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Rodinné trable na stříbrném plátně
TISK , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 53 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 01.04.2022 00:18 , Vydavatel: Portál, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Film psychologie , AVE: 37 920,63 Kč
POKUD SE NEBUDEME SOUSTŘEDIT NA FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ TRANSGENERAČNÍHO TRAUMATU JEN VE SPOJITOSTI S
HOLOKAUSTEM, ALE ZAMĚŘÍME SE KROMĚ CELOSPOLEČENSKÝCH OTÁZEK I NA UŽŠÍ RODINNÉ PROBLÉMY A JEJICH
MEZIGENERAČNÍ DYNAMIKU, NAJDEME V NEJNOVĚJŠÍ NABÍDCE KIN POZORUHODNÉ SNÍMKY. Těžký, téměř neřešitelný
úko...

Placením v rublech chce Moskva trestat Západ, tvrdí ekonom Semerák URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 02:58 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Ekonomické , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . ...

Podcast Vinohradská 12: Hrozí Rusku bankrot? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 06:40 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popis podcastu Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory
do hloubky i s lehkostí. ...

Hrozí Rusku bankrot? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 06:40 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popis podcastu Nestíháte sledovat nové události? Noviny a
sociální sítě jsou plné jmen a fotek a vy nevíte...

Placením v rublech chce Moskva trestat Západ, tvrdí ekonom Semerák URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Matěj Skalický , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 07:27 , 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
...začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kredity:Editace: Kateřina PospíšilováSound design: Ondřej
KalousRešerše: Zuzana MarkováHudba: Martin Hůla ...

Miroslav Sígl: Almanach českých novinářů – seniorů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: pozitivni-noviny.cz , Autor: Miroslav Sígl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 08:44 , RU / den:
5 000 , Vydavatel: pozitivni-noviny.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
...vydat Almanach českých novinářů – seniorů. 1. Půjde o samostatnou práci, pro niž historický úvod o české žurnalistice 1989
– 2008 připraví na Fakultě  sociálních  věd  UK , s níž je od prvopočátku projekt konzultován. 2. Následovat budou příspěvky
novinářů v seniorském věku: nejprve stručná...

Placením v rublech chce Moskva trestat Západ, tvrdí ekonom Semerák URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Matěj Skalický , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 10:07 , 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
...začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Kredity:Editace: Kateřina PospíšilováSound design: Ondřej
KalousRešerše: Zuzana MarkováHudba: Martin Hůla ...

Žádný strop pro zvedání úrokové sazby nemáme, tvrdí viceguvernér ČNB URL
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Žádný strop pro zvedání úrokové sazby nemáme, tvrdí viceguvernér ČNB URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: pezag , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 10:07 , 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
...vyšší. „To byl rok 1998, tuším, a tehdy byly sazby 15 procent, čili o deset procentních bodů vyšší,“ zavzpomínal Havránek,
který působí i na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle ekonoma nelze úroky zvyšovat donekonečna Podle něj
ovšem dnes nejde zvednout úrokovou sazbu nad hodnotu...

"Je to bolestivý pohled." Češka prochází Prahou a hledá rostliny, které se dají jíst URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Veronika Vlachová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 10:37 , Celková
návštěvnost: 29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Žena , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 6,85 , Návštěvy za měsíc: 26 400 000
Pokud by měla Jana Vlková vyzdvihnout jednu rostlinku, byla by to pampeliška. Původně vystudovaná novinářka a ekoložka
této žluté rostlince věnovala i jednu knihu, ve které názorně prokazuje, že se jedlé květiny dají sebevědomě propašovat i do
jídla. Pořádá kurzy v podobě procházek po Praze, při kte...

Živé vysílání 15:30
RÁDIO , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 16:23 , Poslechovost pořadu:
230 531 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 3 477 500,00 Kč , GRP: 2,56
...časy v jaké kondici tedy je teď ruská ekonomika dnešní podcast Vinohradská 12 je s Vilémem jsem Irákem z institutu
ekonomických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  tak se to poslechněte na irozhlas cz nebo třeba v aplikaci
mujRozhlas. mluvčí 1, -------------------- Izraelské úřady...

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes oznámila, že se stahuje z Německa
RÁDIO , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 20:46 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 202 086,00 Kč , GRP: 3,16
...mají být realizované až koncem dubna nebo začátkem května. Já teď vítám ve vysílání Vladimíra Handla z katedry německých
a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS
FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Věra ŠTECHROVÁ,...

Vinohradská 12 - Vilém Semerák
RÁDIO , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 20:46 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 3 852 800,00 Kč , GRP: 0,43
...začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Matěj SKALICKÝ, moderátor -------------------- Dnes je pátek
1. dubna. osoba -------------------- /ruský text/ ...

Apríl umřel. Vyrobit srozumitelný vtip je stále těžší URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Pavel Kasík , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 21:53 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Internet, Tech, Byznys /
Trendy, Byznys, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...Rozmach sociálních sítí poskytl firmám obrovský prostor se 1. dubna vyřádit,“ popsala nám Tereza Ježková z katedry
marketingové komunikace a PR Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Poslední tři roky navíc společnost prochází
obdobími, která humoru – eufemisticky řečeno – spíše nepřejí. Je...

Podivná kampaň bez diskuze. Ohrozí růst cen a aféra McKinsey Macronovo znovuzvolení? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 06:31 , 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
...dvojice se utká o pět let úřadování v Elysejském paláci, však budeme mít až večer 10. dubna. Autor je doktorand na Katedře
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK ....

Velvyslanec Zmejevský už mohl být dávno v Moskvě, má jasno exministr zahraničí Petříček URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.04.2022 , Zdroj: hlidacipes.org , Autor: Robert Břešťan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 08:00 , Celková
návštěvnost: 646 820 , RU / měsíc: 1 715 242 , RU / den: 129 198 , Vydavatel: Ústav Nezávislé Žurnalistiky , Země: Česko , Rubrika: Obrazová trojka ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,44
...a neonacismem mnohem větší problém než Ukrajina, říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org bývalý ministr zahraničí Tomáš
Petříček. Dnes vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  UK , externě působí v Ústavu mezinárodních vztahů a spolupracuje s
Nadací Borise Němcova. Po odchodu Jana Hamáčka z čela ČSSD byl...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 02.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 17:53 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 21 585 960,00 Kč , GRP: 1,05
...připravenost vlastně neustálá po celou válku. mluvčí 5, -------------------- A další komentář teď přidá Michael Romancov,
politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. mluvčí 1, -------------------- Dobré
odpoledne. mluvčí 5, --------------------...

Nacistická propaganda cílená na děti a mládež byla zákeřně promyšlená URL
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Nacistická propaganda cílená na děti a mládež byla zákeřně promyšlená URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 21:38 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: 20. století , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...Širší dětské čtenářské obci byly dostupné časopisy Správný kluk, Dívčí svět a Zteč, o kterých v pořadu Historie plus hovoří
historik Pavel Suk z FSV  UK  v  Praze ....

Martin Groman hostem Jana Bárty / Setkávání s osobnostmi veřejného života URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: informuji.cz , Autor: Spotify Informuji , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 03:47 , Celková
návštěvnost: 272 420 , RU / den: 16 390 , Vydavatel: informuji.cz , Země: Česko , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 0,18
...Vstupné: zdarma Srdečně Vás zveme na besedu Jana Bárty s dalším vzácným hostem, MARTINEM GROMANEM Martin
Groman vystudoval mediální studia na FSV  UK  v  Praze  se zaměřením na moderní dějiny české žurnalistiky. Působil jako
hlasatel Českého rozhlasu a rozhlasový dokumentarista (připravil například...

Konvenční síly jsou v podstatě úplně nasazeny, Rusové nemají žádné zásadní rezervy, říká analytik Ludvík URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Petr Jadrný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 05:42 , 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
...míří nadějným směrem. Jedním z klíčových témat pro Rusko je přítomnost jaderných zbraní na Ukrajině. Analytik z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že
pokud by se Kyjev zavázal, že v celé zemi nikdy nebudou,...

Saskia Burešová: Jak dokázala strávit v televizi přes půl století a vypadat pořád stejně? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: reflex.cz , Autor: Jan Škoda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 10:24 , Celková návštěvnost:
5 050 000 , RU / měsíc: 2 176 884 , RU / den: 205 559 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Causy , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 2,28
... Na tematizování své vizáže je tedy Burešová zvyklá, protože i v ní tkví síla její osobnosti. Podle mediálního historika Petra
Bednaříka z fakulty  sociálních  věd  UK  totiž představuje jistotu, která spočívá v kultivovanosti, solidnosti a důvěryhodnosti.
„Pro diváky je určitě důležité, že se Saskia...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 15:20 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 22 872 465,00 Kč , GRP: 0,92
...u tématu, které se týká Ukrajiny na dálku, zdravím Jana Kofroně politického geografa z katedry politologie institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezké odpoledne vám. mluvčí 16, -------------------- Hezké
odpoledne. mluvčí 4, -------------------- Pojďme...

Všechno nejlepší! Markething.cz slaví 10 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: markething.cz , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 18:39 , RU / měsíc: 52 202 ,
RU / den: 3 932 , Vydavatel: Markething.cz , Země: Česko , Rubrika: Komunikace, Marketing , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,04
...spolek studentů, absolventů a přednášejících na oboru Marketingové komunikace a public relations na FSV  existuje již
přesně deset let. Jak ale vznikl a co přinesl za první dekádu své existence? Markething je médium, které se pyšní redakcí
tvořenou výhradně studenty oboru Marketingové komunikace a...

Svodka
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 4 , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 00:26 ,
Čtenost: 35 635 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy , AVE: 31 430,20 Kč , GRP: 0,40
...jeden z nejúspěšnějších českých podcastů Vinohradská 12. Nový pořad poběží od 11. dubna na seznamzpravy. cz,
podcasty.cz a Spotify. AKA a FSV  UK  pořádají další celodenní seminář Brand Safety Academy. Koná se 12. dubna, je určený
odborníkům ovlivňujícím branding a komunikaci. Akce je zařazena do...

Příběh jednotky Azov a důvody, proč zemřelo jedno město
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 8 , Autor: JAN WIRNITZER , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
04.04.2022 00:26 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Putinova válka , AVE: 59 753,80 Kč , GRP: 0,21
...Z toho, co jsem já měl k dispozici, vyplývalo, že politicky aktivní ve smyslu neonacismu byla asi polovina,“ popisuje politolog
Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . O Ukrajině to nedokazuje nic. Neonacisté jsou v každé zemi. I v Rusku
– ostatně se i na jeho straně zapojili do...

PŘESTUPY
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: HROT , Strana: 52 , Vytištěno: 10 000 , Prodáno: 6 150 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 00:26 ,
Čtenost: 19 761 , Vydavatel: HROT s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 451 627,61 Kč , GRP: 0,22
...pobočky s mateřskou sítí, která sídlí v Londýně. Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje téměř dvacet let.
Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako novinářka. Následně deset let pracovala v agentuře AMI
Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích –...

Jupiter na Zemi
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http://plus.rozhlas.cz/nacisticka-propaganda-cilena-na-deti-a-mladez-byla-zakerne-promyslena-8714272
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https://www.informuji.cz/akce/praha/252846-martin-groman-hostem-jana-barty-setkavani-s-osobnostmi-verejneho-zivota/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.informuji.cz%2Fakce%2Fpraha%2F252846-martin-groman-hostem-jana-barty-setkavani-s-osobnostmi-verejneho-zivota%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-ukrajina-jaderne-zbrane_2204030500_pj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Frusko-ukrajina-jaderne-zbrane_2204030500_pj
https://www.reflex.cz/clanek/112439/saskia-buresova-jak-dokazala-stravit-v-televizi-pres-pul-stoleti-a-vypadat-porad-stejne
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.reflex.cz%2Fclanek%2F112439%2Fsaskia-buresova-jak-dokazala-stravit-v-televizi-pres-pul-stoleti-a-vypadat-porad-stejne
https://markething.cz/slavime_10_let
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmarkething.cz%2Fslavime_10_let
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Jupiter na Zemi
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 40 , Autor: TOMÁŠ LINDNER, ANDREA PROCHÁZKOVÁ , Vytištěno: 42 850 , Prodáno: 34 494 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 00:26 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Kontext , AVE:
818 594,72 Kč , GRP: 2,14
...než minule. „Optimismus z kampaně roku 2017 se nepřenesl do společnosti,“ říká Michel Perottino, francouzský politolog,
který vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle výzkumů dnes jen 23 procent Francouzů věří, že se
jejich životy po Macronově znovuzvolení zlepší, 40 procent...

Architektura mění malé obce
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Pro města a obce , Strana: 22 , Autor: Michaela Košťálová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022
00:26 , Vydavatel: City PH Publishing, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Téma měsíce
...v rámci výsledků ateliérové tvorby za zimní semestr studentské návrhy. V červnu by měl v Moravské Nové Vsi proběhnout
seminář ve spolupráci s fakultou  sociálních  věd  UPOL v Olomouci, nad záměrem postavit „sousedský dům“, multifunkční
komunitní centrum v Moravské Nové Vsi. Interakce mezi studenty...

Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě (!!!) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: zena-in.cz , Autor: Komerční článek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 00:57 , Celková
návštěvnost: 1 480 000 , RU / měsíc: 957 264 , RU / den: 62 044 , Vydavatel: Žena-in.cz , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 11 000,00 Kč , GRP:
0,69
...je do řízného kubánského rumu, v této knize najde odpověď. Michaela Janečková Autorkou knihy je česká novinářka.
Vystudovala Žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . S psaním začínala jako redaktorka Lidových novin.
Tam rozkrývala třeba podhoubí tuzemské extrémní pravice;...

Češi poslali Ukrajincům osvědčené zbraně
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 04.04.2022 03:50 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana , AVE: 99 050,44 Kč , GRP: 1,69
...systémy dávají určitě smysl. Nic lepšího stejně nemáme a oni s tím umí zacházet,“ myslí si analytik z Katedry bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. Na Twitteru se také objevila řada snímků, na kterých
vojáci drží v rukou například pušky BREN 2 ráže...

Jaké zbraně posíláme Ukrajincům? Jde o osvědčené kusy, od kulometů po protiletecké systémy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 05:29 , 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
...systémy dávají určitě smysl. Nic lepšího stejně nemáme a oni s tím umí zacházet,“ myslí si analytik z Katedry bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. Na Twitteru se také objevila řada snímků, na kterých
vojáci drží v rukou například pušky BREN 2 ráže...

Andrea Slováková: Vysoké školy by měly být nejen vzdělávací, ale i podpůrné instituce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Apolena Rychlíková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 06:23 , 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
... Andrea Slováková vystudovala mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde obhájila rigorózní
práci, a filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde absolvovala postgraduální studium. Studovala dokumentární tvorbu na
FAMU a strategický management na Cambridge Business School. V...

Strana Fidesz Viktora Orbána drtivě zvítězila v maďarských parlamentních volbách
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 08:43 , Poslechovost pořadu:
344 336 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:00 Hlavní zprávy , AVE: 41 202,00 Kč , GRP: 3,83
...Nečásková, Radiožurnál. Jana PETROVÁ, moderátorka -------------------- A po půl deváté bude hostem ranního Radiožurnálu
hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ....

Živé vysílání 08:05
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 08:49 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:05 Živé vysílání , AVE: 4 331 600,00 Kč , GRP: 1,81
...stojí za úspěchem jeho vládní strany Fides a co její vítězství v parlamentních volbách znamená pro Evropu? To probereme
už za chvíli Petr Balous fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 4, -------------------- Další krátké zprávy Jana
Petrová. mluvčí 1, -------------------- Ruská...

Živé vysílání 07:30
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 08:49 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 07:30 Živé vysílání , AVE: 4 656 400,00 Kč , GRP: 1,81
...Hezký den. Přesně. mluvčí 2, -------------------- Za hodinu bude hostem ranního Radiožurnálu ještě humorista Petr Palla z
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  teď 7 41 islám další zprávy ve třičtvrtě ještě sport úředními dobré ráno. mluvčí 2, -
------------------- Přibyly ještě sport bude...

Obchodní politika EU stagnuje, zapomenout na Asii by Evropany mohlo mrzet URL
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https://zena-in.cz/clanek/dovolena-s-cholerickym-dedou-komunistou-na-kube
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https://www.lidovky.cz/domov/zbrane-cesko-ukrajina-osvedcene-kusy-kulomety-pusky-protiletecke-systemy.A220403_203201_ln_domov_lros
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Fzbrane-cesko-ukrajina-osvedcene-kusy-kulomety-pusky-protiletecke-systemy.A220403_203201_ln_domov_lros
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Obchodní politika EU stagnuje, zapomenout na Asii by Evropany mohlo mrzet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: euractiv.cz , Autor: Ondrej Plevak , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 10:03 , RU / měsíc:
275 930 , RU / den: 20 784 , Vydavatel: I-Europa, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Obchod a export , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,23 , Návštěvy za měsíc:
7 032
...evropské obchodní vztahy se světem čelily problémům už předtím. Jak vysvětlil odborník na mezinárodní obchod z Institutu
ekonomických studí FSV  UK  Vilém Semerák, i kvůli postoji USA existuje ve světě dlouhodobější trend směrem k nárůstu
ekonomického nacionalismu a oslabování mezinárodních pravidel...

Slavia na Feyenoordu a s Pardubicemi. Sparta v Teplicích, Plzeň v Olomouci, Chelsea-Real Madrid, City-
Liverpool! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 11:05 , RU / den: 5 530 , Vydavatel:
fotbal.hattrick.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,06
...hodin. 17.45: Upoutávka na úvodní čtvrtfinálová utkání Evropské a Evropské konferenční ligy – Sport 2. 18.25 (výkop 18.30):
FC Augsburg – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (dohrávané utkání 26. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 20.25 (výkop
20.30): FC Burnley– FC Everton (dohrávané utkání 19. kola...

Orbán přesvědčil Maďary, že je ochrání. Teď se zařadí víc do evropského mainstreamu, myslí si hungarista URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz , Autor: Prokop Havel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 11:47 , RU /
měsíc: 740 274 , RU / den: 55 760 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,62
...naopak šestičlenná opoziční aliance, pro kterou hlasovalo jen kolem 35 procent voličů. Výsledky voleb hodnotí hungarista
Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Jsou výsledky voleb překvapením, nečekal se přeci jen vyrovnanější
souboj? Čekalo se, že opozice bude mít hlasů více,...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 12:39 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 17 441 820,00 Kč , GRP: 0,91
...Maxová, Česká televize. mluvčí 1, -------------------- Vývoj války na Ukrajině teď probereme s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 8, -------------------- Dobrý den. Dobrý den. mluvčí 1, -
------------------- My už jsme to dnes...

Rozhovory Radiožurnálu: Viktor Orbán se nyní zařadí více do evropského mainstreamu, myslí si hungarista Petr
Balla URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 12:47 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...naopak šestičlenná opoziční aliance, pro kterou hlasovalo jen kolem 35 procent voličů. Výsledky voleb hodnotí hungarista
Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Popis podcastu Zpravodajství a publicistika. ...

Válečná žurnalistika a situace na Ukrajině očima Matyáše Zrna, který se právě vrátil z Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: czdefence.cz , Autor: Jiří Š. Cieslar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 12:47 , Celková
návštěvnost: 352 900 , RU / měsíc: 243 470 , RU / den: 18 339 , Vydavatel: armyweb.cz , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE: 5 000,00 Kč , GRP:
0,20
...editor zpravodajského kanálu CNN Prima News. Novinářské činnosti se věnuje od svých osmnácti let a vystudoval obor
německá a rakouská studia na Fakultě  sociálních  věd  UK . Působil v zahraniční rubrice týdeníku Respekt, redaktor
zahraničního zpravodajství České televize a své komentáře publikoval i v...

Orbánovo vítězství znamená faktický konec Visegrádské čtyřky, myslí si politolog Mlejnek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:17 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...konec uskupení Visegrádské čtyřky, nebo jeho dlouhodobější vypnutí,“ domnívá se politolog Josef Mlejnek z Institutu
politologických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A připomíná před pár dny zrušený summit V4 v
Maďarsku, na který odmítla odjet česká ministryně zahraničí Jana...

Přichází 2. ročník Brand Safety Academy. Zaměří se na ochranu značek před zkázou v souvislosti s válkou na
Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: feedit.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:39 , 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
...komunikačních agentur (AKA) a Fakulta  sociálních  věd  UK  ( FSV  UK ) pořádají již druhý ročník projektu Brand Safety
Academy. Konference zaměřená na ochranu značek před dezinformacemi se letos bude věnovat tematice ohrožení pověsti
značek v souvislosti s jejich postoji k ukrajinské válce. Akce se...

Petr Balla, hungarista z Fakulty sociálních  věd  UK  URL
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https://talk.youradio.cz/porady/radiozurnal/rozhovory-radiozurnalu-viktor-orban-se-nyni-zaradi-vice-do-evropskeho-mainstreamu-mysli-si-hungarista-petr-balla
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fradiozurnal%2Frozhovory-radiozurnalu-viktor-orban-se-nyni-zaradi-vice-do-evropskeho-mainstreamu-mysli-si-hungarista-petr-balla
https://www.czdefence.cz/udalosti/valecna-zurnalistika-a-situace-na-ukrajine-ocima-matyase-zrna-ktery-se-prave-vratil-z-ukrajiny
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.czdefence.cz%2Fudalosti%2Fvalecna-zurnalistika-a-situace-na-ukrajine-ocima-matyase-zrna-ktery-se-prave-vratil-z-ukrajiny
http://plus.rozhlas.cz/orbanovo-vitezstvi-znamena-fakticky-konec-visegradske-ctyrky-mysli-si-politolog-8716582
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Forbanovo-vitezstvi-znamena-fakticky-konec-visegradske-ctyrky-mysli-si-politolog-8716582
https://feedit.cz/2022/04/04/prichazi-2-rocnik-brand-safety-academy-zameri-se-na-ochranu-znacek-pred-zkazou-v-souvislosti-s-valkou-na-ukrajine/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ffeedit.cz%2F2022%2F04%2F04%2Fprichazi-2-rocnik-brand-safety-academy-zameri-se-na-ochranu-znacek-pred-zkazou-v-souvislosti-s-valkou-na-ukrajine%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Petr Balla, hungarista z Fakulty sociálních  věd  UK  URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:39 , 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 Co bude výsledek maďarských parlamentních voleb znamenat pro jednotu evropských zemí tváří v tvář
ruské invazi na Ukrajinu? Co všechno ovlivňovalo rozhodování maďarských voličů? Jak bude dál vypadat spolupráce
Visegrádských zemí? Moderuje Jan Bumba. Popis podcastu Rozhovo...

Politologové nečekají změnu Orbánovy politiky, někteří hovoří o nefunkční V4 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:39 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , Vydavatel: INCORP a.s. mediální skupina , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,94
...je podstatnou součástí maďarského smíšeného volebního systému, ale i tak patrně doplatil na vnitřní nesourodost," napsal
ČTK Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . V4 bude podle Kopečka pro nejbližší dobu víceméně
zmrazená či pozastavená. Zbytek skupiny má totiž o dost jiný...

Interview Plus: Petr Balla, hungarista z Fakulty sociálních  věd  UK  URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 15:01 , 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 Co bude výsledek maďarských parlamentních voleb znamenat pro jednotu evropských zemí tváří v tvář
ruské invazi na Ukrajinu? Co všechno ovlivňovalo rozhodování maďarských voličů? Jak bude dál vypadat spolupráce
Visegrádských zemí? Moderuje Jan Bumba. Popis podcastu Aktuáln...

Interview Plus: Petr Balla, hungarista z Fakulty sociálních  věd  UK  URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 15:01 , 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 Co bude výsledek maďarských parlamentních voleb znamenat pro jednotu evropských zemí tváří v tvář
ruské invazi na Ukrajinu? Co všechno ovlivňovalo rozhodování maďarských voličů? Jak bude dál vypadat spolupráce
Visegrádských zemí? Moderuje Jan Bumba. Popis podcastu Hosté z...

Interview Plus: Petr Balla, hungarista
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 15:16 , Poslechovost pořadu: 32 456
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 11:34 Interview Plus , AVE: 4 889 600,00 Kč , GRP: 0,36
...Budapešti s dalšími evropskými zeměmi? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Naším hostem je hungarista Petr Balla z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Maďarsko není proruské, ale pragmatické. Chce hlavně levný plyn, vysvětluje hungarista Balla URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Michael Erhart , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 16:09 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...že i opozice v povolebních vyjádřeních říkala, že systém k nim možná nebyl fér, ale vítězství nemohou zpochybnit,“ říká
hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Poukazuje na to, že v zemi působí mise OBSE, která
dohlíží na regulérnost voleb a sčítání hlasů. Jiná věc je...

Živé vysílání 16:00
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 17:09 , Poslechovost pořadu:
224 971 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 16:00 Živé vysílání , AVE: 4 127 500,00 Kč , GRP: 2,50
...vlastně nemůže přiznat k odpovědnosti za něco takového, aniž by nepopsal samo sebe. mluvčí 3, -------------------- Michael
Romancov působí na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Metropolitní univerzitě Praha . Byl hostem odpoledního
vysílání Radiožurnálu. Díky za váš čas, na slyšenou. ...

Ozvěny z Bundesligy: Má Hříbata mi rozumějí. Alespoň občas URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: eurofotbal.cz , Autor: Autor: Ondřej Vaculík Komentáře (0 / 0 nových) zatím žádný komentář Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto člán , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 17:35 , Celková návštěvnost:
1 550 000 , RU / den: 23 590 , Vydavatel: eurofotbal.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,26
...kouče Bo Svenssona se místo toho dostávala ke kulatému nesmyslu spíše u vlastní svatyně, kde ovšem smečka "Hříbat" na
nic nečekala a okamžitě FSV  zatápěla. A nikterak příjemně. Ve výsledku se tak Mohučtí uchylovali k jednoduchým nákopům
na dvojici osamocených útočníků. Při postupné kombinaci od...

Rezidence Michelangelova hlásí hotovo. Nabízí malý park a akustický komfort URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: asb-portal.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 22:18 , RU / měsíc: 50 000 , RU / den: 3 712 ,
Vydavatel: Jaga Media, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 22 500,00 Kč , GRP: 0,04
...výtvarného řešení, citem pro detail a provázaností s okolím, pochází od vítězky studentské architektonické soutěže Katedry
architektury FSV  ČVUT v  Praze . Věnováno renesanci Nový bytový dům je inspirovaný dílem významné renesanční osobnosti
Michelangela Buonarrotiho: vstup zdobí velká skleněná...

SPECIÁLNÍ NABÍDKA EXKLUZIVNÍ PŘEDPLATNÉ HATTRICKU
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https://talk.youradio.cz/porady/interview-plus/petr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Finterview-plus%2Fpetr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk
https://globe24.cz/svet/politologove-necekaji-zmenu-orbanovy-politiky-nekteri-hovori-o-nefunkcni-v4.455128f9
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fglobe24.cz%2Fsvet%2Fpolitologove-necekaji-zmenu-orbanovy-politiky-nekteri-hovori-o-nefunkcni-v4.455128f9
https://talk.youradio.cz/porady/politika-a-zpravodajstvi/interview-plus-petr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpolitika-a-zpravodajstvi%2Finterview-plus-petr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk
https://talk.youradio.cz/porady/rozhovory/interview-plus-petr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk-0
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Frozhovory%2Finterview-plus-petr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk-0
http://plus.rozhlas.cz/madarsko-neni-proruske-ale-pragmaticke-chce-hlavne-levny-plyn-vysvetluje-8716798
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fmadarsko-neni-proruske-ale-pragmaticke-chce-hlavne-levny-plyn-vysvetluje-8716798
https://www.eurofotbal.cz/clanky/ozveny-z-bundesligy-ma-hribata-mi-rozumeji-alespon-obcas-546380/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.eurofotbal.cz%2Fclanky%2Fozveny-z-bundesligy-ma-hribata-mi-rozumeji-alespon-obcas-546380%2F
https://www.asb-portal.cz/architektura/byty/bytove-domy/rezidence-michelangelova-hlasi-hotovo-nabizi-maly-park-a-akusticky-komfort
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.asb-portal.cz%2Farchitektura%2Fbyty%2Fbytove-domy%2Frezidence-michelangelova-hlasi-hotovo-nabizi-maly-park-a-akusticky-komfort
http://www.newtonmedia.eu/


SPECIÁLNÍ NABÍDKA EXKLUZIVNÍ PŘEDPLATNÉ HATTRICKU
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Hattrick , Strana: 29 , Vytištěno: 18 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 00:11 , Čtenost:
103 000 , Vydavatel: WATCH STAR MEDIA s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Téma , GRP: 1,14
...s úsporou za roční předplatné ve výši 138 Kč ušetří nový předplatitel HATTRICKU celkem 487 Kč. AUTOR PETR ČERMÁK
Absolvoval s doktorátem fakultu  sociálních  věd  UK . Společně s novinářskou i vydavatelskou činností na sebe upozornil
recenzemi a eseji zejména v oblasti literatury a výtvarného umění....

Evropská věda ve stínu rusko-ukrajinské války
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Vesmír , Strana: 60 , Autor: Doubravka Olšáková , Vytištěno: 5 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.04.2022 00:11 , Vydavatel: VESMÍR, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Vědní politika , AVE: 140 547,74 Kč
...Science Business, Věda a výzkum, ruské weby Mgr. Doubravka Olšáková, Ph. D., (*1977) vystudovala politologii a
západoevropská studia na Fakultě  sociálních  věd  UK , doktorát získala na Sorbonně a Pedagogické fakultě UK. V Ústavu
pro soudobé dějiny AV ČR se věnuje environmentálním dějinám, dějinám...

DĚTI JSEM SI nemohla vysnít lépe
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: MŮJ SVĚT , Strana: 62 , Autor: Klára Kotábová , Vytištěno: 35 514 , Prodáno: 15 188 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 05.04.2022 00:27 , Čtenost: 142 936 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Moje osobnost , AVE: 767 279,93 Kč , GRP: 1,59
... * Je dcerou herečky a zpěvačky Pavlíny Filipovské a zpěváka Petra Spáleného a vnučkou legendárního herce Františka
Filipovského. * Vystudovala Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . * Působila ve zpravodajství ČT, byla
reportérkou na TV Nova, moderovala pořady v Českém rozhlase a od...

Pozdrav z Pekingu
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: STOP - Stodůlecký posel , Strana: 13 , Autor: Vladislava Šváchová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.04.2022 00:27 , Vydavatel: Městská část Praha 13 , Země: Česko , Rubrika: Sport
...školu potěší, když si její absolventi vedou v profesním životě úspěšně. Adam Weidenthaler, bývalý žák naší školy a nyní
student Fakulty  sociálních  věd  UK , se kromě studií také věnuje práci v Českém rozhlasu. Pracuje jako sportovní reportér
stanic Radiožurnál a Radiožurnál Sport, pro které komentuje...

Na Univerzitu Karlovu v každém veˇku
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Noviny Prahy 12 , Strana: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 00:27 , Vydavatel: Městská část
Praha 12 , Země: Česko , Rubrika: Kultura
...Katarína Vlčková. Kouzla a čáry s tekutým dusíkem předvedou zástupci Matematickofyzikální fakulty, karetní hra „To letí
století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření
aterosklerózy pro vás chystají studenti Lékařské...

Ukrajinská Buča jako symbol ruské okupace
TV , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,75
...záznamy z Buče objednaly Spojené státy a NATO, aby ze zločinů mohly obvinit Rusko. A my teď míříme za Michaelem
Romancovem, politickým geografem Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý večer. Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Video: EU jako obchodní velmoc: Čím může přispět Česko? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: euractiv.cz , Autor: Ondrej Plevak , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 15:04 , RU / měsíc:
275 930 , RU / den: 20 784 , Vydavatel: I-Europa, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Obchod a export , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,23 , Návštěvy za měsíc:
7 032
... Diskutují: Jan Zahradil, europoslanec (ODS, ECR) - Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR Vilém Semerák, vědecký
pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI Moderuje: Ondřej Plevák, redaktor EURACTIV.cz ...

Jáchymov – město uranových dolů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 19:10 , RU / den: 5 000 ,
Vydavatel: klubknihomolu.cz , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
...nakladatelství OneHotBook Poslechněte si ukázku O autorce Lounská rodačka, Lenka Elbe , vystudovala žurnalistiku a
masovou komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Po krátké novinářské praxi se začala živit jako
reklamní textařka a příležitostně i jako televizní...

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 19:18 , Sledovanost pořadu: 115 902 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Živé vysílání , AVE: 21 608 730,00 Kč , GRP: 1,29
...to generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Probereme teď víc. A to s Karlem svobodou z institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste se připojil? mluvčí 4, ----------------
---- Dobrý den. mluvčí 2, ...

Ruská ekonomika za války
TV , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 21:47 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Provozovatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Pořad: 18:25 Večerní zprávy , AVE: 141 100,00 Kč , GRP: 0,06
...Šíra pro Rusko chyba, za kterou budou tamní lidé v budoucnu platit. Jen o tom ještě nevědí. Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- Ta válka v racionální není. A Putin, i kdyby hypoteticky prostě zabral další kus
Ukrajiny, tak to žádný strategický zájem Ruska...

Ruští vojáci vědí, že režim zločiny popře. Mají dojem beztrestnosti, říká politický geograf Kofroň URL
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https://euractiv.cz/section/ekonomika/video/video-eu-jako-obchodni-velmoc-cim-muze-prispet-cesko/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Feuractiv.cz%2Fsection%2Fekonomika%2Fvideo%2Fvideo-eu-jako-obchodni-velmoc-cim-muze-prispet-cesko%2F
http://www.klubknihomolu.cz/170702/jachymov-mesto-uranovych-dolu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.klubknihomolu.cz%2F170702%2Fjachymov-mesto-uranovych-dolu%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Ruští vojáci vědí, že režim zločiny popře. Mají dojem beztrestnosti, říká politický geograf Kofroň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 04:58 , 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
...tak i na jihovýchodě na předměstí Mykolajivu. Pokračováním ruské agrese se zabýval pořad Horizont ČT24, jehož hostem byl
politický geograf Fakulty  sociálních  věd  Jan Kofroň. Podle ukrajinského štábu se ruské síly stahují do běloruských měst
Homel, Jelsk a Mazyr, odkud po železnici směřují na...

Česko, země bez generálů? Další z předsudků, ve kterých se zbytečně utápíme URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 07:04 , 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
...Josefa Šnejdárka, Bedřicha Homolu, Jana Vlacha, Karla Janouška či Bohuslava Laštovičku. 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....

Snídaně s Novou 08:35
TV , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 09:29 , Sledovanost pořadu: 118 965 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:30 Snídaně s Novou , AVE: 21 783 925,00 Kč , GRP: 1,32
...který se specializuje na politiku a bezpečnost v prostoru bývalého Sovětského svazu, ale také výzkumný pracovník institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezké středeční ráno. mluvčí 2, -------------------- Hezké
ráno. Dobrý den. Pane doktore, když vidíme záběry...

Stát o mnohých uprchlících nic neví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: novinky.cz , Autor: Petr Janiš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 10:13 , 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
...uvedl Vokuš. Slabiny systému Uprchlická krize podobně jako předchozí pandemie ukazuje podle expertky na veřejnou a
sociální politiku Fakulty  sociálních  věd  UK  Marie Jelínkové slabiny našeho systému. Jelínková se obává, že na ně doplatí
především uprchlíci, kteří prostředí neznají. „Je tu velká...

Přesuny ukrajinských a ruských vojsk
TV , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 10:19 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 351 392,00 Kč , GRP: 0,73
...zničený Mariupol, kde uvízlo přes 100 000 civilistů. A na pokračování ruské agrese se teď ještě podrobněji podíváme s
politickým geografem Fakulty  sociálních  věd  Janem Kofroněm, vítejte v Horizontu. Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK
-------------------- Děkuji za pozvání. Jakub SZÁNTÓ,...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 16:10 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 352 500,00 Kč , GRP: 3,38
...na Ukrajinu staví postsovětské země, například Uzbekistán nebo Kazachstán? Podporují nějak Rusko? Slavomír HORÁK,
politolog, vědecký pracovník FSV  UK  -------------------- Obě země zaujaly spíš takovou vyčkávací pozici, respektive snaží se
být ani ne tam, ani ne na jiné straně. Obě 2 země také...

Živé vysílání 18:00
TV , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 19:40 , Sledovanost pořadu: 115 902 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:00 Živé vysílání , AVE: 21 677 040,00 Kč , GRP: 1,29
...na vývoj války na Ukrajině vůbec možnosti mírového řešení. Jan Kofroň, politický geograf, katedry politologie institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Vítám vás v našem vysílání. Děkuju, že jste
dorazil. Dobrý den. Díky za pozvání, proč se podle vás...

Univerzita Karlova oslavila 674. narozeniny a předala ceny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 22:11 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Cena je pojmenována po jednom z nejvýznamnějších českých
sociologů, emeritním děkanovi Fakulty  sociálních  věd  UK . Cenu Miloslava Petruska za prezentaci v letošním roce obdrželi:
Výzkumný tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky...

Co Česko poslalo na Ukrajinu? Expert přirovnal tanky k „ruskému šrotu“, zlepšit je může drobnost od okupantů
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz, Iveta Křížová, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.04.2022 22:35 , 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
...má větší význam ty tanky poslat Ukrajincům než je mít tady ve skladu,“ řekl webu Lidovky.cz Vojtěch Bahenský z katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  s tím, že tanky na bojišti stále nahraditelné nejsou. Dokázal to například
protiútok ukrajinské obrněné brigády u Černihivu. Už...
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https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3466254-rusti-vojaci-vedi-ze-rezim-zlociny-popre-maji-dojem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3466254-rusti-vojaci-vedi-ze-rezim-zlociny-popre-maji-dojem
https://denikn.cz/853146/cesko-zeme-bez-generalu-dalsi-z-predsudku-ve-kterych-se-zbytecne-utapime/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F853146%2Fcesko-zeme-bez-generalu-dalsi-z-predsudku-ve-kterych-se-zbytecne-utapime%2F
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stat-o-mnohych-uprchlicich-nic-nevi-40392816
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2Fclanek%2Fstat-o-mnohych-uprchlicich-nic-nevi-40392816
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15254&locale=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D15254%26locale%3Dcz
https://www.lidovky.cz/domov/tank-cesko-ukrajina-rusko-ofenziva.A220406_211218_ln_domov_tmr
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Ftank-cesko-ukrajina-rusko-ofenziva.A220406_211218_ln_domov_tmr
http://www.newtonmedia.eu/


Rusové na Ukrajině postupovali až sebevražedně, ignorovali vlastní doktrínu, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Jiří Liebreich,psp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 23:41 , Celková
návštěvnost: 2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na
Ukrajině , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,31
...techniky a změnila své postupy oproti těm z dob Sovětského svazu? Zeptali jsme se politického geografa z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně. „Pokusy postupovat v kolonách přes hlavní
silnice v těsných formacích proti alespoň mírně připravenému...

Ukrajinská ofenziva i s českými tanky?
TISK , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA, IVETA KŘÍŽOVÁ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 02:03 , Čtenost: 152 037 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Titulní strana , AVE:
191 125,22 Kč , GRP: 1,69
... „Rozhodně má větší význam ty tanky poslat Ukrajincům, než je mít tady ve skladu,“ řekl LN Vojtěch Bahenský z katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  s tím, že tanky na bojišti stále nahraditelné nejsou. Dokázal to například
protiútok ukrajinské obrněné brigády u Černihivu. Už...

Analytik Smetana: Zločiny Rusů na civilistech posilují odhodlání Ukrajinců bojovat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 05:13 , 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
...mezi Ruskem a Ukrajinou se kvůli spáchaným válečným zločinům komplikují, říká v rozhovoru Michal Smetana, pedagog z
Katedry bezpečnostních studií FSV  UK  a koordinátor univerzitního centra excelence Peace Research Center Prague.
Chování ruských vojáků posiluje odhodlání Ukrajinců pokračovat v boji. ...

Příští prezident Francie? Může jím být ‚chameleon‘, proevropský kandidát, nebo naopak euroskeptici URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Anna Urbanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 05:55 , 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
...a snaží se předejít konfliktu – ale nepředešel mu. Nepodařilo se mu vyjednat nic,“ řekl David Emler, akademik z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  při Univerzitě Karlově. Doplnil, že naopak nyní sklízí současný francouzský
prezident spíše posměch za to, že pouze telefonuje. ...

Michal Smetana: Rusko aktivovalo plán B a přesouvá se na Donbas. I jeho dobytí je ale velká výzva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 11:35 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...mohlo prodat jako vítězství,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zamrzlá válka Proč ruská armáda neuspěla ve svém
původním plánu, má podle analytika řadu důvodů. „Tím...

Michal Smetana: Rusko aktivovalo plán B a přesouvá se na Donbas. I jeho dobytí je ale velká výzva URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 12:49 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...mohlo prodat jako vítězství,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zamrzlá válka Proč ruská armáda neuspěla ve svém
původním plánu, má podle analytika řadu důvodů. „Tím...

Michal Smetana: Rusko aktivovalo plán B a přesouvá se na Donbas. I jeho dobytí ale bude pro Rusy problém URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 14:54 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...mohlo prodat jako vítězství,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zamrzlá válka Proč ruská armáda neuspěla ve svém
původním plánu, má podle analytika řadu důvodů. „Tím...

Kyjev i západní země očekávají, že se v souvislosti s chystanou ruskou ofenzívou na východě a jihu Ukrajiny
může válka protáhnout
RÁDIO , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 14:54 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 245 904,00 Kč , GRP: 2,01
...Putin podle něho nezměnil nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu. Já už teď zvu do vysílání Jana Ludvíka z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra
bezpečnostních studií IPS FSV  UK  -------------------- Dobrý...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 15:11 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 631 500,00 Kč , GRP: 0,92
...Dostaly se do fáze, kdy zužují okruh podezřelých. Není ale jasné, jestli zjištěná fakta zveřejní. Téma teď pro Jakuba opíralo
politologa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. mluvčí 9, -------------------- Základna. mluvčí 1, -----------------
--- Čekáte, že se nakonec ty...
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https://www.e15.cz/clanek/1389062/rusove-na-ukrajine-postupovali-az-sebevrazedne-ignorovali-vlastni-doktrinu-rika-expert
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.e15.cz%2Fclanek%2F1389062%2Frusove-na-ukrajine-postupovali-az-sebevrazedne-ignorovali-vlastni-doktrinu-rika-expert
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/analytik-smetana-zlociny-rusu-na-civilistech-posiluji-odhodlani-ukrajincu-bojovat-40392986
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2Fclanek%2Fanalytik-smetana-zlociny-rusu-na-civilistech-posiluji-odhodlani-ukrajincu-bojovat-40392986
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/francie-prezidentske-volby-macron-le-penova-zemmour-melenchon-pecresse_2204070500_ace
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Ffrancie-prezidentske-volby-macron-le-penova-zemmour-melenchon-pecresse_2204070500_ace
http://dvojka.rozhlas.cz/michal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-je-8719087
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fmichal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-je-8719087
http://dvojka.rozhlas.cz/michal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-je-8719087
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fmichal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-je-8719087
http://dvojka.rozhlas.cz/michal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-ale-8719087
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fmichal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-ale-8719087
http://www.newtonmedia.eu/


Vlivní Američané v soukolí propagandy. Za oceán mířila i pochvala od Lavrova URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 15:43 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...situaci minimálně znepřehlednili. To se ale nestalo,“ uvedl pro Seznam Zprávy již dříve výzkumný pracovník Peace Research
Center Prague na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. Informační válku podle něj pro Ukrajinu
částečně vyhrály Spojené státy tím, že před konfliktem...

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 17:40 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 845 450,00 Kč , GRP: 0,01
...úplně celou Ukrajinu. Já ve vysílání vítám odborníka na mezinárodní bezpečnost z katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michala smetanu, hezké odpoledne. mluvčí 2, ------------------
-- Dobrý den. mluvčí 1, --------------------...

Maďarsko je opět Orbánovo. Proč Fidesz stále vyhrává? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Martin Vait , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 18:11 , 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
...bez Viktora Orbána je tak takřka nepředstavitelné – a zřejmě ještě velmi dlouho bude. Autor je redaktorem iSport TV,
vystudoval politologii na FSV  UK ....

Boje o Donbas budou připomínat druhou světovou válku. Putin nutně potřebuje vyhrát URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Novák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 18:36 , 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
...postupu chtěl ruský prezident dosáhnout zhruba během měsíce. Michal Smetana, expert na bezpečnostní otázky a
odzbrojení, který působí na Fakultě  sociálních  věd  v  Praze  a v Peace Reserach Center Prague, deníku Aktuálně.cz
popisuje, že pro Rusko by teď bylo výhodné získat čas na reorganizaci vojsk....

Ukrajinské naděje, ale i ústupky. Ještě tvrdší kremelský beton. Co dál nás čeká po válce? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 19:04 , 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
...neoslabí Rusko tak, aby se v něm změnil režim směrem k větší demokracii. 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...

Univerzita Karlova si připomíná 674. výročí svého založení. Projev Rektorky Univerzity Karlovy Důležitost tzv.
třetí role Cena Miloslava Petruska za p URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: cysnews.cz , Autor: Jiří Cysař , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 19:24 , RU / den: 5 000 ,
Vydavatel: cysnews.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,06
... Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 obdrželi členové výzkumného týmu z Institutu komunikačních studií a
žurnalistiky FSV  UK  – PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D, doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Veronika
Macková, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc., Mgr. Alžběta Krausová,...

Rusko dostalo v OSN diplomatickou facku. Co to pro něj bude znamenat? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 19:47 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...nebude mít přístup do celého politického procesu v Radě,“ vysvětlil 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...

Peking vyzval Kyjev k jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 22:11 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , Vydavatel: Czech Media Network s.r.o. , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,03
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

Reakce běžných Rusů na zprávy o masakrech
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-vlivni-americane-v-soukoli-propagandy-za-ocean-mirila-i-pochvala-od-lavrova-197298
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-vlivni-americane-v-soukoli-propagandy-za-ocean-mirila-i-pochvala-od-lavrova-197298
https://a2larm.cz/2022/04/madarsko-je-opet-orbanovo-proc-stale-vyhrava/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F04%2Fmadarsko-je-opet-orbanovo-proc-stale-vyhrava%2F
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/boje-o-donbas-budou-pripominat-druhou-svetovou-valku-putin-n/r~646c66ceb66411ecb5bd0cc47ab5f122/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fzahranici%2Fboje-o-donbas-budou-pripominat-druhou-svetovou-valku-putin-n%2Fr%7E646c66ceb66411ecb5bd0cc47ab5f122%2F
https://denikn.cz/855118/ukrajinske-nadeje-ale-i-ustupky-jeste-tvrdsi-kremelsky-beton-co-dal-nas-ceka-po-valce/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F855118%2Fukrajinske-nadeje-ale-i-ustupky-jeste-tvrdsi-kremelsky-beton-co-dal-nas-ceka-po-valce%2F
https://www.cysnews.cz/veda/univerzita-karlova-si-pripomina-674-vyroci-sveho-zalozeni/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.cysnews.cz%2Fveda%2Funiverzita-karlova-si-pripomina-674-vyroci-sveho-zalozeni%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-valne-shromazdeni-vyloucilo-rusko-z-rady-pro-lidska-prava-cina-byla-proti-197378
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-valne-shromazdeni-vyloucilo-rusko-z-rady-pro-lidska-prava-cina-byla-proti-197378
https://newsbox.cz/zpravy/peking-vyzval-kyjev-k-jednani-o-ukonceni-konfliktu-na-ukrajine-q3bihtkd
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fnewsbox.cz%2Fzpravy%2Fpeking-vyzval-kyjev-k-jednani-o-ukonceni-konfliktu-na-ukrajine-q3bihtkd
http://www.newtonmedia.eu/


Reakce běžných Rusů na zprávy o masakrech
TV , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 23:43 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 479 272,00 Kč , GRP: 0,73
...se běžní Rusové ztotožňují s oficiální propagandou o údajné nezbytnosti takzvaně denacifikovat Ukrajinu? Michael
ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Já to samozřejmě neumím
vyjádřit v procentech, ale jsem pevně přesvědčen, že to je výrazně...

Živé vysílání 08:10
TV , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 08:57 , Sledovanost pořadu: 90 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 08:10 Živé vysílání , AVE: 12 757 500,00 Kč , GRP: 1,01
...kandidátka Marine Le Penová. Francouzských prezidentských volbách teď budeme podrobně mluvit s Eliškou Tomanovou
katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  tak vás zdravím dobré ráno. mluvčí 15, --------------------
Dobré. mluvčí 8, -------------------- Ráno. Pojďme...

Pro a proti: Táňa Bednářová (organizace Svět bez válek a násilí), Jan Ludvík (bezpečnostní expert)
RÁDIO , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 11:12 , Poslechovost pořadu: 38 396
, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 483 200,00 Kč , GRP: 0,43
...dobrý den. Karolína KOUBOVÁ, moderátorka -------------------- A mým druhým hostem je odborný asistent na katedře
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík, autor knihy Nuclear Asymetry and Deterrence
- Jaderná asymetrie a odstrašení. Dobrý den i vám, pane Ludvíku. ...

Přesně před 12 lety podepsali na Pražském hradě tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv a americký
prezident Barack Obama dohodu o omezení jaderných URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 11:46 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...válek a násilí, která patří do aliance spolků oceněných (v roce 2017) Nobelovou cenou míru a odborný asistent na Katedře
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík. Popis podcastu Diskuse se dvěma hosty, kteří
hájí opačný názor. Široký záběr témat. Věda,...

Finále univerzitního kola oxfordské soutěže Map the System se zúčastní studenti z FF UK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ff.cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 11:46 , Celková návštěvnost: 347 020 , RU / den:
2 500 , Vydavatel: ff.cuni.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...o účast na světovém finále v Oxfordu 2022 : Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR (FF UK) Domácí násilí v
České republice (FF, FSV , PF UK ) Systém zpracování bioodpadu v Praze (FF, PřF UK) Znásilnění v ČR (FF UK)
Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR Členové...

Michael Romancov, Jaroslav Řasa a David Marek o příležitostech pro tech sektor URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: dreport.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 12:12 , RU / měsíc: 5 040 , RU / den: 315 ,
Vydavatel: Deloitte Advisory s.r.o. , Země: Česko , AVE: 1 000,00 Kč , GRP: 0,00
...jak s tím Ukrajina dále naloží. A co bude s Rusy,“ doplnil Michael Romancov, který působí na katedře politologie Institutu
politologických studií FSV  UK . Příležitosti pro tech sektor, geopolitický kontext i ekonomické dopady současné situace
pohledem Michaela Romancova, Jaroslava Řasy a...

Pro a proti: Přesně před 12 lety podepsali na Pražském hradě tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv a
americký prezident Barack Obama dohodu o omez URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 12:35 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...válek a násilí, která patří do aliance spolků oceněných (v roce 2017) Nobelovou cenou míru a odborný asistent na Katedře
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík. Popis podcastu Aktuální zprávy z domova i ze
světa. Komentáře a souvislosti. ...

Denisa Hejlová: Jak válku vnímá obyčejný Rus? Že zvěrstvům nevěříme, je přirozené. Ruská propaganda jde ale
až do morku kostí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Rostislav Taud , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 12:54 , RU / měsíc:
531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...počátky toho v moderní propagandě můžeme vidět už první světové válce,“ vysvětluje vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „My bychom si rádi mysleli, že ta zvěrstva jsou
zveličená. Rádi bychom předtím zavřeli oči a řekli, že to není...

Přepis: Jak to vidí Michal Smetana – 8. dubna 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 14:27 , 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. Pozvání přijal Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také koordinátor univerzitního pražského Centra pro
výzkum míru. Pane Smetano, ráda vás vidím, dobrý den.Michal...

Rozhovor s Denisou Hejlovou
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https://talk.youradio.cz/porady/pro-a-proti/presne-pred-12-lety-podepsali-na-prazskem-hrade-tehdejsi-rusky-prezident-dmitrij-medvedev-a-americky-prezident-barack-obama-dohodu-o-omezeni-jadernych-zbrani
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpro-a-proti%2Fpresne-pred-12-lety-podepsali-na-prazskem-hrade-tehdejsi-rusky-prezident-dmitrij-medvedev-a-americky-prezident-barack-obama-dohodu-o-omezeni-jadernych-zbrani
https://www.ff.cuni.cz/2022/04/finale-univerzitniho-kola-oxfordske-souteze-map-system-se-zucastnistudenti-z-ff-uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ff.cuni.cz%2F2022%2F04%2Ffinale-univerzitniho-kola-oxfordske-souteze-map-system-se-zucastnistudenti-z-ff-uk%2F
https://www.dreport.cz/blog/michael-romancov-jaroslav-rasa-a-david-marek-o-prilezitostech-pro-tech-sektor/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.dreport.cz%2Fblog%2Fmichael-romancov-jaroslav-rasa-a-david-marek-o-prilezitostech-pro-tech-sektor%2F
https://talk.youradio.cz/porady/politika-a-zpravodajstvi/pro-a-proti-presne-pred-12-lety-podepsali-na-prazskem-hrade-tehdejsi-rusky-prezident-dmitrij-medvedev-a-americky-prezident-barack-obama-dohodu-o-omezeni-jadernych-zbrani
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fpolitika-a-zpravodajstvi%2Fpro-a-proti-presne-pred-12-lety-podepsali-na-prazskem-hrade-tehdejsi-rusky-prezident-dmitrij-medvedev-a-americky-prezident-barack-obama-dohodu-o-omezeni-jadernych-zbrani
http://dvojka.rozhlas.cz/denisa-hejlova-jak-valku-vnima-obycejny-rus-ze-zverstvum-neverime-je-prirozene-8720260
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fdenisa-hejlova-jak-valku-vnima-obycejny-rus-ze-zverstvum-neverime-je-prirozene-8720260
http://dvojka.rozhlas.cz/prepis-jak-vidi-michal-smetana-8-dubna-2022-8720377
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fprepis-jak-vidi-michal-smetana-8-dubna-2022-8720377
http://www.newtonmedia.eu/


Rozhovor s Denisou Hejlovou
RÁDIO , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 14:33 , Poslechovost pořadu:
151 305 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:30 Jak to vidí , AVE: 564 465,00 Kč , GRP: 1,68
...Senková přeje všem dobrý den. Jsem ráda, že pozvání přijala paní Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a Public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Denisa HEJLOVÁ, Institut
komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  -------------------- Dobrý den. ...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 14:58 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,92
...jedno přání, aby už byl brzy konec války. Jan Řápek, Česká televize. mluvčí 2, -------------------- Politický geograf Michael
Romancov z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení dobré odpoledne. mluvčí 2, --------------------
Dopoledne v kontextu příprav na ruskou ofenzívu...

Odpoledne na Rádiu Z 15:00
RÁDIO , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 16:20 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 15:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 750 950,00 Kč , GRP: 0,01
...zase prohlásil gubernátor Doněcké oblasti Pavlo, které Lenko, já teď ve vysílání vítám politického geografa z institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně, hezké odpoledne. mluvčí 2, -------------------- A
hezké odpoledne. Díky za pozvání. mluvčí 1, ...

Ruský velvyslanec při OSN: Vraždění civilistů v Buče bylo zinscenované URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 17:12 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...ruští představitelé nejčastěji používají? Komu jsou zejména určené? Poslechněte si celý Výrok týdne v audiu. Hosty byli
politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a Metropolitní univerzity Praha Michael Romancov a mediální
analytik a vedoucí oboru Studia nových médií na...

Slovensko darovalo Ukrajině raketový systém S-300, další vojenské vybavení pošle Británie URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 18:02 , 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
...všechna plavidla spojená s Ruskem či zákaz silniční nákladní dopravy z území Ruska a Běloruska a na něj. Politický geograf
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že právě úplné odstřižení „od všeho, co z Ruska
pochází“ je jediným správným krokem. „Je nepochybné, že...

Představitelé EU a slovenský premiér Heger jsou na Ukrajině. Unie schválila pátý balík sankcí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hop , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 18:33 , 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
...všechna plavidla spojená s Ruskem či zákaz silniční nákladní dopravy z území Ruska a Běloruska a na něj. Politický geograf
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že právě úplně odstřižení „od všeho, co z Ruska
pochází,“ je jediným správným krokem. „Je nepochybné, že...

Unijní sankce zasahují i oligarchy jako Děripasku. Představitelé EU a slovenský premiér Heger navštívili Buču
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: hopher , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 21:41 , 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
...všechna plavidla spojená s Ruskem či zákaz silniční nákladní dopravy z území Ruska a Běloruska a na něj. Politický geograf
Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že právě úplně odstřižení „od všeho, co z Ruska
pochází“, je jediným správným krokem. „Je nepochybné, že...

Rozhovor s Irenou Kalhousovou
TV , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 23:16 , Sledovanost pořadu: 63 839 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 18:25 Interview ČT24 , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,71
...v Praze Irena Kalhousová. Paní ředitelko, dobrý večer, děkuji, že jste dorazila. Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra
izraelských studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Daniel TAKÁČ, moderátor -------------------- Jak byste paní ředitelko,
popsala, řekněme, pozici, Izraele k...

Lidskou společnost utvářejí příběhy. Jejich souboj probíhá i na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Petr Horký , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 23:57 , Celková návštěvnost:
1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,41
...pokračovat… Tvoje nejstarší kniha je zmíněný soubor povídek Tajná kronika Rychlých šípů. Vyšla ještě v době, kdy jsi
studoval žurnalistiku na pražské  Fakultě  sociálních  věd . Protože jsme byli spolužáky, pamatuji, že to na nás tehdy udělalo
dojem: někdo vydá knihu, zatímco my se snažíme psát první...

Ruská armáda přišla na Ukrajině zhruba o 18.900 vojáků, tvrdí Kyjev URL
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http://plus.rozhlas.cz/rusky-velvyslanec-pri-osn-vrazdeni-civilistu-v-buce-bylo-zinscenovane-8720644
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Ruská armáda přišla na Ukrajině zhruba o 18.900 vojáků, tvrdí Kyjev URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 08:15 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , Vydavatel: Czech Media Network s.r.o. , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,03
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 09:48 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 20 618 235,00 Kč , GRP: 0,96
...Petra Fialy, no ale komentář k tomu všemu taky dodáme. Naším hostem v tuto chvíli politolog Miloš Brunclík z institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , tak vás zdravím, dobré ráno. Dobrý den. Tak zatím, co, co
jsme slyšeli, jsme mohli sledovat a co nás asi ještě...

Ještě nejsme na vrcholu, řekl Fiala na sjezdu ODS URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmvkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 12:00 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...Vystrčil. Politolog: Předseda se mění, když se prohrává, ODS je teď sebevědomá Politolog Miloš Brunclík z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  neočekává, že by na postu předsedy měl někdo nahradit
Petra Fialu. „To se děje, když strana prohrává volby, ale ODS...

Fiala obhájil post předsedy ODS URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmvkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 13:01 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...Vystrčil. Politolog: Předseda se mění, když se prohrává, ODS je teď sebevědomá Politolog Miloš Brunclík z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  neočekává, že by na postu předsedy měl někdo nahradit
Petra Fialu. „To se děje, když strana prohrává volby, ale ODS...

Fiala obhájil post předsedy ODS, získal 510 z 510 platných hlasů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmvkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 13:23 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...bez zastoupení žen. Místopředsednický post neobhajuje šéf Senátu Miloš Vystrčil. Politolog Miloš Brunclík z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  změnu na postu předsedy neočekával. „To se děje, když
strana prohrává volby, ale ODS je v tuto chvíli sebevědomá,...

Fiala obhájil post předsedy ODS, Stanjura byl z izolace znovuzvolen místopředsedou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmvkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 15:33 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Vydavatel: Česká televize , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,87 ,
Návštěvy za měsíc: 17 300 000
...na Ukrajinu a oba vyjádřili přání, aby vláda pokračovala ve společné práci. Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  změnu na postu předsedy neočekával. „To se děje, když strana prohrává
volby, ale ODS je v tuto chvíli sebevědomá, stále...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 15:52 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 17 737 830,00 Kč , GRP: 0,88
...Česká televize. mluvčí 1, -------------------- Vývoj války na Ukrajině teď probereme s Janem Šírem z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. mluvčí 4, -------------------- Dobrý. mluvčí 1, --------------------
Den. Já možná začnu tím, čím...

Bavorské derby rozhodla penalta, Wolfsburg rozdrtil Bielefeld URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 18:11 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 ,
Vydavatel: Mediafax , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,05
...(pen) SpVgg Greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2) Branky: 19. Thuram, 25. Pléa (pen.) 1. FC Kolín nad
Rýnem – 1. FSV  Mohuč 05 3:2 (0:1) Branky: 60. Schirí, 78. Ljubičić, 82. Kilian – 14. Burkardt, 55. Onisiwo VfL Wolfsburg –
DSC Arminia Bielefeld 4:0 (2:0) Branky: 11....

Víkend s Rádiem Z 17:05
RÁDIO , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 18:15 , Poslechovost pořadu: 1 968 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 17:05 Víkend s Rádiem Z , AVE: 2 123 550,00 Kč , GRP: 0,02
...velmi v postsovětském prostoru. Například Turkmenistánu také na roli Ruska ve válce na Ukrajině působí na institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dnešním hostem interview Martina Kováře na virus Jan Šír.
mluvčí 3, -------------------- Pane doktore, dobrý den,...
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https://newsbox.cz/zpravy/ruska-armada-prisla-na-ukrajine-zhruba-o-18-900-vojaku-tvrdi-kyjev-7c823drz
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https://tnbiz.cz/sport/458970
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftnbiz.cz%2Fsport%2F458970
http://www.newtonmedia.eu/


Lukašenko prohlásil, že běloruské tajné služby podnikly speciální operaci na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 19:54 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , Vydavatel: Czech Media Network s.r.o. , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,03
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

Ukrajina bez růžových brýlí & Kdo je to Volodymyr Zelenskyj URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.04.2022 09:52 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 ,
Vydavatel: cz24.news , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,01
...tak byli lidé jako Rinat Achmetov, Ihor Kolomojskyj a Dmytro Firtaš,“ řekl před pěti lety autorovi článku Karel Svoboda, který
vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zaměřuje se na hospodářské dějiny postsovětských zemí. Nejnižší
životní úroveň v Evropě je na Ukrajině....

Je třeba strašit jadernými zbraněmi? ‚Kdyby je Rusko nemělo, Západ už by asi intervenoval,‘ říká vědec URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Karolína Koubová, Ondřej Čihák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.04.2022 12:40 ,
Celková návštěvnost: 7 457 520 , RU / měsíc: 1 968 567 , RU / den: 143 260 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,59
... „Momentálně neexistuje žádná cesta, jak toho dosáhnout,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Ludvík z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Není síla, která by přesvědčila státy, aby se vzdaly
jaderných zbraní. Ty slouží státům, které jsou ve...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.04.2022 17:15 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 21 358 260,00 Kč , GRP: 1,01
...odpůrcům Německo. Vývoj války na Ukrajině z pohledu Německa teď probereme se Zuzanou Lizcovou analytičkou institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  zdravím vás. mluvčí 2, -------------------- Dobrý den. mluvčí
4, -------------------- Nejprve k aktuálnímu tématu...

Více než polovina Čechů pomáhá Ukrajině
TISK , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: Innovation , Strana: 6 , Vytištěno: 36 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 00:42 , Vydavatel: A
11, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně , AVE: 15 490,12 Kč
...to z průzkumu veřejného mínění, který připravily výzkumná agentura MNFORCE, komunikační agentura Havas Prague a
Institut sociologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Průměrná částka, kterou Češi na pomoc Ukrajině
věnují, je 1 753 Kč. Nejvíce lidí využilo sbírku organizovanou...

Putinova genocida
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 01:29 , Sledovanost pořadu: 384 828 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:45 168 hodin , AVE: 4 130 820,00 Kč , GRP: 4,28
...na nádraží ve městě Kramatorsk. Bomba zabila 50 civilistů, z toho 5 dětí, čekali na evakuaci. Jan ŠÍR, politolog, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Je to jednání, které je protiprávní i za stavu války, které naplňuje skutkovou
podstatu mezinárodní zločinu. To jsou ty...

Téma týdne
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 01:29 , Sledovanost pořadu: 93 019 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 3 730 320,00 Kč , GRP: 1,03
...Stěpanov, který postavil černé stavby u Karlových Varů, a takhle to dopadlo, když jsme se snažili získat jeho názor. Alice N.
TEJKALOVÁ, Fakulta  sociálních  věd , UK  -------------------- Je to sice velmi nebezpečné povolání, ale je to povolání, které má
velkou prestiž, a to jak mezi novináři, tak...

Prezidentské volby ve Francii
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 03:58 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 8 502 732,00 Kč , GRP: 0,75
...moderátorka -------------------- Naším dalším hostem je Michel Perottino, vedoucí katedry politologie Institutu politologických
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer přeju i vám. Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie,
Institut politologických studií, Fakulta ...

Česká vrcholná gotika v modelech. Výstava představuje původní podobu středověkých staveb URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: earch.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 07:35 , 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
...Přístupná je každý den s výjimkou pondělí. Kutnohorská výstava „Česká vrcholná gotika v modelech“ připravená Fakultou
stavební ČVUT Foto: FSv  ČVUT v  Praze  ...

Když Rusko kýchne, střední Asie dostane rýmu. Pět postsovětských zemí pyká za Putina URL
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https://newsbox.cz/zpravy/lukasenko-prohlasil-ze-beloruske-tajne-sluzby-podnikly-specialni-operaci-na-ukrajine-6t6optkp
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fnewsbox.cz%2Fzpravy%2Flukasenko-prohlasil-ze-beloruske-tajne-sluzby-podnikly-specialni-operaci-na-ukrajine-6t6optkp
https://cz24.news/ukrajina-bez-ruzovych-bryli-kdo-je-to-volodymyr-zelenskyj/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcz24.news%2Fukrajina-bez-ruzovych-bryli-kdo-je-to-volodymyr-zelenskyj%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/jaderne-zbrane-ukrajina-rusko-zapad-vpad-na-ukrajinu-jan-ludvik-tana-bednarova_2204101203_elev
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fjaderne-zbrane-ukrajina-rusko-zapad-vpad-na-ukrajinu-jan-ludvik-tana-bednarova_2204101203_elev
https://www.earch.cz/revue/clanek/ceska-vrcholna-gotika-v-modelech-vystava-predstavuje-puvodni-podobu-stredovekych-staveb
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.earch.cz%2Frevue%2Fclanek%2Fceska-vrcholna-gotika-v-modelech-vystava-predstavuje-puvodni-podobu-stredovekych-staveb
http://www.newtonmedia.eu/


Když Rusko kýchne, střední Asie dostane rýmu. Pět postsovětských zemí pyká za Putina URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: voxpot.cz , Autor: Anna Jordanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 07:56 , RU / měsíc: 2 548 ,
RU / den: 143 , Vydavatel: Voxpot reporters , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...Asii: Autorka článku Anna Jordanová je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky. Střední Asii se věnuje v rámci
doktorského studia na Fakultě  sociálních  věd  UK . Ruský prezident Vladimir Putin s prezidentem Uzbekistánu Šavkatem
Mirzijojevem během neformálního setkání lídrů Společenství...

Ukrajina jako Bosna? Balkanista se bojí, že unavený Západ uzná ruské zisky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 08:50 , 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
...v Bosně, ale vytvořila nefunkční stát. František ŠístekPůsobí na Katedře ruských a východoevropských studií při Institutu
mezinárodních studií FSV  UK .Zabývá se moderními dějinami, antropologií a současností Balkánu, zejména bývalé
Jugoslávie.Co jste vy jako někdo, kdo se intenzivně zabývá...

Živé vysílání 08:30
RÁDIO , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 09:17 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:30 Živé vysílání , AVE: 4 281 200,00 Kč , GRP: 1,81
...kolo hlasování vyhrál přibližně o 4 procentním body. Výsledky teď probereme s Michelem pervitinem z institutu politických
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  přeji dobré ráno. mluvčí 4, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 3, -------------------- Macron získal...

Rakouský kancléř nechce být „morálně neutrální“. Je na cestě za Putinem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 11:47 , 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
...celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách. Provázanost je tam historicky velká, vysvětlila analytička z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová. Skandál způsobila v souvislosti s Ruskem v roce 2018
například bývalá šéfka rakouské diplomacie Karin...

Zelení: Hnutí pro život zneužívá utrpení znásilněných Ukrajinek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: PV , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 14:22 , 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
...URNA Mgr. Klára Vítková Klub dvojčat a vícerčat Prof. Jaroslav Kašparů lékař a spisovatel Prof. Lubomír Mlčoch Institut
ekonomických studií FSV  UK  MUDr. Michaela Fridrichová Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce PhDr. Jaroslav
Šturma Katedra psychologie FF Univerzity Karlovy MUDr....

Macron a Le Penová, kandidáti na francouzského prezidenta
RÁDIO , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 14:40 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 317 190,00 Kč , GRP: 2,01
...Hezký den. Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka -------------------- Náš rozhovor poslouchala i politoložka Eliška Tomalová
odbornice na Francii z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na
Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Ayrer odešel z komunikace UK do agentury URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Redakce MAM , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 14:40 , RU / měsíc: 130 809 ,
RU / den: 10 351 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Lidé , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,12
...komunikací palce,“ napsal na síti LinkedIn. Ayrer na UK vedl nově vytvořené Oddělení marketingu, několik komunikačních
projektů a vyučoval na Fakultě  sociálních  věd  předmět „Strategická komunikace“. V minulosti působil jako redaktor ČTK a
TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v pozici mediálního...

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 17:31 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 971 000,00 Kč , GRP: 0,01
...byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). mluvčí 1, -------------------- David Emler je expert institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  3 univerzitě Karlové a mluvit budeme o francouzských prezidentských volbách. Jak to celé může
dopadnout, no a už za chvíli se spojíme s...

„Nebylo to přátelské setkání.“ Rakouský kancléř Nehammer jednal s Putinem o válce na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 17:55 , 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
...celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách. Provázanost je tam historicky velká, vysvětlila analytička z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová. Skandál způsobila v souvislosti s Ruskem v roce 2018
například bývalá šéfka rakouské diplomacie Karin...

Taktika Le Penové? Místo voleb referendum o Macronovi URL
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https://www.voxpot.cz/kdyz-rusko-kychne-stredni-asie-dostane-rymu-pet-postsovetskych-zemi-pyka-za-putina/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.voxpot.cz%2Fkdyz-rusko-kychne-stredni-asie-dostane-rymu-pet-postsovetskych-zemi-pyka-za-putina%2F
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-pripomina-to-prvni-brutalni-fazi-valky-v-bosne-rika-balkanista-o-buci-197467
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-pripomina-to-prvni-brutalni-fazi-valky-v-bosne-rika-balkanista-o-buci-197467
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zeleni-Hnuti-pro-zivot-zneuziva-utrpeni-znasilnenych-Ukrajinek-698813
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fpolitika%2Fpolitici-volicum%2FZeleni-Hnuti-pro-zivot-zneuziva-utrpeni-znasilnenych-Ukrajinek-698813
https://mam.cz/zpravy/2022-04/ayrer-miri-z-komunikace-uk-do-agentury/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2F2022-04%2Fayrer-miri-z-komunikace-uk-do-agentury%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
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Taktika Le Penové? Místo voleb referendum o Macronovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Milan Rokos , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 18:21 , 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
...pravicový. Začala být vnímána jako standardní alternativa, to ale pro mě opravdu není,“ řekla Seznam Zprávám politoložka
Eliška Tomalová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jež se Francií dlouhodobě zabývá. Poukazuje přitom
na referendum o migraci, jež má Národní shromáždění v...

Rakouský kancléř Nehammer navštívil Putina, varuje před východní ofenzivou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 21:43 , 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
...celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách. Provázanost je tam historicky velká, vysvětlila analytička z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová. Skandál způsobila v souvislosti s Ruskem v roce 2018
například bývalá šéfka rakouské diplomacie Karin...

Rekordní inflace
TV , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 21:56 , Sledovanost pořadu: 869 949 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 19:30 Televizní noviny , AVE: 9 018 347,00 Kč , GRP: 9,67
...Ubývá nám základka, tudíž i vlastně prostředky. Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  -------------------- Lidé budou spíše snižovat výdaje na
nějaké, řekněme, v uvozovkách, luxusnější zboží, jako je...

Válka na Ukrajině a rozšiřování NATO
TV , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 23:18 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 423 672,00 Kč , GRP: 0,73
...SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- Teď se s námi spojil Tomáš Karásek, děkan Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  působící na Katedře bezpečnostních studií. Dobrý večer. Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty
sociálních  věd  UK  -------------------- Dobrý večer. Hana SCHARFFOVÁ,...

Hezký nápad, ale teď ne, říká o americké základně Fiala. Dle expertů by byla výhodou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Jan Horák, Radek Dragoun, Radek Bartoníček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
12.04.2022 06:42 , 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
...důvodů, aby Česku ukázali, že je významný spojenec. Nemyslím si, že by pro to byly strategické důvody," uvedl bezpečnostní
analytik Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Upozornil, že Američané v poslední době mění svou
vojenskou doktrínu a místo Evropy se chtějí soustředit na...

Déja vu? Macron vs. Le Pen, Mélenchon těsně třetí. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 06:42 , 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
...navíc během evropského předsednictví? Na to odpoví až výsledek druhého kola v neděli 24. dubna. Autor je doktorand na
Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK ....

Erasmus v sedmi slovech? „Jízda, výzva, příležitost. Donutí vás překonávat strachy,“ říká Kristýna, která ho
zažila čtyřikrát URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: refresher.cz , Autor: Lucie Kotvalová Lucie Kotvalová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 07:38 ,
Celková návštěvnost: 2 431 516 , RU / měsíc: 1 762 151 , RU / den: 785 361 , Vydavatel: REFRESHER, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 67 500,00 Kč , GRP:
8,73
...jaký je její nejdivočejší zážitek, ale i o tom, jak v zahraničí probíhá navazování vztahů. Kristýna Schönová, 25letá studentka
žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , je nyní v jižním Portugalsku na Erasmu – přes tento evropský
program vycestovala již počtvrté. Založila podcast,...

Cenzura, ideologie, špionáž? Čína si „kupuje“ západní univerzity URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: voxpot.cz , Autor: Jan Švéd , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 07:58 , RU / měsíc: 2 548 , RU /
den: 143 , Vydavatel: Voxpot reporters , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...zdroj příjmů zatajují. V roce 2019 upozornil portál Aktuálně.cz na to, jakým způsobem čínské úřady neveřejně posílaly
finanční prostředky Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Čínská ambasáda touto cestou univerzitě poskytla
minimálně 1,2 milionu korun na pořádání konferencí a kurzu o...

Bojový úkol pro českého býka: Zvýšit dojivost krav v Kolumbii URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tomáš Nídr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 10:31 , RU / měsíc: 4 732 ,
RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...příspěvek? Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tomáš Nídr Tomáš vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty Dnes...
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-taktika-le-penove-misto-voleb-referendum-o-macronovi-197925
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-taktika-le-penove-misto-voleb-referendum-o-macronovi-197925
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/fiala-zakladna-usa/r~e53ec68ab9a611ec9136ac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzpravy.aktualne.cz%2Fdomaci%2Ffiala-zakladna-usa%2Fr%7Ee53ec68ab9a611ec9136ac1f6b220ee8%2F
https://a2larm.cz/2022/04/deja-vu-macron-vs-le-pen-melenchon-tesne-treti/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F04%2Fdeja-vu-macron-vs-le-pen-melenchon-tesne-treti%2F
https://refresher.cz/113293-Byla-na-ctyrech-Erasmech-a-planuje-dalsi-Erasmus-mi-dodal-sebevedomi-Donuti-vas-prekonavat-strachy
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Frefresher.cz%2F113293-Byla-na-ctyrech-Erasmech-a-planuje-dalsi-Erasmus-mi-dodal-sebevedomi-Donuti-vas-prekonavat-strachy
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Rozdílný přístup k Ukrajincům a Syřanům ukazuje povýšený pohled na postkoloniální země, říká historik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Erika Zlámalová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 10:31 , 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
...ty dětské, ve studiu a zapojení do práce, tedy výstavby socialistického Československa. MICHAL FRANKL (1974) Vystudoval
politologii na Fakultě  sociálních  věd  UK , kde později získal doktorát z moderních dějin. Pracoval v Institutu Terezínské
iniciativy, který se věnuje dokumentaci a připomínání...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:00 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 18 921 870,00 Kč , GRP: 0,83
...velmi tvrdé a velmi otevřené. Teď už komentář avizovaný Kateřina Vnoučková z katedry německých rakouských studií
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré dopoledne vám přeju. mluvčí 9, ----------------
---- Dobré dopoledne. mluvčí 1, --------------------...

Řadě lidí hrozí život pod hranicí chudoby
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:06 , Sledovanost pořadu: 118 965 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 08:00 Ranní Televizní noviny , AVE: 1 477 920,00 Kč , GRP: 1,32
...Lidé své rozmýšlí, zda ušetří peníze. Ubývá nám základna, tudíž i vlastně prostředky. Petr JANSKÝ, Institut ekonomických
studií, FSV  UK  -------------------- Lidé budou spíše snižovat výdaje na nějaké, řekněme, v uvozovkách, luxusnější zboží, jako je
například dovolená. Lucie HLUBUČKOVÁ,...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:22 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 20 527 155,00 Kč , GRP: 0,83
...své techniky. Podrobnosti teď přidám s Danielou koleno úzkou vedoucí katedry ruských a východoevropských studií. Institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré dopoledne. mluvčí 8, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 1, -------------------- Jaké jsou tedy...

Soudcem NSS by se mohl stát bývalý generální advokát SD EU Michal Bobek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Autor: Igor Zehl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:41 , 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
...je magistrem práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a magistrem v oboru mezinárodních vztahů na Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  téže univerzity. Má titul Magister Juris Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu a
titul Master of Research na Evropském univerzitním...

Jan Lacina (STAN): Budu lídr kandidátky STAN na Praze 6 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: prahain.cz , Autor: Markéta Vančová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 13:22 , Celková
návštěvnost: 133 641 , RU / měsíc: 79 614 , RU / den: 4 835 , Vydavatel: Flowee s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Politika , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 0,05
...kulturní komisi, profesně je producentem v kultuře a vysokoškolským pedagogem. Petr je rodákem z Prahy 6, vystudoval
mezinárodní vztahy na FSV  UK  a divadelní produkci na DAMU, dlouho působil jako proděkan DAMU a později také jako
předseda Akademického senátu AMU. Na roli starosty má věk, dostatek...

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 13:27 , Sledovanost pořadu: 126 533 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 12:30 Živé vysílání , AVE: 23 145 705,00 Kč , GRP: 1,41
...rozhodnutí. Co se týče dosažení cíle, to fajn dosud ještě nestalo. mluvčí 6, -------------------- Jan Šír z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve studiu ČT24. Dobré poledne, pane Šíre. mluvčí 10, -----------------
--- Dobrý. mluvčí 6, ...

Ukrajinský pluk Azov sdělil, že ruská armáda večer v Mariupolu použila proti obráncům města jedovatou látku
neznámého původu
RÁDIO , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 14:40 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 243 288,00 Kč , GRP: 2,01
...státy a Británie se snaží zprávu ověřit. Prověřuje ji i ukrajinské Ministerstvo obrany. Ve vysílání je teď Michal Smetana
výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Michal Smetana (institut Politologických Studií
Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií...

Rektorka Univerzity Karlovy v Karolinu ocenila úspěšné absolventy a studenty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 16:19 , Celková návštěvnost:
70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha, Regiony , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...společenských akcí. Za úspěšnou reprezentaci Česka v mezinárodních soutěžích australského fotbalu pak cenu dostal
Ronan Peter Wordsworth z Fakulty  sociálních  věd  UK . Cenu rektorky UK převzala také desítka čerstvých absolventů
bakalářského nebo magisterského studia, která dosáhli mimořádných...

Německý kancléř Olaf Scholz odmítl, že by jeho země dodávala Ukrajině těžkou a pokročilejší vojenskou techniku
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https://www.lidovky.cz/orientace/uprchlici-valka-na-ukrajine-historik-michal-frankl-syrie-akademie-ved-evropska-rada-pro-vyzkum.A220411_094913_ln_orientacer_ape
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Forientace%2Fuprchlici-valka-na-ukrajine-historik-michal-frankl-syrie-akademie-ved-evropska-rada-pro-vyzkum.A220411_094913_ln_orientacer_ape
https://advokatnidenik.cz/2022/04/12/soudcem-nss-by-se-mohl-stat-byvaly-generalni-advokat-sd-eu-michal-bobek/
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Německý kancléř Olaf Scholz odmítl, že by jeho země dodávala Ukrajině těžkou a pokročilejší vojenskou techniku
na vlastní pěst
RÁDIO , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 20:46 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 214 512,00 Kč , GRP: 3,16
...střel na Ukrajinu začít posílat také tanky, děla nebo obrněné vozy. Ve spojení jsme teď s Vladimírem Handlem z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Vladimír HANDL, katedra německých a
rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

VIR
TISK , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: A2 , Strana: 22 , Autor: David Klimeš , Vytištěno: 8 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 00:21 ,
Čtenost: 23 641 , Vydavatel: Společnost Kulturní týdeník A2, s. r. o. , Země: Česko , Rubrika: Beletrie , AVE: 57 233,63 Kč , GRP: 0,26
Úryvek z prozaické prvotiny novináře a komentátora Davida Klimeše zavádí čtenáře do dystopické budoucnosti, jejíž totalitní
podstata je obhajována jako obrana proti novým a novým náporům záhadného viru. Prostřednictvím příhod hlavního hrdiny
Vítka se seznamujeme s fungováním Konfederace, jejímž hesl...

Insolvence provozovatele výrobny elektrické energie
TISK , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: Energetika , Strana: 38 , Autor: Martin Hejný, Tomáš Martinec , Vytištěno: 1 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 13.04.2022 00:21 , Vydavatel: Asociace energetických manažerů z. s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně , AVE: 102 656,17 Kč
...přednáší na odborných konferencích. Mgr. et Mgr. Tomáš Martinec – Tomáš Martinec je absolventem Právnické fakulty UK
(obor Právo, Mgr., 2015) a Fakulty  sociálních  věd  UK  (obor Americká studia, Mgr., 2015). V advokacii působí od roku 2012,
v advokátní kanceláři KF Legal od roku 2015. Věnuje se...

Prestižní Bolzanova cena i Ceny rektorky UK mají své majitele URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 01:00 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...pandemie covid-19. Rovněž se věnuje i vědecké činnosti; spolupracuje např. na studii CoMETA – postcovidový syndrom.
Ronan Peter Wordsworth ( FSV ) V rámci svých volnočasových aktivit se věnuje rozvoji minoritního sportu Australský fotbal na
území ČR. V rámci klubu Prague Dragons úspěšně...

Stálá přítomnost armády USA v ČR?
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 02:52 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 2 557 170,00 Kč , GRP: 0,75
...státy tak nakonec ustoupily, a to o pár měsíců později. A my teď míříme za dalším hostem Devadesátky, Jan Ludvík z katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , s námi ve spojení, dobrý večer. Jan LUDVÍK, katedra
bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK ...

„U Kyjeva se bojuje za Prahu.“ Snad to dopadne lépe než u Madridu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 07:15 , 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
...válku. Potvrzovalo by to Ruskem šířený narativ, že Ukrajina není vlastně 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...

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 10:54 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 20 800 395,00 Kč , GRP: 0,83
...A situaci na Ukrajině teď okomentuje Vlastislav bříza odborník na jaderné zbraně z katedry mezinárodních vztahů institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré dopoledne přeju, pane doktore, dobré dopoledne
vám. Rusko se nově na Ukrajině zaměřuje na Donbas. Mluví...

Češi v ruské plynové pasti. Ukrajina obnažila západní průměrnost. Maďaři a propast ve V4 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Týdeník ECHO , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 17:48 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Týdeník , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...války měla vzít česká armáda, debatovali poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, Jan Kofroň z?Institutu
politologických studií na FSV  UK  a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. „Orbán je konzervativní revolucionář. Jezdí ho
studovat z USA i Francie“. Desetimilionové Maďarsko poutá v...

Ukrajinským vesničanům zůstal po ústupu Rusů zaminovaný les. Jsou bez elektřiny i plynu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 22:45 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , Vydavatel: INCORP a.s. mediální skupina , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,94
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

S první ženou se navzájem odcizili a přestali si rozumět!
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https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15305&locale=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D15305%26locale%3Dcz
https://denikn.cz/858295/u-kyjeva-se-bojuje-za-prahu-snad-to-dopadne-lepe-nez-u-madridu/
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http://echo24.cz/a/SyRNm
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https://globe24.cz/svet/ukrajinskym-vesnicanum-zustal-po-ustupu-rusu-zaminovany-les-jsou-bez-elektriny-i-plynu.52a84e25
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fglobe24.cz%2Fsvet%2Fukrajinskym-vesnicanum-zustal-po-ustupu-rusu-zaminovany-les-jsou-bez-elektriny-i-plynu.52a84e25
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S první ženou se navzájem odcizili a přestali si rozumět!
TISK , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: Můj čas na kafíčko , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 00:25 , Čtenost: 28 000 ,
Vydavatel: RF Hobby s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: OSUD HVĚZDY , AVE: 261 019,31 Kč , GRP: 0,31
...pěstí. Mrzelo mě to. Dokonce i v našem největším rozhlase nám vymazal i naše nahrávky,“ vzpomínal Hložek. Začal tehdy
studovat žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  a dařilo se mu alespoň v soukromém životě. Jeho druhou ženou se stala
produkční z jedné agentury. Nejprve mezi nimi proběhl pracovní...

Kandidáti na prezidentské volby v ČR 2023 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: epochtimes.cz , Autor: Redakce Epoch , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 00:25 , RU / den:
25 000 , Vydavatel: epochtimes.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,28
...v informačních technologiích. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v oboru matematika a
management (1999, Mgr.); Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v oborech ekonomie se specializací na kapitálové trhy
(2003., Mgr.) a ekonomie (2003, PhDr.). V letech 1995 až...

Polsko se zaměřuje na Kaliningrad
TV , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 01:23 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 567 120,00 Kč , GRP: 0,73
...Polska Andreas Papadopulos, Česká televize. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A ve vysílání teď vítám
Ondřeje Ditrycha z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také ředitele Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý večer.
Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK ...

Pomáhám. A jsem šťastný
TISK , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 18 , Autor: Michaela Ryšavá , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 02:55 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - Víkend , AVE:
1 004 643,59 Kč , GRP: 1,42
...kolektivně konzumovalo, rozdělovalo. A rozdělovali se proto, že chtěli příště také dostat,“ popisuje vývoj altruismu antropolog
Martin Soukup z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle něj tento přístup v lidech přetrvává dodnes. To potvrzuje
i Kristýna Grillová z Rakovníka, která poskytla...

Vy tomu rozumíte, jste Češka. Ale tady kolega ze Západu je zabedněnec URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Kateřina Šafaříková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 12:53 , Celková
návštěvnost: 1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 0,41
...zažila maďarské volby česká pozorovatelka OBSE Veronika Homolová je doktorandkou na FSV  UK , kde studuje moderní
dějiny na katedře německých a rakouských studií. Posledních pět týdnů ale strávila v jiné zemi střední Evropy. Byla jednou ze
dvou stovek mezinárodních pozorovatelů OBSE na parlamentních...

Zásah, nepotopeno. Ale v Česku se stejně slaví „vážná ztráta“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: jma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 15:17 , 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
...o zasažení ruské vlajkové lodi v Černém moři mezitím způsobily nadšení na twitteru. Zajímavých souvislostí si všiml třeba
Politický geograf UK FSV  Praha  Michael Romancov. „14. dubna 1912 narazil Titanic na ledovec a 14. dubna 2022 poslali
Ukrajinci k čertu křižník Moskva. Náhoda? Předpokládám. Ale...

Experti na cestách (12) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: tn.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 17:30 , 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
Další díl pořadu Svět za hranicemi se věnoval prezidentským volbám ve Francii, o kterých mluvila Denisa Hejlová z Katedry
marketingové komunikace a public relations na FSV  UK . Dle jejích slov se kampaň silně opírá o válečný konflikt na Ukrajině.

Živé vysílání 21:00
TV , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 21:43 , Sledovanost pořadu:
25 428 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 21:00 Živé vysílání , AVE: 3 237 300,00 Kč , GRP: 0,28
...Coe charkovská oblast. V bezpečí ale nejsou ani další ukrajinské regiony. S námi je teď ve spojení Jan Ludvík z katedry
bezpečnostních studií na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý večer. mluvčí 10, --------------------
Dobrý večer. mluvčí 3, --------------------...

Tanky nejsou zastaralé, jen ruští velitelé jsou neschopní URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Ondřej Šmigol , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 23:34 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Týdeník, Seznam cz , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...by si měla vzít česká armáda, debatovali poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, Jan Kofroň z?Institutu
politologických studií na FSV  UK  a bezpečnostní analytik a spolupracovník Týdeníku Echo Lukáš Visingr. Již několik týdnů se
na nás hrnou fotografie ruských BVP a tanků zničených...

Čeká nás dekáda konfliktů a revolucí URL
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https://www.epochtimes.cz/2022/04/13/kandidati-na-prezidentske-volby-v-cr-2023/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.epochtimes.cz%2F2022%2F04%2F13%2Fkandidati-na-prezidentske-volby-v-cr-2023%2F
https://www.respekt.cz/rozhovor/vy-tomu-rozumite-jste-ceska-ale-tady-kolega-ze-zapadu-je-zabednenec
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https://tn.nova.cz/videa/6182-experti-na-cestach/229126-experti-na-cestach-12
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Čeká nás dekáda konfliktů a revolucí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: echoprime.cz , Autor: Ondřej Šmigol , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 23:34 , RU / měsíc:
1 715 242 , RU / den: 129 198 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Homepage, Salon , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,44
...by si měla vzít česká armáda, debatovali poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, Jan Kofroň z Institutu
politologických studií na FSV  UK  a bezpečnostní analytik a spolupracovník Týdeníku Echo Lukáš Visingr. Ruská invaze na
Ukrajinu je první konvenční válka mezi dvěma suverénními...

2022: sféry vlivu světových velmocí
TV , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 00:08 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 2 803 248,00 Kč , GRP: 0,75
...FOJTA, moderátor -------------------- A přidáme komentáře. Ve vysílání jsou spolu s námi Michael Romancov, politický geograf
z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  -------------------- Dobrý večer. ...

Zásah, nepotopeno. Ale v Česku se stejně slaví „vážná ztráta“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 00:42 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 ,
Vydavatel: cz24.news , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,01
...o zasažení ruské vlajkové lodi v Černém moři mezitím způsobily nadšení na twitteru. Zajímavých souvislostí si všiml třeba
Politický geograf UK FSV  Praha  Michael Romancov. „14. dubna 1912 narazil Titanic na ledovec a 14. dubna 2022 poslali
Ukrajinci k čertu křižník Moskva. Náhoda? Předpokládám. Ale...

USA pošlou na Ukrajinu nové zbraně
TV , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 00:42 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 364 736,00 Kč , GRP: 0,73
...Ukrajině. Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A teď je s námi Jan Kofroň, politický geograf institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podívejme se na ten chystaný útok Ruska na východní
Ukrajinu. Může tahle ofenzíva rozhodnout celou válku? Jan...

Ráno na Rádiu Z 07:30
RÁDIO , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 08:33 , Poslechovost pořadu: 2 279 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:30 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 270 700,00 Kč , GRP: 0,03
...1, -------------------- Takhle to takhle to na stojíte. Ty věci se musí řešit dlouhodobě, ale rozhodně projekt, který odpovídá
Vašek Moravec na fakultě  sociálních  věd , tady byl ve vzduchu několik let. Dělal jsem menší kroky. A mám já o tom něco
málo vím, protože jeden z odborníků, který tam je na...

Ráno na Rádiu Z 07:00
RÁDIO , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 09:15 , Poslechovost pořadu: 2 279 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:00 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 550 150,00 Kč , GRP: 0,03
...2, -------------------- Takhle to takhle to na stojíte. Ty věci se musí řešit dlouhodobě, ale rozhodně projekt, který odpovídá
Vašek Moravec na fakultě  sociálních  věd , tady byl ve vzduchu několik let. Dělal jsem menší kroky....

Drony Switchblade a střely NLAW brání Ukrajinu. Šípy Starstreak trhají stíhačky na kusy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Pavel Otto , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 09:38 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE:
35 000,00 Kč , GRP: 1,31
...drony, nýbrž k doplnění prostředků průzkumu dělostřeleckých oddílů právě o drony,“ uvedl politický geograf z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň. Switchblade: Dron jako hračka, která se vejde
do batohu Například letadélko Switchblade 300 působí...

Další fáze války bude destruktivní. Výrazného úspěchu ale Rusové teď nedosáhnou, tvrdí experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: rp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 13:28 , 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
...Události, komentáře. Okupační armáda se pravděpodobně pokusí obklíčit oblast Donbasu ze severu i z jihu současně. Podle
politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně je případný úspěch takové operace
nezbytnou podmínkou k dosažení Putinových cílů, mezi nimiž je...

Propagandu vede i Ukrajina, říká expertka. Západ by měl v Rusku šířit pravdu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Terezie Wasserbauerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 20:23 ,
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
...Ukrajina vybrala proevropský směr. Roksolana Dryndak Je absolventkou magisterského programu Balkánská, euroasijská a
středoevropská studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .Odborně se specializuje na region východní Evropy,
zejména na aktuální dění na Ukrajině, rusko-ukrajinské...

Ukrajina dostane od Japonska a Kanady velkou finanční pomoc URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 20 / 391

http://echoprime.cz/a/SJrwP
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fechoprime.cz%2Fa%2FSJrwP
https://cz24.news/zasah-nepotopeno-ale-v-cesku-se-stejne-slavi-vazna-ztrata/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcz24.news%2Fzasah-nepotopeno-ale-v-cesku-se-stejne-slavi-vazna-ztrata%2F
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Ukrajina dostane od Japonska a Kanady velkou finanční pomoc URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 20:23 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , Vydavatel: INCORP a.s. mediální skupina , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,94
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

Velká destrukce na Donbase. Klíčem je Mariupol, shodují se experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: rak , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 23:18 , 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
...novin Ondřeje Soukupa ruská armáda zacílí kromě Donbasu také na území spojující Rusko s anektovaným Krymem. Podle
politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně se Rusové kvůli splnění Putinových cílů
spočívajících v získání ukrajinského území v Luhanské a Doněcké...

 

Rodinné trable na stříbrném plátně
TISK , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: Psychologie dnes , Strana: 53 , Autor: Mojmír Sedláček , Vytištěno: 20 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 01.04.2022 00:18 , Rubrika: Film psychologie , AVE: 37 920,63 Kč , Země: Česko
POKUD SE NEBUDEME SOUSTŘEDIT NA FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ TRANSGENERAČNÍHO TRAUMATU JEN VE SPOJITOSTI S
HOLOKAUSTEM, ALE ZAMĚŘÍME SE KROMĚ CELOSPOLEČENSKÝCH OTÁZEK I NA UŽŠÍ RODINNÉ PROBLÉMY A JEJICH
MEZIGENERAČNÍ DYNAMIKU, NAJDEME V NEJNOVĚJŠÍ NABÍDCE KIN POZORUHODNÉ SNÍMKY. 

Těžký, téměř neřešitelný úkol. To si pravděpodobně řekne většina filmařů u myšlenky, že by se pustili do zpracování
transgeneračního traumatu. Jako snad nejtypičtější případ kolektivního traumatu bývá uváděn holokaust, jenž byl sice na
stříbrném plátně zpracován mnohokrát, ovšem i nejzákladnější vyobrazení hrůz druhé světové války odděluje filmařské zrno od
plev; natož pak vyprávění příběhu napříč generacemi poznamenanými nezapomenutelnými událostmi. Klasická narace v
hollywoodském stylu pak téměř nemá šanci na ploše jednoho celovečerního filmu takové téma důstojně zpracovat. 
Pokud však zadání rozšíříme a poohlédneme se po jizvách na duši, které se v menším než celospolečenském měřítku přenáší z
rodičů na děti, filmaři rázem ožívají. 
Nějaké ty bolístky a komplexy si z dětství odnesl snad každý, takže není nemožné si představit začarovaný kruh, v němž se
řada rodinných příslušníků točí. V nabídce kin z poslední doby najdeme hned několik podnětných případů, jež nám o rodinných
traumatech říkají překvapivě hodně. Ikarovská nestoudnost 

Už koncem ledna měla v našich kinech premiéru Ulička přízraků, která se jen o pár dnů později dostala i na streamovací služby
- můžete se jí tedy projít, i pokud jste výlet do kina nestihli. Oscarový režisér Guillermo del Toro adaptoval noirovou povídku ze
čtyřicátých let, která se už tehdy dočkala uznávaného, přestože psychologicky výrazně méně důsledného zpracování. Aktuální
snímek totiž přidává hlavní postavě znepokojivé rodinné zázemí, jež smysluplně připomíná obtížnost vymanění se z toxických
rodinných vzorců. Bradley Cooper zde ztvárňuje mladého muže, který začne budovat kariéru u cirkusu jako mentalista - tedy
jakýsi manipulativní hypnotizér, který pomocí psychologických triků dokáže předstírat telepatii či jasnovidectví. Jak se ve své
profesi zdokonaluje a získává moc i slávu, dozvídáme se více o poměrech, z nichž vzešel: především o slabošském otci, jenž
holdoval alkoholu a vůči němuž se talentovaný podvodníček chce vymezit doslova za každou cenu. Až ikarovská nestoudnost,
neochota spokojit se s dostatkem a potřeba překonat zvnitřněný obraz otce vede (anti)hrdinu k pádu bezmála antických
rozměrů. 

Celoživotní pocit vykořenění 

Počátkem února se v kinech objevila o poznání skromnější produkce, jež si však připsala hned tři oscarové nominace v
nezvyklé kombinaci kategorií. Dánský film Utéct se ocitl mezi nejlepšími neamerickými, dokumentárními i animovanými snímky.
Vychází totiž z rozhovorů, které dokumentarista Jonas Poher Rasmussen pořídil se svým známým ze střední školy, uprchlíkem z
Afghánistánu zasaženého válkou. Rasmussenův známý ve filmu vystupuje pod přezdívkou Amin. Prostřednictvím rozmanitého
množství animačních technik vypráví Rasmussen Aminův životní příběh, jenž si nezadá s vysoustruženým hollywoodským
dramatem; navzdory částečnému happy endu (totiž že Amin dokázal z válečné zóny utéct) je však téměř jisté, že protagonistu
budou pocity vykořenění provázet do konce života. 
Jako by vyrůstání v Afghánistánu osmdesátých a devadesátých let - tedy nejdříve během tamější sovětské války a následně
konfliktů vedoucích k vládě Tálibánu -nebylo už tak dost dramatické, začal Amin tou dobou navíc objevovat svou homosexuální
orientaci. Netřeba dodávat, že v islámské společnosti se tak rázem ocitl v ohrožení života a bezmála stejně děsivou hrozbou
bylo i riziko zavržení ze strany rodiny. Zde je nutno doplnit, že navzdory emotivnímu tématu homosexuálního uprchlíka se
snímek drží na té správné, umírněné hraně patosu a nabízí zamyšlení nad hledáním sebe sama ve zcela nehumánních
podmínkách. Aminova pozdější neschopnost se usadit, vytvořit domov, v jehož trvalost by Amin věřil, je trefnou ukázkou
traumatického zamrznutí, jež ani sebepříznivější přítomnost nemůže jen tak rozehřát. 

Úderně jednoduché poselství 

Z úplně jiné doby a části světa je nostalgické drama Belfast, v němž režisér Kenneth Branagh vzpomíná na to, jak vyrůstal v
hlavním městě Severního Irska koncem šedesátých let. Černobílý snímek nominovaný na sedm Oscarů lze odbýt jako součást
trendu melancholického vzpomínání etablovaných filmařů na vlastní dětství, děj Belfastu však nabízí vícero rovin, v nichž lze
sledovat rodinné vazby napříč generacemi. Příběh je vyprávěn pohledem devítiletého chlapce, který je svědkem vzrůstající vlny
násilí mezi katolíky a protestanty. Snaží se najít cestu k první školní lásce a vyzkoušet si rebelské kradení sladkostí v místním
obchůdku, ale místo těchto zásadních dětských dilemat sleduje rozhádané rodiče, kteří nevědí, zda ze země zmítané
náboženskými nepokoji raději neprchnout do momentálně klidnější Anglie. Postavy zemitých, s životem smířených prarodičů
jsou mu pak tolik potřebnými mentory a pomyslnou kotvou v nepřehledné době. 
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Celá rodina by si za trochu jiných okolností mohla spokojeně žít a trápit se pomíjivými všedními starostmi; místo toho se však
ocitla uprostřed komplikovaných etnicko-náboženských nepokojů, jež v realitě pokračovaly až do konce devadesátých let.
Přímočarý, v něčem až banální snímek se nesnaží osvětlit pozadí vrstevnatého sporu, nýbrž si zakládá na úderně
jednoduchém poselství, že ve vyhrocené době nelze normálně prožít ani zcela obyčejný život - a také že právě v těchto
okamžicích se ukazuje důležitost rodiny jakožto pomyslného tmelu spojujícího jednotlivce s širším společenským prostorem. 

Animovaná hloubka duše 

Během loňského roku jsme v rámci našich filmově-psychologických výprav také několikrát zavítali do hájemství animovaného
filmu. Dávno pryč jsou doby, kdy animáky sloužily pouze k zabavení dětí - příběhy moderních kreslených či počítačově
vytvořených dobrodružství se totiž až překvapivě často zabývají hlubokými tématy. A jak ukazuje celá pětice animáků
nominovaných na Oscara za rok 2021 (z nichž většina byla k vidění i v našich kinech a nyní jsou na streamovacích službách),
rodinná traumata zcela ovládají současnou animovanou špičku. Disneyovské Encanto se sice prezentuje jako animovaný
rodinný muzikál, ve skutečnosti však nemá daleko ke vztahovému hororu. Posuďte sami: babička a hlava rodu musela před lety
prchnout z rodné kolumbijské vesnice kvůli válce, jež ji připravila i o manžela. Žena se následně usadila v kouzelném domě,
díky němuž mají její potomci nadpřirozené schopnosti. Generace jejích dětí i vnoučat žije z dlouho přenášeného a svým
způsobem hýčkaného traumatu, které vytváří tlak na to, aby každé z dětí využilo svých schopností na maximum - a
nezpronevěřilo tak odkaz babiččiny oběti a utrpení. Přestože je animace pěkně barevná a střídají se chytlavé písničky,
traumatické vztahové podhoubí této kouzelné rodinky je neopomenutelné. Jak se s tímto rozvržením sil vypořádá hlavní hrdinka
Mirabel, která zřejmě žádnou superschopnost nemá? 
Ani ostatní nominanti nevyprávějí příběhy spokojených a ničím nenarušovaných rodin. Rodina na baterky stojí na konfliktu
dominantního otce a nevyslyšené dcery, kteří spolu musejí čelit robotí apokalypse - neboli trefné alegorii přetechnizované
společnosti, jež od sebe oddaluje nejen rodinné příslušníky. Protagonistka dobrodružné fantasy Raya a drak je v podstatě
sirotkem a během snah o záchranu království musí prozkoumat zákoutí vlastní traumatické minulosti. Luca zase představuje
vcelku tradiční pixarovský příběh ve stylu Hledá se Nemo o mladém mořském příšerákovi, který neposlechne varování svých
rodičů a vydá se mezi lidi na souš. Pětici pak uzavírá už zmíněný dokument Utéct. 
V každém z těchto snímků hraje zásadní roli rodina a vztahy mezi jejími jednotlivými členy. Některé jsou příjemné a odlehčené,
jiné komplikované a znepokojivé -není však náhodou, že rodinné vazby jsou pro tvůrce animované tvorby, určené především
pro dětské a dospívající diváky, klíčové. Koneckonců většina psychoterapeutických směrů téměř nerozporuje Freudova
zaprášená tvrzení, že to hlavní se v životě člověka odehraje v dětství. Dospělost však umožňuje k těmto událostem, leckdy
náročným a traumatizujícím, přistoupit tvořivě a s nadějí - a tak přerušit třeba i po několik generací předávaná trápení, z jejichž
vlivu se nevymaňuje snadno. Přestože sledování filmů terapii nenahradí, aspoň částečně léčivý a korektivní účinek mít může; a
přestože se každý měsíc v kinech či na internetu objeví několik nových děl, z nichž lze mezi řádky vyčíst hluboké porozumění
transgeneračním rodinným problémům, právě tvorba primárně určená pro menší diváky může nakonec zasáhnout i nejedno
dospělé srdce nejsilněji. 

***

„Pryč jsou doby, kdy animované filmy sloužily jen k zabavení dětí - příběhy moderních kreslených či počítačově vytvořených
dobrodružství se překvapivě často zabývají hlubokými tématy.“ 

O autorovi: Mojmír Sedláček, Autor vystudoval psychologii na FFUK a mediální studia na FSV UK. V současnosti pracuje jako
novinář a filmový kritik.
Foto autor:   Foto: Falcon
Foto popis:   Film Ulička přízraků
Foto autor:   Foto: Netflix
Foto popis:   Film Rodina na baterky

Placením v rublech chce Moskva trestat Západ, tvrdí ekonom Semerák URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 02:58 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Rubrika: Ekonomické , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Doopravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké ekonomické časy. A blíží se
splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval. A Moskva teď žádá, aby jím Evropa začala
platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 22 / 391

http://plus.rozhlas.cz/placenim-v-rublech-chce-moskva-trestat-zapad-tvrdi-ekonom-semerak-8714695
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fplacenim-v-rublech-chce-moskva-trestat-zapad-tvrdi-ekonom-semerak-8714695
http://www.newtonmedia.eu/
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Poslechněte si podcast Doopravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké
ekonomické časy.

A blíží se splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval. A Moskva teď žádá, aby jím
Evropa začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z
Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 
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Poslechněte si podcast Doopravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké
ekonomické časy.

A blíží se splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval. A Moskva teď žádá, aby jím
Evropa začala platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z
Institutu ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Popis podcastu 
Nestíháte sledovat nové události? Noviny a sociální sítě jsou plné jmen a fotek a vy nevíte proč? Zpravodajský podcast
Českého rozhlasu Vinohradská 12 vysvětlí aktuální témata v souvislostech. Najdete také na našem zpravodajském webu
iRozhlas.cz a v podcastových aplikacích. 
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Ruská ekonomika zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké časy. Rubl ale po propadu už posiloval a Moskva žádá, aby jím
Evropa začala platit za plyn. Mluvíme s Vilémem Semerákem z Univerzity Karlovy.

Jiří Skuhrovec

Placením v rublech chce Moskva trestat Západ, tvrdí ekonom Semerák

Matěj Skalický mluví s Vilémem Semerákem z Univerzity Karlovy
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Doopravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké ekonomické časy. A blíží se
splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval. A Moskva teď žádá, aby jím Evropa začala
platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Kredity:Editace: Kateřina PospíšilováSound design: Ondřej KalousRešerše: Zuzana MarkováHudba: Martin Hůla

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

Máte nějaký tip? Psát nám můžete na adresu vinohradska12@rozhlas.cz.
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ALMANACH ČESKÝCH NOVINÁŘŮ (1989– 2008) Celý svůj život (až na přechodné výjimky či vyhazovy z politických důvodů) se
zabývám novinářskou profesí.

Pracoval jsem v redakcích Mladá fronta, Obrana Lidu, Hospodářské noviny, Televizní noviny Čs. televize, Svobodný rozhlasový
vysílač v srpnových dnech 1968, když předtím v létech úsilí o demokratizaci naší společnosti jsem byl autorem novinářské
příručky Organizace a metody novinářské práce. V listopadu 1989 jsem spoluzakládal Syndikát novinářů ČR, později vedl jeho
členský bulletin, který jsem navrhl přejmenovat na Mediažurnál, stejně jsem byl u zrodu a navrhl ustavení Klubu novinářů
Pražského jara 1968 a několik let jsem řídil jeho členský zpravodaj. Ve svém penzijním věku jsem 10 let řídil časopis Inovační
podnikání, který vychází dosud. Psal a vedl obecní kroniku a dokumentaci obce včetně fotodokumentace, vydával pravidelné
obecní ročenky. Poznal jsem za život mnoho kolegů – novinářů, s některými z nich jsem v Klubu novinářů seniorů, založil jsem a
řídil jeho dvouměsíčník Nebalíme to! 
Autorská a vydavatelská činnost zahrnuje publikace: Na vlně 490 metrů – o srpnovém vysílání v roce 1968 (Magnet - press
1990), Generace 45 – o Mladé frontě v prvních letech 1945 – 51 ve spolupráci s Jaromírem Hořcem (Riopress 1997),
Osobnosti a osudy obce – kniha o rodné obci, oceněná v soutěži literatury faktu Miroslava Ivanova – vyšlo 2000,
Podbezdězský buditel – o novinářském působení Jaroslava Diblíka v Máchově kraji 1990 – 2000 – vyšlo v roce 2003, Co víme
o smrti – populárně naučná kniha, Epocha 2006. Před dokončením je encyklopedie Kdo byl a kdo je na Mělnicku, Kralupsku a
Neratovicku (Libri Praha 2007). 
Dosavadní novinářská, spisovatelská, kronikářská a encyklopedická činnost mne přivedla v lednu 2006 na myšlenku zpracovat
a vydat Almanach českých novinářů – seniorů. 
1. Půjde o samostatnou práci, pro niž historický úvod o české žurnalistice 1989 – 2008 připraví na Fakultě  sociálních  věd
UK , s níž je od prvopočátku projekt konzultován. 
2. Následovat budou příspěvky novinářů v seniorském věku: nejprve stručná životopisná data + snímek autora, potom
ponechávám na vůli a svobodném rozhodnutí každého účastníka, s čím se chce svěřit, ať již jde o podrobnější vylíčení
životních peripetiií, zkušenosti z novinářské profese či vzpomínky na život v redakcích novin, časopisů, rozhlasu a televize. Do
této části hodlám zahrnout i ty novináře, kteří z různých důvodů sami v almanachu nevystoupí, ale jejich zastoupení nemůže
chybět vzhledem k jejich životnímu dílu, různým vyznamenáním apod. Částečným kritériem pro zařazení těchto novinářů budou
právě vyznamenání nebo ocenění a jejich zastoupení v různých bibliografických dílech či slovnících. 
3. Součástí almanachu bude pak přehled novinářů, pronásledovaných za své politické postoje v létech 1948 – 1989 a jimž bylo
uděleno členství Syndikátu novinářů in memoriam v lednu 1991. 
4. Další část s názvem In memoriam bude zahrnovat přehled českých novinářů, kteří zemřeli v období od listopadu 1989 až ke
dni imprimatur celého díla. 
5. Předposlední část obsáhne přehled memoárů novinářů, knih novinářů a o novinářích, které vyšly po listopadu 1989. 
6. Závěrečnou část bude tvořit přehled závěrečných a kvalifikačních prací novinářů nebo o novinářích na našich vysokých
školách. 
DO VŠECH TĚCHTO PŘEHLEDŮ UVÍTÁME KAŽDÉ VAŠE UPOZORNĚNÍ ! 
Myšlenku podpořili nejprve členové Klubu novinářů seniorů, ale zejména na Fakultě  sociálních  věd  UK  v Centru pro
mediální studia (CEMES), kde vznikají rozhovory v rámci semináře Média a společnost, pořádaného katedrou mediálních studií
IKSŽ FSV  UK  v  Praze  a pracují na orálně historickém projektu medailonů o českých novinářích. Otiskuji doslovné
doporučení žádosti o stipendium Nadace Českého literárního fondu: 
Centrum pro mediální studia (CEMES) se dlouhodobě věnuje studiu postavení novinářů v české společnosti – a to jak v
minulosti, tak v současnosti. Návrh Miroslava Sígla věnovat se vzpomínkám českých novinářů jsme velmi uvítali, neboť jde o
sběr autentického materiálu ze života novinářů, kteří svou aktivní kariéru již mají ukončenou. Dostane se nám tak svědectví o
pracovních podmínkách, řízení a způsobu práce redakcí, o redakčním vybavení, o možnostech dalšího vzdělávání, ale i
společenských vztazích, v nichž novináři v době socialismu působili. 
Shromážděný materiál se po redakční úpravě může stát významnou součástí učebních podkladů pro studenty oboru
žurnalistika. Nepochybně se budeme snažit, aby v připravovaném almanachu byli zastoupeni novináři z celostátních,
regionálních, popř. i závodních listů. 
Domnívám se, že úmysl doplnit publikaci přílohami, tak jak se o tom autor zmiňuje ve svém nástinu, bude ku prospěchu celé
práce. Velmi návrh Miroslava Sígla podporujeme a pokud bude třeba, nepochybně mu vyjdeme vstříc našimi knižními fondy,
databázemi i archivními podklady. 
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. Doc. PhDr. Barbara Köpplová,CSc. 
děkan, statutární zástupce FSV  UK  vedoucí Centra pro mediální studia 
Počáteční práce jsem již zahájil, oslovil osobně i dopisem desítky novinářů v seniorském věku, sám mám bohatou dokumentaci
o naší žurnalistice a novinářích, s mnoha z nich se osobně znám, byli jsme redakčními kolegy, s mnohými z nás jsou přátelé.
Všichni se shodujeme v jednom, že podobné dílo čeká na vydání už mnoho let, nelze otálet, ohlížíme se zpátky a své
zkušenosti a vzpomínky nechceme bez užitku vzít sebou na Onen svět. 
Společnou ctižádostí je vydat almanach kvalitní, i pokud jde o moderní grafické zpracování. 
Do Almanachu českých novinářů píší kolegové ze všech klubů a regionů. 
Od prvních základních informací jsme zdůrazňovali, že chystaný Almanach českých novinářů by měl zahrnout příspěvky
novinářů – seniorů ze všech dosavadních klubů, profesních a regionálních sdružení. Naše informace i prostřednictvím
internetu (kde na serveru SN ČR „visí“ všechna dosud vydaná čísla Nebalíme to! – jen si stačí text stáhnout) vzbudily zájem.
Kromě členů našeho klubu se přihlásili kolegové a poslali své vzpomínky z Východočeského kraje, z Brna, z Klubu leteckých
novinářů, z Klubu novinářů Pražského jara '68',volní novináři. Očekáváme příspěvky zejména od členů – seniorů Klubu kultury
SN ČR a dalších klubů či profesních sdružení. 
Své příspěvky dosud poslali 
(abecedně): 
Stanislav Bártl, Zdenka Bergrová, Richard Böhnel, Otakar Brůna, Jarmila Cysařová, Josef Farský, Ladislav Forman, Lenka
Hašková, Bohumil Hlaváček, Ludmila Hlaváčková, Jaromír Hořec, Jarmila Houšková, Rudolf Chaloupka, Jiří Ješ, Jindra Klímová,
Ivana Lažanská, Naďa Mihalovičová, Jan Petránek, Nelly Rasmussenová, Josdef Rubín, Otakar Rydlo, Helena Rychecká,
Miroslav Sígl, Zdeněk K. Slabý, Jiří Soukup, Ludmila Sýkorová, Vladimír Šmirous, Dagmar Štětinová, Milan Švihálek, Václav
Tikovský, Vlastislav Toman, Jiří Tunkl, Karel Tylš , Rudolf Unger, Ladislav Velenský, Jiří Zadina. 
O bližší informace se zajímají další a proto na setkání členů KNPJ 68 byli jmenovitě osloveni a požádáni o příspěvek: Karel
Aksamit, Ivo Antušek, Vladimír Brabec, František Černý, Milan Dubský, František Helešic, Rudolf Kadeřábek, František Kaucký,
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Václav Kraus, Jarmila Lakosilová, Miroslav Langášek, Marta Macková, Helena Pecharová, Dušan Provazník, Bohuslav Rupeš,
Jiří Sekera, Jiří Svejkovský, Alois Svoboda, Ivo Štuka, Olga Šulcová, Karel Trázník, Ladislav Tunys, Jiří Václavíček, Miloš Volf,
Slavomír Vosecký, Václav Vrabec a Petr Zemek. 
Právě jejich jména a vzpomínky by neměly chybět v tomto Almanachu. Podrobný dopis odešlu ještě na další adresy a máte-li tip
na někoho, sdělte. Uvádím například Věru Šťovíčkovou – Heroldovou, Rostislava Běhala, Vladimíra Bystrova, Sylvu
Daníčkovou, Zdeňka Eise, Milenu Geussovou, Bořivoje Homolu, Ervína Hrycha, Borise Jachnina, Margitu Kollárovou, Agátu
Pilátovou, Oto Poppa, Luboše Příhodu, neměli by chybět Zdeněk Rotrekl, Josef Schrabal, Blanka Stehlíková, Jindřich Suk,
Vladimír Brabec, Miloš Štefek, Dušan Tomášek, Milena Ujcová, Bořivoj Valníček a mnozí další… Upozorněte na ně, dejte o nich
vědět! 
Ve spolupráci s FSV  UK  chceme připravit vše důkladně tak, aby Almanach vyšel v historickém roce, končícím „osmičkou“, tj. v
roce 2008. Proto posouváme také uzávěrku pro další příspěvky – do 30. dubna 2007 . Zdaleka nejsou práce na Almanachu
uzavřeny, oslovujeme další své kolegy, aby vzniklo společné dílo, k jakému se zatím žádná novinářská generace neodhodlala,
v němž by se sešli novináři z různých médií, rozličných politických názorů a náboženského přesvědčení. 
Příspěvek včetně stručných životopisných údajů by neměl přesáhnout osm normostránek (tj. 240 řádek). Nezapomeňte přiložit
svoji podepsanou fotografii. Kdo některý z dosavadních autorů je dlužen něco z uvedených podmínek (životopisná data, fotka),
prosím, nezapomeňte zaslat! 
Plnou podporu máme na Fakultě  sociálních  věd  UK  Praha  a jejího Centra pro mediální studia. Obdrží k nahlédnutí
všechny dosud shromážděné a již zredigované příspěvky. 
Těšíme se na podporu a spolupráci, prolamujeme dosavadní izolovanost mezi kluby novinářů, a hlásíme se k Almanachu jako
ke své generační výpovědi. Nikdo by neměl být zapomenut, nic by nemělo být opomenuto. Naopak – vzájemná tolerance nám
bude sloužit jen ke cti v očích naší veřejnosti. 
Náměty k zamyšlení a sepsání 
• Způsoby a možnosti studia žurnalistiky a dalšího sebevzdělávání – na čem jsi získal své novinářské ostruhy? Tvoje vzory,
učitelé. 
• Jak byla řízena práce redakcí a jednotlivých redaktorů, jaké byly porady, jak se vytvářelo, podporovalo tvůrčí prostředí? 
• Osobní a zajímavé příběhy s cenzurou a autocenzurou. 
• Pozitivní i negativní zkušenosti z Tvé novinářské práce. 
• Způsoby odměňování, motivace. Úsměvné vzpomínky. 
• Zahraniční poznatky, cesty do zahraničí, byly-li nějaké. 
_________________________________________________________ 
ALMANACH ČESKÝCH NOVINÁŘŮ PŘIPRAVUJE K VYDÁNÍ ve spolupráci s Fakultou  sociálních  věd  UK  a Centra pro
mediální studia 
MIROSLAV SÍGL, Káranská 338/34, 108 00 Praha 10 
e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz 
telefony: pevná linka 274 773 85O, mobil: 731 901 914 
www.volny.cz/mirek.sigl 
Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 04. 2007. 
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Ruská ekonomika zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké časy. Rubl ale po propadu už posiloval a Moskva žádá, aby jím
Evropa začala platit za plyn. Mluvíme s Vilémem Semerákem z Univerzity Karlovy.

Jiří Skuhrovec

Placením v rublech chce Moskva trestat Západ, tvrdí ekonom Semerák

Matěj Skalický mluví s Vilémem Semerákem z Univerzity Karlovy
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PŘEPIS ROZHOVORU ˇ

/

Doopravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké ekonomické časy. A blíží se
splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval. A Moskva teď žádá, aby jím Evropa začala
platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z Institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Kredity:Editace: Kateřina PospíšilováSound design: Ondřej KalousRešerše: Zuzana MarkováHudba: Martin Hůla

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

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

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 25 / 391

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/podcast-vinohradska-12-rubl-plyn-platby-putin-rusko-semerak_2204010600_cen
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fpodcast-vinohradska-12-rubl-plyn-platby-putin-rusko-semerak_2204010600_cen
http://www.newtonmedia.eu/


„Premiéři zemí Evropské unie se shodli na uvalení dalších sankcí. (Čro, 25. 2. 2022)“

„The treasure department is prohibiting any transaction in us dollars. (CBS News 28.2. 2022)“

„Ruská centrální banka se snaží bojovat s prudkým pádem rublu. (ČRo, 28. 2. 2022)“

„Na některých pobočkách bank v Moskvě se tvořily už dopoledne fronty. (ČRo, 28. 2. 2022)“

„Although russian economy,not long ago a global powerhouse may be forced into default. (YouTube kanál CNA, 16. 3. 2022)“

Kdybyste měl v jedné, možná ve dvou větách popsat, v jaké ekonomické situaci se teď Ruská federace nachází, tak které věty
by to byly?Nejistota, očekávání dalších budoucích změn, protože celý ten šok se odehrál velice rychle. V podstatě dnes jsme
lehce přes jeden měsíc od začátku sankcí a od začátku toho útoku na Ukrajinu. Dobíhají postupně staré zásoby. Lidé se učí
zacházet se způsoby, jak obcházet sankce. A stejně to platí i pro ruské firmy.

Vy mluvíte o sankcích - dá se za těch pár týdnů vypočítat, jak silně na Rusko dopadly? My máme odhady, které se dělají
předběžně, takže jsme schopni z historických dat trochu simulovat, co by se asi mohlo stát. Tyto odhady jsou samozřejmě vždy
do značné míry nepřesné, protože vycházejí z historických údajů. Není tam vždy jasné, jak citlivě zareagují například další ruští
obchodní partneři.

Co se týče skutečných dat o těch existujících dopadech, tam je to složitější. Ekonomická data se často publikují s větším
zpožděním. Například HDP budeme znát spolehlivě možná za několik měsíců. Což se snaží konzultační firmy obcházet, takže
hledají buď nějaké předstihové indikátory, nebo se snaží dělat si krátkodobé projekce. Pokud vím, tak Bloomberg se snažil
odhadnout, jaký může být už současný rozměr dopadu na ruský HDP. Údajně jim vychází v těch jejich predikcích, že zhruba
přišli asi o dvě procenta HDP.

Pak jsou samozřejmě predikce, které jdou dále do budoucnosti, které se dívají na celoroční dopady. Tam je to zhruba kolem
zatím osmi, osmi a půl procenta očekávaných dopadů. Pokud ty šoky budou pokračovat v té současné míře.

Pak máme nějaké předběžné dopady na ceny. Za Rusko se dají sehnat týdenní cenové indexy, a tam se zdá, že například za ty
první dva týdny v březnu ceny dohromady vzrostly zhruba o 4,5 %, takže ten inflační šok nabíhá.

„What? Almost five hundred rubles for cottage cheese. (YouTube kanál Eli from Russia, 18. 3. 2022)“

Nabíhá šok ve formě komplikování produkčních řetězců a výroby a samozřejmě se objevil šok v oblasti finančnictví, kde byla
dostupná data o tom, jak během těch prvních dní se začaly objevovat fronty před ruskými finančními institucemi. A už jen
vlastně přímo 24. února snad o 20 procent vzrostly výběry ze strany ruských klientů.

„Už od čtvrtka lidé běhají od bankomatu k bankomatu, kde se něco objeví, někomu se poštěstí někomu ne. (YouTube kanál
ShanghaiEye??? 28.2. 2022)“

Ten inflační šok, to je také patrně faktor, který nejvíce doléhá na ty běžné občany Ruska…Ano a ne. Je to hodně strukturální
záležitost. Když se podíváme na ruskou ekonomiku jako takovou, tak ona je relativně méně otevřená než třeba Česká
republika. Ten podíl obchodu k HDP je zhruba třetinový oproti České republice, což dopad například propadu rublu na životní
úroveň do určité míry snižuje. Na druhou stranu je pravda, že co se týče průmyslového zboží, spotřebitelských komodit
nepotravinového typu, tam se dá dovodit, že zhruba až tři čtvrtiny těch dodavatelských řetězců v nějaké formě závisely na
zahraničí, takže tam se potom ten šok promítá poměrně silně, ať už šok způsobený propadem kurzu nebo šok související s tím,
že přímo ty komodity nebo vstupy, na kterých jsou založené, nejsou dostupné. A pak je oblast potravin, kde kvůli tomu, jak
Rusko nastavilo předchozí své sankce vůči západu po tom roce 2014, tak ten šok přímý je relativně omezený, protože už v té
době začalo Rusko přepínat na domácí zdroje.

„Rusko omezuje dovoz zemědělských produktů ze zemí, které na něj uvalily sankce. Trvat má nejméně rok. Prezident Vladimir
Putin podepsal dekret, který omezuje nebo přímo zakazuje vývoz zboží do federace. (6. 8. 2014 Čro)

“

Má otázka možná spíš směřovala k tomu, jestli se tedy dá to celé zobecnit na jakousi pouhou frázi: Rusové v tuto chvíli kvůli
invazi na Ukrajině strádají. Běžní Rusové…Strádají, to je velmi široký pojem. Pokud bychom se podívali mimo hlavní města, tak
z pohledu Evropana, i z pohledu běžného českého občana životní úroveň na venkově nebyla nějak výjimečná už před tou krizí
a výrazně ji postihly už ty propady třeba po roce 2014. Co se týče strádání, zase je potřeba to diferencovat. Samozřejmě
instagramová generace v Rusku bude strádat už jen kvůli přístupu k Instagramu nebo kvůli tomu, že se nebudou moci ukazovat
v západních značkách anebo naopak to může pro ně zpřístupnit nějaké další možnosti, jak se vytáhnout, protože právě jen
nějaká užší skupina těch původních uživatelů bude mít teď přístup k pašovanému západnímu zboží.

To, že odešly velké známé luxusní značky, to se podepsalo na úrovni života Rusů i nějak jinak, než že se teď třeba nebudou
moct oblíkat tak, jak by chtěli?Zatím to je spíš signalizační efekt. Samozřejmě každá ta firma má problém okamžitě propustit
zaměstnance, okamžitě zrušit své fungování. Nemusí to být ani v jejím zájmu z hlediska loajality k těm původním zaměstnancům,
takže platby typu sociálního pojištění, některých daňových příjmů, ty zřejmě zůstávají nebo minimálně budou ještě určitou dobu
dobíhat, ale je zřejmé, že to, že tyto firmy tam budou mít méně aktivit, budou platit méně expertů, odejde zřejmě jejich
zahraniční personál, to znamená další výpadek jak daňových příjmů, tak výdajů, které by pozitivně ovlivňovaly prodeje ruských
firem v dalších navazujících sektorech.

Jak je na tom ruská burza?Ruská burza s počátkem té invaze, když se objevila hrozba prudkého propadu zhruba o 40 procent,
tak přerušila obchodování a další čtyři týdny až do druhé poloviny minulého týdne žádné obchodování neprobíhalo. Pak
obchodování povolili…
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„Moskevská burza částečně obnovila obchodování s akciemi. Hlavní ukazatel vývoje index Moex posílil o deset procent. (ČRo
24. 3. 2022)“

…ale spíše svérázným způsobem, takže povolili obchodování se zhruba 33 těmi nejvýznamnějšími společnostmi a nepovolovali
prodeje cenných papírů těchto společností zahraničním subjektům. Nepovolovali tzv. krátké prodeje, které se dají velmi hezky
použít k nějakým spekulacím na budoucí pokles ceny nebo hodnoty těchto papírů. Když bych se na to měl podívat hodně
cynicky, tak se zdá, že ta kombinace těch státních intervencí na těch trzích tím, že povolily prodej jen někomu, zase možná
mohla být trochu cílená na některé konkrétní lidi, kteří se mohli tímto způsobem zbavit jimi držených cenných papírů na úkor
všech těch ostatních, kteří na ten trh přístup aktuálně neměli.

Už jsou to více než tři týdny, co EU odstřihla několik ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Víme, jak toto
Rusko poškodilo?To je hrozně zajímavá otázka, protože my vlastně nevíme, jak velký je ten šok spojený se systémem SWIFT.
A de facto bychom to hrozně rádi zjistili, protože to vyloučení bylo v minulosti používáno jen ve velmi výjimečných případech. V
podstatě tady máme případ Íránu.

„Já jsem se na to ptal mluvčího Swiftu a on mi potvrdil, že v pět hodin odpoledne českého času opravdu tato firma přeruší
posílání peněz do Íránu. (ČRo 15.3. 2012)“

Podobně i tady máme na sobě na sebe navazujících několik typů sankcí. Sankce na konkrétní ruské subjekty, konkrétní banky,
vyloučení některých bank ze SWIFTU, sankce na konkrétní jednotlivce a na to ještě navazující devizová omezení z ruské
strany. A můžeme předpokládat, že ten celkový dopad bude poměrně razantní, ale přičíst z toho nějakou malou část nebo větší
část tomu SWIFTU zatím pořádně neumíme.

Připomeňme, kolik těch bank vlastně odstřižen od systému SWIFT bylo?Pokud vím, tak sedm zatím. Ten SWIFT fungoval v
rovině jakési velké zbraně s neznámým dopadem. On může mít hodně velké dopady, protože zkomplikujeme a výrazně
zdražíme platby. V momentě, kdy je problém zaplatit za zboží, tak nemá úplně smysl to dodávat. SWIFT sám o sobě se ale dá
popsat čistě jako bezpečná komunikační síť mezi bankami. Takový - když bych to přirovnal lidově - WhatsApp mezi bankami,
kterým si posílají zprávy o tom, co mají zaúčtovat, na který účet co připsat, jak funguje který dokumentární akreditiv, jestli tam
nebyl nějaký problém. SWIFT jako takový se dá nahradit. Stejně tak se dají ty transakce obejít řadou jiných kanálů, ale je to
výrazně dražší a může to narážet na některá další pravidla týkající se omezení transakcí, kde by hrozilo praní špinavých peněz
nebo kde by banka neznala dobře svého klienta.

Pokud ještě nevíme, jaké dopady tedy to odstřižení od Swiftu mělo, tak známe už, jak problematické pro ruskou centrální banku
bylo to omezení přístupu k devizovým rezervám?To je zřejmě nejdůležitější část těch sankcí. Zdá se, že ruská centrální banka
nemůže pohotově používat zhruba polovinu z těch asi 640 miliard dolarů devizových rezerv. Nicméně jsou tam zase určité
výjimky. Pokud jde například o splátky ruského dluhu, tak podle informací, které máme, tak americké ministerstvo financí
povolilo, aby minimálně část té úhrady šla na vrub aktiv, která byla původně zmrazena v rámci těch sankcí.

Když narážíte na ten ruský dluh, tak zvládá ho Rusko splácet?Zatím se zdá, že ano, respektive byli schopni splatit tu první
symbolickou částku, což bylo nějakých relativně malých, alespoň za normálních podmínek malých, 117 milionů dolarů, což de
facto před rokem nebo před dvěma by to byla suma, kterou by asi zvládal splatit lecjaký ruský oligarcha, nemuseli bychom se
spoléhat ani na ruský stát. Obavy ohledně toho byly poměrně veliké, ať už kvůli funkčnosti platebních kanálů nebo kvůli tomu,
zda bude možné použít právě některá ta zmrazená aktiva. Takže právě těsně před tím, než bylo jasné, že Rusko se bude snažit
zaplatit, některé konzultační firmy začaly publikovat poměrně pesimistické odhady týkající se budoucího bankrotu nebo
finančního kolapsu Ruské federace, kde tu pravděpodobnost odhadovaly až na 80 procent. Jakmile došlo k té platbě, tak ty
odhady samozřejmě začaly být podstatně vstřícnější. I když i dnes se pohybují v řádu desítek procent.

V řádu desítek procent, že hrozí Rusku bankrot…Že by hrozilo to, co označujeme jako default, to znamená, že by nebyli
schopni obsluhovat ten svůj zahraniční dluh.

Tedy platební neschopnost.Platební neschopnost. Není nutné si to představovat jako okamžitý kolaps celé ekonomiky. K tomu
by asi nedošlo. Koneckonců tento typ defaultu, tento typ platební neschopnosti není v mezinárodních vztazích tak úplně
vzácný. Pokud zkusím vylovit z paměti, tak myslím, že od 60. let zhruba možná až 140 případů podobných problémů se
splátkami se v té světové ekonomice objevilo a samozřejmě většinu z nich běžný člověk dodneška stihl úspěšně zapomenout,
protože neměly zase tak dalekosáhlé nebo dlouhodobé dopady.

„Španělsko se neobejde bez rozsáhlé finanční pomoci. Potřebuje prý půjčit 300 miliard eur, tedy více než sedm a půl bilionu
korun. (27. 7. 2012, Stalo se dnes, Čro)“

„Bojujeme bitvu všech bitev prohlásil řecký ministr financí před dnešním a zítřejším hlasováním o dalších úsporných krocích
jimiž má těžce zadlužená země plnit podmínky mnohamiliardové pomoci od partnerů z eurozóny. (19. 1. 2011, Čro)“

„Řada expertů se stále obává neřízeného bankrotu Řecka. (9. 11. 2011, Stalo se dnes, Čro)“

„Argentina musí…může zbankrotovat znovu. (ČRo, Ranní interview 30.07.2014)“

Nebude teď podle vás růst to riziko, že by tedy mohl nastat default nebo jakýsi bankrot v Rusku s ohledem na to, že pokud se
nemýlím, tak v příštích dnech čeká Moskvu mnohem větší splátka než těch 117 milionů dolarů?Mluví se o tom, že příští týden,
někdy 4. dubna, by měla jít na řadu splátka nejen úroků, ale i minimálně části jistiny z obligací, které mají hodnotu přes dvě
miliardy dolarů, což už je trochu někde jinde. Zatím se ale zdá, že ruská strana alespoň z notifikací, které udělala ve vztahu k
zahraničním partnerům, počítá s tím, že se bude snažit zaplatit. Opět bude záležet na tom, do jaké míry jí bude vstřícné třeba
americké ministerstvo financí, protože se tuším jedná o obligace, které opět by měly mít splatnost v dolarech, takže by se jich
týkala ta dolarová aktiva. Zatím se zdá, že i z této strany panuje nějaká míra vstřícnosti, takže zatím očekávání na trzích se
zdají naznačovat, že by Rusko mělo být ochotné a asi i relativně schopné zaplatit.
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Víme, jak na tohle všechno, o čem se teď bavíme, reaguje ruský rubl, ruská měna?Na tom počátku ten ruský rubl vstoupil do
něčeho, co se dalo označit jako volný pád. Klesl okamžitě na takovou tu symbolickou psychologickou hranici 100 rublů za dolar.
Takže v podstatě jeden cent za jeden rubl. Pak když došlo k některým velmi nečekaným brutálním útokům nebo k útokům, které
přišly tomu západu naprosto iracionální, jako například útok na tu záporožskou jadernou elektrárnu, tak se propadly nejen rubl,
ale i některé východoevropské a v podstatě i západoevropské finanční trhy. A to bylo období, kdy i ten rubl klesl až prakticky
ke 150 rublům za dolar krátkodobě. A pak se zase začal stabilizovat. Tento tento týden překvapivě dokonce mírně zhodnotil, a
pokud si pamatuju poslední data, tak se pohyboval dokonce až někde mezi 80, 90 rubly za dolar, za čímž asi stojí zčásti zásahy
ruských institucí, zčásti to, že povolily v omezené míře obchodování na ruských finančních trzích, byť jen s něčím a pro někoho,
a tím pádem podpořily tu roli rublu. Možná do určité míry tam byly i nějaké spekulace týkající se právě těch až senzačních
prohlášení o tom, že by rádi používali rubl v mezinárodních transakcích.

„Vladimir Putin oznamuje, že od 1. dubna bude Rusko chtít po takzvaných nepřátelských státech platbu za plyn pouze v
rublech. (1TV.ru 31.1. 2022)“

No jak čtete ten ruský záměr vyžadovat po Evropě platby za plyn, velmi významnou komoditu, kterou ruská federace vyváží jen
v rublech?Dá se to chápat jako svého druhu určitá schválnost nebo určitý pokus vzbudit pozornost nebo vytvářet další
komplikace. Je možné, že v pozadí mohla být návaznost i na jiné nápady ruské vlády před několika týdny nebo dny diskutovali,
že by teoreticky možná mohlo připadat v úvahu i hradit některé splátky toho ruského dluhu v rublech. Od toho tedy nakonec
ustoupili. A zdá se tady být nějaká snaha trestat ten Západ dalšími komplikacemi, nebo donutit ten Západ, aby netrestal tolik
ruské finanční instituce a aby se možná i zmírnil ten prudký propad rublu. Prakticky to nedává úplně velký smysl. Je to spíš
formální záležitost, protože samozřejmě v dnešní době za normálních podmínek nakoupit nějakou měnu, zaplatit s ní není tak
úplně velký problém.

Možná jeden z těch důvodů se může skrývat v myšlení alespoň části ruských elit. Něco, co jsme možná viděli i v myšlení
některých konspiračních teoretiků na Západě. Úvahy o tom, že možná má obchodování v dolarech klíčovou roli pro pozici
dolaru a stabilitu a moc americké ekonomiky. Reálně to ale tak úplně není. Už z toho důvodu, že se zdá, že podle dostupných
informací zhruba dvě třetiny těch plateb probíhá v eurech, alespoň z evropské strany, a ne v dolarech. Takže spíš by šlo o
nahrazení eura. Navíc řada teoretičtěji založených ekonomů moc nesdílí nějaké obavy z toho, že by došlo k opuštění dolaru v
mezinárodních transakcích. Ten samotný ruský obchod by k tomu přispěl relativně málo. A i kdyby ten dolar byl opouštěn nějak
výrazně více, tak se nedá moc očekávat, že by to znamenalo velké problémy pro světovou ekonomiku.

Napadá mě závěrem, v tuhle chvíli je asi jen těžké odhadovat, jak vážná a dlouhá ta recese může být.My nevíme, jak dlouho ty
sankce budou trvat, což je základní proměnná. Pokud by nedošlo k nějaké rozumné adaptaci Ruska nebo alespoň částečně
změně toho režimu a ty sankce by zůstaly dlouhodobé, tak samozřejmě Rusko spadne dolů na nějakou nižší úroveň a pak bude
pokračovat stagnace. Pokud by došlo k odbourání těch sankcí, může dojít k tomu, že pak v druhé polovině roku se ta ruská
ekonomika začne sbírat a zejména na ty finanční problémy nebo finanční typy důvodů k recesi často ty ekonomiky následně
reagují poměrně rychlým růstem. Takže dojde k prudkému propadu a následně k rychlému růstu. Co jsem viděl předběžné
odhady, tak je v nich velký zmatek, ale cirkulovala čísla, kde si někteří ruští ekonomové troufli tvrdit, že možná příští rok, po tom
letošním propadu by ekonomika mohla stagnovat či dokonce lehce růst o 1 %, ale je to skutečně velmi závislé na tom, jak
dlouhé ty sankce budou a pak také do jaké míry se vybraným ruským firmám podaří najít nějaké způsoby, jak ty sankce
alespoň částečně obcházet.

Žádný strop pro zvedání úrokové sazby nemáme, tvrdí viceguvernér ČNB URL
Automatický překlad
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Rada České národní banky (ČNB) zvýšila ve čtvrtek základní úrokovou sazbu na pět procent, je nejvýš od roku 2001.
Viceguvernér ČNB Marek Mora ve vysílání speciálu Byznysu ČT24 řekl, že není žádný strop toho, kam až mohou úrokové
sazby růst. To ale odmítl ekonom Tomáš Havránek, podle kterého by růst sazeb nad sedmiprocentní hranici česká ekonomika
zkrátka neunesla.

Podle Mory se případné další zvyšování základní úrokové sazby bude odvíjet od nové prognózy, kterou ČNB dostane na
začátku května. „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, žádný strop pro nás není. Ani pro mě osobně,“ tvrdí Mora.

Centrální banka podle něj musí v první řadě zvládnout svůj hlavní úkol a dostat inflaci pod kontrolu. Ta podle něj teď „bohužel
ujíždí trošku pod rukama“ a je vyšší než experti z ČNB předpokládali. „A to musíme prostě zlomit,“ míní viceguvernér centrální
banky.

Mora: S válečným vývojem měnová politika počítat nemohla

Připomněl, že zpravidla kroky ČNB nejúčinněji působí po zhruba roce až osmnácti měsících, což znamená, že je nyní třeba
počkat minimálně do druhého pololetí letošního roku nebo na přelom let 2022 a 2023. První rozhodnutí totiž ČNB podle Mory
udělala loni v červnu, kdy se Česko ještě potýkalo s pandemií covidu-19.

„Byli jsme si vědomi toho, že inflační tlaky přijdou, bohužel ale jejich skladba a síla je zkrátka větší, než jsme čekali. A s
nejposlednějším válečným vývojem na Ukrajině měnová politika počítat nemohla,“ upozorňuje.

Je podle něj důležité uvědomit si, že ČNB v současnosti rozhoduje o situaci, o níž si myslí, že bude za rok až osmnáct měsíců,
což je dle Mory v aktuální situaci téměř nemožné. Přesto si myslí, že ve zmíněném časovém horizontu bude inflace výrazně nižší
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než dnes. Uznává, že její současná vysoká hladina tvrdě zasáhne nejen domácnosti s nízkými, ale i se středními příjmy.

Ekonom Tomáš Havránek, který v minulosti působil i jako poradce viceguvernéra a bankovní rady ČNB, ve vysílání ČT24
centrální bance za aktuální kroky poděkoval, zároveň připomněl, že když byla naposledy inflace vysoká podobně jako dnes,
byla úroková sazba výrazně vyšší. „To byl rok 1998, tuším, a tehdy byly sazby 15 procent, čili o deset procentních bodů vyšší,“
zavzpomínal Havránek, který působí i na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Podle ekonoma nelze úroky zvyšovat donekonečna

Podle něj ovšem dnes nejde zvednout úrokovou sazbu nad hodnotu inflace jako na konci minulého století. „Při objemu dluhů v
ekonomice a při zadlužení státu by to vlastně znamenalo potíže s financováním státního dluhu, možná i státní bankrot,“
domnívá se Havránek. Další možností je podle něj posílit korunu, což by například rychle zlevnilo dovážené zboží a snížilo
inflaci.

Podle ekonoma rozhodně není pravda, že by bylo možné úrokovou sazbu zvyšovat donekonečna. „Limit je někde kolem sedmi
procentních bodů, protože vyšší sazby by naše ekonomika nevydržela z hlediska dluhů států, firem, domácností. To je to, proč
musíme sáhnout k posilování koruny,“ konstatuje Havránek. To se navíc dle něj projeví v podstatě okamžitě, kdežto úpravy
úrokových sazeb až se zpožděním.

Nejisté predikce

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS) v pořadu Události, komentáře uvedl, že kroky ČNB se
daly předpokládat. Otázky však podle něj vyvolávají úvěrové ukazatele, které podle něj budou mít negativní dopad pro lidi na
trhu s hypotékami.

„Byla to věc, které jsme já spolu s ODS bránili,“ zmínil Munzar s tím, že se kompetence o určování dostupnosti bydlení tímto
přesouvají právě na centrální banku. „To je podle mě negativní zpráva pro mladé lidi,“ řekl Munzar.

S tím souhlasí i další místopředseda výboru Patrik Nacher (za ANO). Podle něj jde o šílenou kombinaci. „Kombinace, kdy se
zvýší úroková sazba, zpřísní se akontace z deseti procent na dvacet a zavedou ty poměry, které můžete dát do hypotéky ve
vztahu k vaším příjmům a ve vztahu k celkovému zadlužení krát počet roků, v tu chvíli na to celá řada mladých lidí nedosáhne,“
vysvětlil.

Podle něj stačilo pouze doporučení centrální banky, protože české banky jsou konzervativní. „Je zbytečné, aby to bylo
povinné,“ řekl.

Podle bývalého viceguvernéra Evropské investiční banky a exministra financí Ivana Pilipa by však ani nižší úrokové sazby
situaci s hypotékami nevyřešily. „Lepší hypotéka to neřeší. Je nutné, aby se rozjela výstavba a aby se změnil pohled na
bydlení,“ řekl Pilip. Připomněl rovněž vysoké úrovně inflace a úrokové sazby ČNB v devadesátých letech. „V krizových situacích
banky často reagují razantním nárůstem úroků a není divu, že v této situaci banka k takovému kroku přistoupila,“ dodal Pilip.

Munzar zmínil, že konkrétní predikce budoucnosti české ekonomiky jsou v tuto chvíli jako věštění z křišťálové koule. „Situace
ekonomicky není jednoduchá. Nikdo pořádně neví,“ řekl s tím, že se Česko může připravit na delší inflaci, než se očekávalo na
začátku roku. „Myslím, že ani ekonomický růst nebude takový, jak se předpokládal,“ dodal.

Podle Pilipa lze například očekávat, že nebude v příštím roce možné tolik zvyšovat mzdy. „Velmi pravděpodobně budou klesat
mzdy reálné, což znamená, že růst mezd bude nižší než růst inflace a že celkový růst ekonomiky bude černá nula,“ míní. Vše
však podle něj záleží na tom, jestli se podaří stabilizovat mezinárodní situaci.

"Je to bolestivý pohled." Češka prochází Prahou a hledá rostliny, které se dají jíst URL
Automatický překlad
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Pokud by měla Jana Vlková vyzdvihnout jednu rostlinku, byla by to pampeliška. Původně vystudovaná novinářka a ekoložka
této žluté rostlince věnovala i jednu knihu, ve které názorně prokazuje, že se jedlé květiny dají sebevědomě propašovat i do
jídla. Pořádá kurzy v podobě procházek po Praze, při kterých na oblíbených místech dohledává jedlé rostlinky a učí zájemce a
zájemkyně je rozpoznat.

"S obavami sleduji ohrožení porostů česneku medvědího," podotýká Jana Vlková, vystudovaná novinářka a ekoložka, kterou
láska k jedlým rostlinám přivedla před osmi lety na myšlenku vytvořit kurzy pro širokou veřejnost. "Mám fotky této rostliny z roku
2014 z pražské Divoké Šárky, byly tam hojné porosty. O pět let později na stejném místě to jsou jen zdupané a vypleněné listy.
Pro mě jako ekoložku je to bolestivý pohled," dodává. 
Za několik let, co se zájmem obráží pražské louky i pastviny ve středočeském kraji, má ale i radostná zjištění. "Na různých
místech v Praze se obnovují staré sady výsadbou vysokokmenných odrůd. Šetrnějším způsobem se sečou některé louky, kam
se tak vracejí i širolisté rostliny. Bydlím na Praze 6 a zjara zde narážím na stáda ovcí a koz, které zde pod dohledem
magistrátem zaměstnávaných 'bačů' mírumilovně spásají nepřístupná místa," popisuje žena, která sama sebe nazývá
"kytkožroutkou". 
Jakmile přijde jarní čas, kdy se příroda viditelně probouzí ze zimního spánku, vyráží se zájemci a zájemkyněmi do veřejných
prostorů, aby je naučila rozeznávat tamní jedlé rostliny. Své klientky a klienty vybízí k tomu, aby si rostliny důkladně prohlédli.
"Pro poznávání rostlin je důležité, aby si je lidé osahali a očichali, což přes obrazovku není možné," vzpomíná Vlková na dobu,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 29 / 391

https://zena.aktualne.cz/nekde-je-to-tragedie-ceska-prochazi-prahou-a-hleda-rostliny/r~bf8a137eaf3b11eca06bac1f6b220ee8/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzena.aktualne.cz%2Fnekde-je-to-tragedie-ceska-prochazi-prahou-a-hleda-rostliny%2Fr%7Ebf8a137eaf3b11eca06bac1f6b220ee8%2F
http://www.newtonmedia.eu/


kdy vládla v Česku koronavirová opatření a lidé se nesměli setkávat ani v přírodě. Situace se odrazila i na organizaci kurzů
jedlých květin.
Vloni v únoru se jí podařilo po několika měsících získat akreditaci k provádění vzdělávacího programu s názvem Jedlé rostliny z
přírody v přírodovědných předmětech, který je určený pro učitelky a učitele druhého stupně, respektive gymnázií. Kurzy ale
prošly i děti ze základních škol. Některé děti se podle jejích slov chlubí, že nosí do školy na svačinu chleba "s divokými
kytkami".
Někdy ji těší, že malí účastníci kurzu mají již velké botanické znalosti, ovšem najdou se ve skupinkách i takové děti, které
procházku po přírodě vnímají jako ztrátu času. "Některé dívky s nalakovanými nehty se štítivě zdržují vzadu, stejně tak i někteří
pubertální kluci, kteří nudu zahánějí kopáním do kamenů," popisuje.
Na kurzu s účastníky a účastnicemi sledují konkrétní rostlinku v porostu, následně dojde ke sběru a vaření jídla z nich. Sama
Vlková už na toto téma vydala několik kuchařek. V roce 2015 vydala Květinovou kuchařku s recepty, kde jedlé rostliny měly své
významné místo. O tři roky později pak Kytky k jídlu a v roce 2019 Pampelišky k jídlu, kde jarní žlutá rostlinka má hlavní roli. 
Klientkami kurzů pro veřejnost jsou především dospělé ženy, které už mají svůj názor na jídlo, hospodaření v kuchyni, trvale
udržitelný rozvoj. Ovšem jak Vlková dodává, není nic neobvyklého, že se na jednom kurzu sejdou maminky na mateřské,
realitní makléřka, psycholožka, nadšení houbaři a manažer či programátor.
Kurzy Jana Vlková vypisuje v říjnu předchozího roku. "Za ty roky vím, co kdy bude. Už před lety jsem si udělala 'kalendář
kvetení, respektive pučení' a ono to vychází dost přesně. Vím, že fialky jsou v Praze od konce března cca do 10. dubna,
pampelišky končí na 1. máje, na sakury se musí mezi 25. a 30. dubnem. Akáty omlátí nejpozději 10. června bouřka. Zejména
jaro je velmi neúprosné. Posledních pět let jenom upravuju data, obsah zůstává stejný," uzavírá.
"S obavami sleduji ohrožení porostů česneku medvědího," říká Jana Vlková, kterou láska k jedlým rostlinám přivedla před osmi
lety na myšlenku vytvořit kurzy pro širokou veřejnost. "Mám fotky této rostliny z roku 2014 z pražské Divoké Šárky, byly tam
hojné porosty. O pět let později na stejném místě to jsou jen zdupané a vypleněné listy. Pro mě jako ekoložku je to bolestivý
pohled," stýská si.
kosiky a louka
Jakmile přijde jarní čas, kdy se příroda viditelně probouzí ze zimního spánku, vyráží s účastníky a účastnicemi svého
"květožroutského" kurzu na pražské louky a do místní divočiny, aby je naučila rozeznávat jedlé rostliny, které volně rostou ve
veřejném prostranství. S obavami ale v poslední letech pozoruje, že se snižuje druhová pestrost rostlin. "Přikládám to
důsledkům nízkého a opakovaného sečení v nedávných suchých letech a také posledním dvěma rokům s opakovanými
karanténami. Lidí chodilo na vycházky do Divoké Šárky opravdu hodně a loučky a louky byly hodně udupané," vysvětluje
Vlková, která vystudovala kromě žurnalistiky i ekologii a roky už ráda zahradničí na svém pozemku.

nutné očichat
"Pro poznávání rostlin je důležité, aby si je lidé osahali a očichali, což přes obrazovku není možné," vzpomíná milovnice rostlin a
lektorka kurzů na dobu, kdy vládla v Česku koronavirová opatření a lidé se nesměli setkávat ani ve volné přírodě. Situace se
odrazila i na organizaci kurzů jedlých květin. "Na podzim roku 2020 jsem tak trochu ze zoufalství, že věci nejdou ideálně,
sepsala žádost o akreditaci vzdělávacího programu pro učitele. Akreditaci jsem v únoru 2021 dostala," popisuje.
louka skupinka
Nedávno získala akreditaci k provádění vzdělávacího programu s názvem Jedlé rostliny z přírody v přírodovědných
předmětech, který je určený pro učitelky a učitele druhého stupně, respektive gymnázií. Kurzy ale prošly i děti ze základních
škol. "Některé děti se chlubí, že nosí do školy na svačinu chleba 's divokými kytkami', což je spíš rarita. Některé děti mě
překvapí botanickými znalostmi a upřímným nadšením pro téma," popisuje s nadšením Vlková.
školní děti
Někdy se i v takových dětských skupinách najdou tací, kteří procházku po přírodě vnímají jako ztrátu času. "Některé dívky s
nalakovanými nehty se štítivě zdržují vzadu, stejně tak i někteří pubertální kluci, kteří nudu zahánějí kopáním do kamenů,"
popisuje lektorka, která samu sebe nazývá "kytkožroutkou".
detailni mapovani
V rámci kurzu Vlková zájemce a zájemkyně učí, jak jedlou rostlinu na veřejně dostupných místech rozpoznat. Mnohdy jde o
nutnost zabývat se detaily. Následuje i sběr bylin, vaření jídla a společná hostina.
foceni
"Před koronakrizí na kurzy chodili i kuchaři, kteří se chtěli znalostem o jedlých planých rostlinách učit. Teď už asi nestíhají nebo
nemají na kurzy peníze," říká lektorka jedlých květin a dodává, že má mezi českými restauracemi dva stálé odběratele
kulinárního sena, to se využívá například při pečení kuřete. Vůně sena mu pak podle ní dodává lahodnější a nezaměnitelnou
chuť.
V roce 2015 pak její zájem vyústil ve vydání Květinové kuchařky, která obsahovala recepty a jedlé rostliny v nich měly své
významné místo. Nejinak tomu bylo v o tři roky později vydané kuchařce Kytky k jídlu. Na ryze jen pampelišku se zaměřila v roce
2019, kdy vydala kuchařku Pamelišky k jídlu, ve které jsou recepty obsahující konkrétní žlutou rostlinku - jak v hlavních jídlech,
tak i dezertech. 
začátek
Na nápad, že by pořádala kurzy pro veřejnost, přišla před osmi lety na začátku dubna. Tehdy seděla se svou kamarádkou a
učitelkou biologie na loučce nad Divokou Šárkou (na snímku vpravo). "Tehdy mi říkala: 'A myslíš, že tohle fakt bude někoho
zajímat?'" vzpomíná Vlková (na snímku vlevo), která v poslední době pořádá i přednášky na toto téma i v českých a
moravských knihovnách. Zájem je nečekaně velký. 
jana vlkova
Svůj zájem o jedlé rostliny měla Vlková již dlouhá léta před konáním prvního kurzu. Na Přírodovědecké fakultě UK vystudovala
ekologii a na Fakultě sociální věd ještě žurnalistiku. Živila se jako překladatelka francouzštiny a jako novinářka cestovala za
dobrým jídlem po světě, o kterém pak následně psala. 

skupinka prochazi
Klientkami jejích kurzů pro veřejnost jsou především dospělé ženy, které už mají svůj názor na jídlo, hospodaření v kuchyni či
trvale udržitelný rozvoj. Ovšem jak Vlková dodává, není nic neobvyklého, že se na jednom kurzu sejdou maminky na mateřské,
realitní makléřka, psycholožka, nadšení houbaři a manažer či programátor. "Muži rádi na mých kurzech jedí rostliny, které ženy
považují za příliš 'silné', například svízel přítula (hojná rostlina, která je známá tím, že její listy se přichytávají a lepí na oblečení
či srst - pozn. red.), ten chutná jako svízel povázka na smirkovém papíře. Stavějí se k tomu celkově odvážněji, silověji,"
popisuje.
Obsazení kurzů, které si berou za cíl naučit účastníky a účastnice jedlému býlí, je podle slov Vlkové velmi rozmanité.
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"Opakovaně přišel pán v dokonalém outdoorovém oblečení a uvedl se slovy: 'Už umím houby, teď se naučím ty kytky.' Jednou
se mnou byl bosonohý zahradník, který si do umolousané igelitky sbíral lupení se slovy: 'To budou večeře na celý týden.
Mňam,'" vypráví s úsměvem.
jana u bezu
S pobavením Vlková rovněž popisuje, že někdy v dočasných skupinkách, které se na kurzu utvoří, vzniká zajímavá
psychologická studie. "Jednou tam byl naopak mladý pár a ten muž mi neustále skákal do řeči, protože se potřeboval
předvádět před svou čerstvě sbalenou milenkou."
kytka v ruce
…
detail kytka
…
hledání kytek
Kurzy Jana Vlková vypisuje vždy v říjnu předchozího roku. 
"Za ty roky vím, co kdy bude. Už před lety jsem si udělala jakýsi kalendář kvetení, respektive pučení, ono to vychází dost
přesně. Vím, že fialky jsou v Praze od konce března přibližně do 10. dubna, pampelišky končí na 1. máje, na sakury se musí
mezi 25. a 30. dubnem. Akáty omlátí nejpozději 10. června bouřka. Zejména jaro je velmi neúprosné. Posledních pět let jenom
upravuju data, obsah zůstává stejný," uzavírá.

Živé vysílání 15:30
RÁDIO , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 16:23 , Poslechovost pořadu:
230 531 , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 3 477 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,56
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Zdravím vás všechny Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké ekonomické časy v jaké kondici tedy je teď ruská
ekonomika dnešní podcast Vinohradská 12 je s Vilémem jsem Irákem z institutu ekonomických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  tak se to poslechněte na irozhlas cz nebo třeba v aplikaci mujRozhlas.

Izraelské úřady rozhodly, že Ježíš už nebude ve věznici. I tak se dá s nadsázkou shrnout dohoda izraelského památkového
úřadu a tamní vězeňské správy. Týká se mozaiky ze třetího století věnované Ježíši Kristovi, která je aktuálně v areálu věznice v
médiu v severním Izraeli. Více už o tématu zjišťoval Zdeněk Novák ze zahraniční redakce dobré odpoledne. Dobrý den co to je
za mozaiku Zdeňku jak se dostal do té věznice?

mluvčí 
Je to podlahová mozaika ze třetího století, kterou archeologové odkryli mezi lety 2004 2008 ten průzkum byl součástí prací na
rozšíření té zmíněné věznice medvědů. Ta mozaika byla podle teda byla na podlaze objektů, který archeologové považují za
vůbec jednu z nejstarších křesťanských modliteben nalezených ve svaté zemi, ne-li vůbec tu nejstarší no a na té mozaice jsou
geometrické obrazce a že jde o křesťanskou památku vědci poznali ze tří nápisů v řečtině, jak uvádí deník Times of Izrael, tak
ty zmiňují lidi, kteří stavbu té modlitebny a podporovali no a v jednom z nich stojí také slova věnováno památce našeho pána
Ježíše Krista, což tedy mimochodem nejstarší zmínka Ježíše coby Boha objevená na území Svaté země pochází z doby, kdy
křesťanství bylo v tehdejší římské říši ještě nelegální úřady.

mluvčí 
Teď rozhodli, že ta raně křesťanská památka už ve vězení nebude co tzn.

mluvčí 
archeologický výzkum, při kterém se ta mozaika objevila předcházely řekli plánovanému rozšíření té věznice, ve které Izrael drží
Palestince, které podezírá ze spáchání terorismu. Když ale vědci zjistili, že ta mozaika je nejspíš součástí velmi cenného
kulturního objektu, tak se začalo jednat o tom, jak tu památku zachránit rozhodli, že nakonec tedy rozšíří areál archeologického
výzkumu a toho, co už se našlo, se zpřístupní turistům, no a protože by nebylo zrovna rozumné mít turistické lákadlo
bezprostřední blízkosti věznice, tak se přesune nakonec nikoliv ta mozaika, ale právě kázeňské zařízení, no a jak se dohodli
památkový úřad, místní úřady neklidu a také izraelská Vězeňská služba stane se tak do letošního června, kdy na místě začne
další fáze archeologického výzkumu, no a pak se všechno zpřístupní veřejnosti.

mluvčí 
O jedné z nejstarších křesťanských památek ve svaté zemi teď mluvil Zdeněk Novák, zahraniční redakce. Děkujeme.

mluvčí 
Díky hezký den.

mluvčí 
Teď je 15 hodin 43 minut. Hokejisté Třince nastoupí v play off proti Mladé Boleslavi. Sparta bude hodit hostit České
Budějovice. Semifinálové série začnou v neděli o nich uslyšíte především ve velmi častých vstupech na Radiožurnálu sport a za
chvíli se v Radiožurnálu podíváme na přípravu hokejistů Sparty.

Ve 20 minutách Radiožurnálu dnes bude hostem odborník na energetiku Martin Záklasník bývalý generální ředitel skupiny EON
tak se rozhovor s Vladimírem Krocem poslechněte po sedmnácté hodině hokejisté Sparty budou semifinále play off bojovat
proti týmu se kterým v sezóně většinu utkání prohráli v neděli čeká první duel série s Českými Budějovicemi ve druhém
semifinále nastoupí Třinec proti Mladé Boleslavi Sparta se zatím v play off zatím musí obejít bez gólu nejlepšího střelce
základní části Filipa chlapíka.
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mluvčí 
Odehrál všechny zápasy ale gól zatím nedal žádný naopak na ni především přihrával třeba Davidu Tomáškovi požár.

mluvčí 
Domu pomohlo jako dál volá ale výborně to nahrává v zápasech kdy se podařilo proměnit takže jsem si že chápe už je taky
něco prožila natolik zkušený že si na tom počká.

mluvčí 
Stejně tak nemá statistiky Filipa chlapíka strach ani sparťanský kouč Josef Jandač jeho výkonům totiž žádnou výtku nemá podle
svých předchozích zkušeností tuší že se to chlapíkovi vrátí.

mluvčí 
Jsem byl na olympiádě ve Vancouveru tak jsem tam byl až do konce a počkal jsem si na to finálový střetnutí Kanada Amerika a
tam byl hrozby které ji v tom turnaji byl poměrně velkou kritikou že nedával góly já byl taky bez bodu že mu tam nakládali ale já
když uviděl jak jako bojoval jako vyhodil do pásma šel na oslabení blokoval střelu prostě dohrával souboje hrál prostě pro
mužstvo ale nakonec to byl ten gól boj tý Kanady když dal za prodloužení proti Americe on rozhodl tak byl asi změnili zase ten
turnaj.

mluvčí 
Komu se zatím daří už zmíněný David Tomášek který má vzhledem k počtu odehraných zápasů nejlepší statistiky play off a
zatím jednou z hlavních zbraní Sparty.

mluvčí 
Co na to různý pohledy Jince budovy pohled tak bodově asi jo v play off si taky samozřejmě neměla 20 lety zemřel Sparty tak
samozřejmě bodově tam žádné lepší.

mluvčí 
Zdánlivě zvláštní kroky Tomáška v posledních měsících mu výrazně pomohly v lednu odešel z kontinentální ligy ale teď nemusí
řešit současné problémy v ruských klubech spojené s válkou na Ukrajině stejně tak ve výsledku prospělo že byl v tzv. taxi
Squad který mezi nehrající náhradníky na olympijských hrách v Číně.

mluvčí 
Peking on byl trošku na hlavu že jo ale zároveň jsme si také řekl ty taxikáře jak jsme si říkali jsme tam byly že to zkusíme otočit
něco dobrý a o tom co se snaží nastavit světa i s Dominikem obrazy které tam vlastně kondiční trenér že prostě zkusíme se
připravit využít pauzu.

mluvčí 
Svou formu se David Tomášek pokusí využít také proti Českým Budějovicím semifinálová série play off začne v neděli v půl třetí
v Praze Martin Charvát Radiožurnál.
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Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes oznámila, že se stahuje z Německa
RÁDIO , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 20:46 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 202 086,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes oznámila, že se stahuje z Německa a že ukončila svou účast v německé divizi
Gazpromu. Rusko od dnešního dne požaduje, aby odběratelé z Evropy platily za ruský plyn v rublech. To ale evropské státy
odmítly. Rusko dnes dodávky plynu do Evropy podle mluvčího Kremlu Peskova nezastaví, protože platby za plyn dodaný po
prvním dubnu mají být realizované až koncem dubna nebo začátkem května. Já teď vítám ve vysílání Vladimíra Handla z
katedry německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ovlivní ten odchod Gazpromu z Německa nějak dodávky plynu do země?

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Zatím co víme, tak to jsou dva oddělené, dva oddělené případy, tzn. ten dekret prezidentský a způsob platby chování
Gazpromu. Gazprom v Německu je teda dceřiná firma Gazprom Germania byl vystaven v posledních týdnech od doby ruské
agrese vůči Ukrajině rostoucímu tlaku na německém trhu, který byl spojen s přímo sankcemi, protože sankce v oblasti
energetickém nejsou. Nicméně vlastně to, jak se chovali německé firmy, zejména německé banky a němečtí odběratelé
vystavovalo Gazprom Germania velkému teda tlaku a vlastně hrozilo, hrozil i kolaps těch firem nebo krach těch firem. A do této
situace právě vstoupili i stát, který začal uvažovat o případném vyvlastnění, aby teda právě zachránil nebo zajistil stabilnost
dodávek. Takže Gazprom, ruský Gazprom reagoval, co víme, aspoň spíš na tuto situaci, ve které vlastně ta postavení
Gazpromu Germania začalo být neudržitelné.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ta společnost má pobočky i u nás, třeba také ve Švýcarsku. Ona sama neoznámila ty důvody odchodů z Německa, ale
můžeme čekat třeba i odchod právě z České republiky?

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Nevím ,nemůžu bohužel posoudit, v jakém postavení je ten Gazprom Germania, ta dceřiná společnost u nás. Já, když jsem se
díval na to postavení nebo tu situaci v Německu, tak bylo skutečně vidět, že vlastně banky přestaly investovat, přestaly
financovat účinnost Gazpromu. A ty velcí odběratelé vlastně se začaly vyhýbat nákupu plynu přes Gazprom, takže vlastně tam
docházelo k takové nějaké jako izolaci toho Gazpromu, a to je myslím nebo nevíme to stoprocentně ale to vypadá, že asi byl
ten hlavní důvod, jaké postavení v tomto smyslu, jak se chová Gazprom v Čechách nebo ve Švýcarsku, bohužel nevím.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Představily německé vládní úřady občanům nějaký konkrétnější plán pro případ, že by došlo na ten nejkrajnější scénář, a to
přerušení dodávek z Ruska? Já se na to ptám, protože dnes vystoupil ministr hospodářství pan Síkela, ministr průmyslu a
hospodářství, ale konkrétní plán neřekl.

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Tak ty v Německu ty stupně jsou 3. Teďka byl vyhlášen ministrem Robertem Habeckem ten stupeň včasného varování, který
vlastně je skutečně jenom upozorněním na to, že ta situace se zhoršuje a vlastně vede k tomu, že firmy, které jsou v té oblasti,
tedy jaksi účinné nebo prostě podnikají a jsou závislé zase na dodávkách plynu, aby tedy přizpůsobily své plány, aby prostě
zase mobilizovaly pro případ, že dojde-li dodávkám, výpadkům dodávek. Ta německá agentura pro sítě potvrdila dneska, že
veškeré dodávky probíhají v pořádku. Naopak, že se mění, plní i ty zásobníky plynu, momentálně na 26%, čili vlastně to je
normální, to je v podstatě normální teda stav naplnění k tomuto ročnímu období. Čili tam není přímo důvod jaksi zavádět
nějaká opatření. Ty další stupně, pak ten stupeň tedy pohotovosti a nakonec stav nouze. To, co ví veřejnost od německých
politiků, je to, že v té druhé fázi té pohotovosti budou odstavovány některé průmyslové oblasti a odvětví, která nejsou nezbytná
pro fungování státu a ekonomiky, aspoň ne teda krátkodobě a vlastně až ten třetí stupeň, až třetí stupeň tam dojde skutečně k
racionalizaci do té míry, že budou vlastně zajišťovány dodávky hlavně pro ty klíčové a kritické provozy a také pro privátní, tedy
bydlení, ale to je až ten třetí stupeň.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Vladimír Handl z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky, na slyšenou.

Vladimír HANDL, odborník na Německo, IMS FSV  UK  
Děkuji, na shledanou.

Vinohradská 12 - Vilém Semerák
RÁDIO , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 20:46 , Poslechovost pořadu: 38 776
, Pořad: 08:33 Vinohradská 12 , AVE: 3 852 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.

osoba 
Premiéři zemí Evropské unie se shodli na uvalení dalších sankcí.

/anglický text/

Ruská centrální banka se snaží bojovat s prudkým pádem rublu.
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Na některých pobočkách bank v Moskvě se tvořily už dopoledne fronty.

/anglický text/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Doopravdy tvrdé sankce a skutečně nejisté vyhlídky. Rusko zažívá kvůli invazi na Ukrajinu nelehké ekonomické časy a blíží se
splátky dalších závazků. Na druhou stranu rubl po obrovském propadu už posiloval a Moskva teď žádá, aby jím Evropa začala
platit za ruský plyn. V jaké kondici je teď ruská ekonomika? A co jí hrozí? Řešíme s Vilémem Semerákem z institutu
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy

Dnes je pátek 1. dubna.

osoba 
/ruský text/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Dobrý den. Díky, že jste.

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Tady. Dobrý den. Děkuju za pozvání.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Pane doktore, kdybyste měl v jedné, možná ve dvou větách popsat, v jaké ekonomické situaci se teď Ruská federace nachází,
tak které věty by to byly?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Nejistota, očekávání dalších budoucích změn, protože celý ten šok se odehrál velice rychle. V podstatě dnes jsme lehce přes
jeden měsíc od začátku sankcí a od začátku toho útoku na Ukrajinu. Dobíhají postupně staré zásoby. Lidé se učí zacházet se
způsoby, jak obcházet sankce. A stejně to platí i pro ruské firmy.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Vy mluvíte o sankcích - dá se za těch pár týdnů vypočítat, jak silně na Rusko dopadly?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
My máme odhady, které se dělají předběžně, takže jsme schopni z historických dat trochu simulovat, co by se asi mohlo stát.
Tyto odhady jsou samozřejmě vždy do značné míry nepřesné, protože vycházejí z historických údajů. Není tam vždy jasné, jak
citlivě zareagují například další ruští obchodní partneři. Co se týče skutečných dat o těch existujících dopadech, tam je to
složitější. Ekonomická data se často publikují s větším zpožděním. Například HDP budeme znát spolehlivě možná za několik
měsíců. Což se snaží konzultační firmy obcházet, takže hledají buď nějaké předstihové indikátory, nebo se snaží dělat si
krátkodobé projekce. Pokud vím, tak Bloomberg se snažil odhadnout, jaký může být už současný rozměr dopadu na ruský HDP.
Údajně jim vychází v těch jejich predikcích, že zhruba přišli asi o dvě procenta HDP. Pak jsou samozřejmě predikce, které jdou
dále do budoucnosti, které se dívají na celoroční dopady. Tam je to zhruba kolem zatím osmi, osmi a půl procenta
očekávaných dopadů. Pokud ty šoky budou pokračovat v té současné míře. Pak máme nějaké předběžné dopady na ceny. Za
Rusko se dají sehnat týdenní cenové indexy, a tam se zdá, že například za ty první dva týdny v březnu ceny dohromady
vzrostly zhruba o 4,5 %, takže ten inflační šok nabíhá.

osoba 
/anglický text/

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Nabíhá šok ve formě komplikování produkčních řetězců a výroby a samozřejmě se objevil šok v oblasti finančnictví, kde byla
dostupná data o tom, jak během těch prvních dní se začaly objevovat fronty před ruskými finančními institucemi. A už jen
vlastně přímo 24. února snad o 20 procent vzrostly výběry ze strany ruských klientů.

osoba 
/ruský text/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Ten inflační šok, to je také patrně faktor, který nejvíce doléhá na ty běžné občany Ruska…

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Ano a ne. Je to hodně strukturální záležitost. Když se podíváme na ruskou ekonomiku jako takovou, tak ona je relativně méně
otevřená než třeba Česká republika. Ten podíl obchodu k HDP je zhruba třetinový oproti České republice, což dopad například
propadu rublu na životní úroveň do určité míry snižuje. Na druhou stranu je pravda, že co se týče průmyslového zboží,
spotřebitelských komodit nepotravinového typu, tam se dá dovodit, že zhruba až tři čtvrtiny těch dodavatelských řetězců v
nějaké formě závisely na zahraničí, takže tam se potom ten šok promítá poměrně silně, ať už šok způsobený propadem kurzu
nebo šok související s tím, že přímo ty komodity nebo vstupy, na kterých jsou založené, nejsou dostupné. A pak je oblast
potravin, kde kvůli tomu, jak Rusko nastavilo předchozí své sankce vůči západu po tom roce 2014, tak ten šok přímý je
relativně omezený, protože už v té době začalo Rusko přepínat na domácí zdroje.

osoba 
Prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který omezuje nebo přímo zakazuje vývoz zboží do federace.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
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Má otázka možná spíš směřovala k tomu, jestli se tedy dá to celé zobecnit na jakousi pouhou frázi: Rusové v tuto chvíli kvůli
invazi na Ukrajině strádají. Běžní Rusové…

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Strádají, to je velmi široký pojem. Pokud bychom se podívali mimo hlavní města, tak z pohledu Evropana, i z pohledu běžného
českého občana životní úroveň na venkově nebyla nějak výjimečná už před tou krizí a výrazně ji postihly už ty propady třeba po
roce 2014. Co se týče strádání, zase je potřeba to diferencovat. Samozřejmě instagramová generace v Rusku bude strádat už
jen kvůli přístupu k Instagramu...

osoba 
/ruský text/

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
...Nebo kvůli tomu, že se nebudou moci ukazovat v západních značkách anebo naopak to může pro ně zpřístupnit nějaké další
možnosti, jak se vytáhnout, protože právě jen nějaká užší skupina těch původních uživatelů bude mít teď přístup k pašovanému
západnímu zboží.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
To, že odešly velké známé luxusní značky, to se podepsalo na úrovni života Rusů i nějak jinak, než že se teď třeba nebudou
moct oblíkat tak, jak by chtěli?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Zatím to je spíš signalizační efekt. Samozřejmě každá ta firma má problém okamžitě propustit zaměstnance, okamžitě zrušit své
fungování. Nemusí to být ani v jejím zájmu z hlediska loajality k těm původním zaměstnancům, takže platby typu sociálního
pojištění, některých daňových příjmů, ty zřejmě zůstávají nebo minimálně budou ještě určitou dobu dobíhat, ale je zřejmé, že to,
že tyto firmy tam budou mít méně aktivit, budou platit méně expertů, odejde zřejmě jejich zahraniční personál, to znamená další
výpadek jak daňových příjmů, tak výdajů, které by pozitivně ovlivňovaly prodeje ruských firem v dalších navazujících sektorech.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Jak je na tom ruská burza?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Ruská burza s počátkem té invaze, když se objevila hrozba prudkého propadu zhruba o 40 procent, tak přerušila obchodování
a další čtyři týdny až do druhé poloviny minulého týdne žádné obchodování neprobíhalo. Pak obchodování povolili…

osoba 
Moskevská burza částečně obnovila obchodování s akciemi. Hlavní ukazatel vývoje index Moex posílil o deset procent.

/anglický text/

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Povolili obchodování se zhruba 33 těmi nejvýznamnějšími společnostmi a nepovolovali prodeje cenných papírů těchto
společností zahraničním subjektům. Nepovolovali tzv. krátké prodeje, které se dají velmi hezky použít k nějakým spekulacím na
budoucí pokles ceny nebo hodnoty těchto papírů. Když bych se na to měl podívat hodně cynicky, tak se zdá, že ta kombinace
těch státních intervencí na těch trzích tím, že povolily prodej jen někomu, zase možná mohla být trochu cílená na některé
konkrétní lidi, kteří se mohli tímto způsobem zbavit jimi držených cenných papírů na úkor všech těch ostatních, kteří na ten trh
přístup aktuálně neměli.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Už jsou to více než tři týdny, co EU odstřihla několik ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Víme, jak toto
Rusko poškodilo?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
To je hrozně zajímavá otázka, protože my vlastně nevíme, jak velký je ten šok spojený se systémem SWIFT. A de facto bychom
to hrozně rádi zjistili, protože to vyloučení bylo v minulosti používáno jen ve velmi výjimečných případech. V podstatě tady
máme případ Íránu.Podobně i tady máme na sobě na sebe navazujících několik typů sankcí. Sankce na konkrétní ruské
subjekty, konkrétní banky, vyloučení některých bank ze SWIFTU, sankce na konkrétní jednotlivce a na to ještě navazující
devizová omezení z ruské strany. A můžeme předpokládat, že ten celkový dopad bude poměrně razantní, ale přičíst z toho
nějakou malou část nebo větší část tomu SWIFTU zatím pořádně neumíme.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Připomeňme, kolik těch bank vlastně odstřižen od systému SWIFT bylo?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Pokud vím, tak sedm zatím. Ten SWIFT fungoval v rovině jakési velké zbraně s neznámým dopadem. On může mít hodně velké
dopady, protože zkomplikujeme a výrazně zdražíme platby. V momentě, kdy je problém zaplatit za zboží, tak nemá úplně smysl
to dodávat. SWIFT sám o sobě se ale dá popsat čistě jako bezpečná komunikační síť mezi bankami. Takový - když bych to
přirovnal lidově - WhatsApp mezi bankami, kterým si posílají zprávy o tom, co mají zaúčtovat, na který účet co připsat, jak
funguje který dokumentární akreditiv, jestli tam nebyl nějaký problém. SWIFT jako takový se dá nahradit. Stejně tak se dají ty
transakce obejít řadou jiných kanálů, ale je to výrazně dražší a může to narážet na některá další pravidla týkající se omezení
transakcí, kde by hrozilo praní špinavých peněz nebo kde by banka neznala dobře svého klienta.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Pokud ještě nevíme, jaké dopady tedy to odstřižení od Swiftu mělo, tak známe už, jak problematické pro ruskou centrální banku
bylo to omezení přístupu k devizovým rezervám?
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Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
To je zřejmě nejdůležitější část těch sankcí. Zdá se, že ruská centrální banka nemůže pohotově používat zhruba polovinu z těch
asi 640 miliard dolarů devizových rezerv. Nicméně jsou tam zase určité výjimky. Pokud jde například o splátky ruského dluhu,
tak podle informací, které máme, tak americké ministerstvo financí povolilo, aby minimálně část té úhrady šla na vrub aktiv,
která byla původně zmrazena v rámci těch sankcí.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Když narážíte na ten ruský dluh, tak zvládá ho Rusko splácet?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Zatím se zdá, že ano, respektive byli schopni splatit tu první symbolickou částku, což bylo nějakých relativně malých, alespoň
za normálních podmínek malých, 117 milionů dolarů, což de facto před rokem nebo před dvěma by to byla suma, kterou by asi
zvládal splatit lecjaký ruský oligarcha, nemuseli bychom se spoléhat ani na ruský stát. Obavy ohledně toho byly poměrně
veliké, ať už kvůli funkčnosti platebních kanálů nebo kvůli tomu, zda bude možné použít právě některá ta zmrazená aktiva.
Takže právě těsně před tím, než bylo jasné, že Rusko se bude snažit zaplatit, některé konzultační firmy začaly publikovat
poměrně pesimistické odhady týkající se budoucího bankrotu nebo finančního kolapsu Ruské federace, kde tu
pravděpodobnost odhadovaly až na 80 procent. Jakmile došlo k té platbě, tak ty odhady samozřejmě začaly být podstatně
vstřícnější. I když i dnes se pohybují v řádu desítek procent.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
V řádu desítek procent, že hrozí Rusku bankrot…

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Že by hrozilo to, co označujeme jako default, to znamená, že by nebyli schopni obsluhovat ten svůj zahraniční dluh.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Tedy platební neschopnost.

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Platební neschopnost. Není nutné si to představovat jako okamžitý kolaps celé ekonomiky. K tomu by asi nedošlo. Koneckonců
tento typ defaultu, tento typ platební neschopnosti není v mezinárodních vztazích tak úplně vzácný. Pokud zkusím vylovit z
paměti, tak myslím, že od 60. let zhruba možná až 140 případů podobných problémů se splátkami se v té světové ekonomice
objevilo.

osoba 
Španělsko se neobejde bez rozsáhlé finanční pomoci. Potřebuje prý půjčit 300 miliard eur, tedy více než sedm a půl bilionu
korun.

Bojujeme bitvu všech bitev prohlásil řecký ministr financí před dnešním a zítřejším hlasováním o dalších úsporných krocích jimiž
má těžce zadlužená země plnit podmínky mnohamiliardové pomoci od partnerů z eurozóny.

Řada expertů se stále obává neřízeného bankrotu Řecka.

Argentina musí do dnešního dne vyřešit spor s věřiteli, hlavně s těmi, kteří se po státním bankrotu před 13 lety nezapojili do
restrukturalizace dluhu v případě, že k dohodě nedojde, může Argentina zbankrotovat znovu.

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Samozřejmě většinu z nich běžný člověk dodneška stihl úspěšně zapomenout, protože neměly zase tak dalekosáhlé nebo
dlouhodobé dopady.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Nebude teď podle vás růst to riziko, že by tedy mohl nastat default nebo jakýsi bankrot v Rusku s ohledem na to, že pokud se
nemýlím, tak v příštích dnech čeká Moskvu mnohem větší splátka než těch 117 milionů dolarů?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Mluví se o tom, že příští týden, někdy 4. dubna, by měla jít na řadu splátka nejen úroků, ale i minimálně části jistiny z obligací,
které mají hodnotu přes dvě miliardy dolarů, což už je trochu někde jinde. Zatím se ale zdá, že ruská strana alespoň z notifikací,
které udělala ve vztahu k zahraničním partnerům, počítá s tím, že se bude snažit zaplatit. Opět bude záležet na tom, do jaké
míry jí bude vstřícné třeba americké ministerstvo financí, protože se tuším jedná o obligace, které opět by měly mít splatnost v
dolarech, takže by se jich týkala ta dolarová aktiva. Zatím se zdá, že i z této strany panuje nějaká míra vstřícnosti, takže zatím
očekávání na trzích se zdají naznačovat, že by Rusko mělo být ochotné a asi i relativně schopné zaplatit.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Víme, jak na tohle všechno, o čem se teď bavíme, reaguje ruský rubl, ruská měna?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Na tom počátku ten ruský rubl vstoupil do něčeho, co se dalo označit jako volný pád. Klesl okamžitě na takovou tu symbolickou
psychologickou hranici 100 rublů za dolar. Takže v podstatě jeden cent za jeden rubl. Pak když došlo k některým velmi
nečekaným brutálním útokům nebo k útokům, které přišly tomu západu naprosto iracionální, jako například útok na tu
záporožskou jadernou elektrárnu, tak se propadly nejen rubl, ale i některé východoevropské a v podstatě i západoevropské
finanční trhy. A to bylo období, kdy i ten rubl klesl až prakticky ke 150 rublům za dolar krátkodobě. A pak se zase začal
stabilizovat. Tento tento týden překvapivě dokonce mírně zhodnotil, a pokud si pamatuju poslední data, tak se pohyboval
dokonce až někde mezi 80, 90 rubly za dolar, za čímž asi stojí zčásti zásahy ruských institucí, zčásti to, že povolily v omezené
míře obchodování na ruských finančních trzích, byť jen s něčím a pro někoho, a tím pádem podpořily tu roli rublu. Možná do
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určité míry tam byly i nějaké spekulace týkající se právě těch až senzačních prohlášení o tom, že by rádi používali rubl v
mezinárodních transakcích.

osoba 
/ruský text/

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
No jak čtete ten ruský záměr vyžadovat po Evropě platby za plyn jen v rublech?

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Dá se to chápat jako svého druhu určitá schválnost nebo určitý pokus vzbudit pozornost nebo vytvářet další komplikace. Je
možné, že v pozadí mohla být návaznost i na jiné nápady ruské vlády před několika týdny nebo dny diskutovali, že by teoreticky
možná mohlo připadat v úvahu i hradit některé splátky toho ruského dluhu v rublech. Od toho tedy nakonec ustoupili. A zdá se
tady být nějaká snaha trestat ten Západ dalšími komplikacemi, nebo donutit ten Západ, aby netrestal tolik ruské finanční
instituce a aby se možná i zmírnil ten prudký propad rublu. Prakticky to nedává úplně velký smysl. Je to spíš formální záležitost,
protože samozřejmě v dnešní době za normálních podmínek nakoupit nějakou měnu, zaplatit s ní není tak úplně velký problém.
Možná jeden z těch důvodů se může skrývat v myšlení alespoň části ruských elit. Něco, co jsme možná viděli i v myšlení
některých konspiračních teoretiků na Západě. Úvahy o tom, že možná má obchodování v dolarech klíčovou roli pro pozici
dolaru a stabilitu a moc americké ekonomiky. Reálně to ale tak úplně není. Už z toho důvodu, že se zdá, že podle dostupných
informací zhruba dvě třetiny těch plateb probíhá v eurech, alespoň z evropské strany, a ne v dolarech. Takže spíš by šlo o
nahrazení eura. Navíc řada teoretičtěji založených ekonomů moc nesdílí nějaké obavy z toho, že by došlo k opuštění dolaru v
mezinárodních transakcích. Ten samotný ruský obchod by k tomu přispěl relativně málo. A i kdyby ten dolar byl opouštěn nějak
výrazně více, tak se nedá moc očekávat, že by to znamenalo velké problémy pro světovou ekonomiku.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Napadá mě závěrem, v tuhle chvíli je asi jen těžké odhadovat, jak vážná a dlouhá ta recese může být.

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
My nevíme, jak dlouho ty sankce budou trvat, což je základní proměnná. Pokud by nedošlo k nějaké rozumné adaptaci Ruska
nebo alespoň částečně změně toho režimu a ty sankce by zůstaly dlouhodobé, tak samozřejmě Rusko spadne dolů na nějakou
nižší úroveň a pak bude pokračovat stagnace. Pokud by došlo k odbourání těch sankcí, může dojít k tomu, že pak v druhé
polovině roku se ta ruská ekonomika začne sbírat a zejména na ty finanční problémy nebo finanční typy důvodů k recesi často
ty ekonomiky následně reagují poměrně rychlým růstem. Takže dojde k prudkému propadu a následně k rychlému růstu. Co
jsem viděl předběžné odhady, tak je v nich velký zmatek, ale cirkulovala čísla, kde si někteří ruští ekonomové troufli tvrdit, že
možná příští rok, po tom letošním propadu by ekonomika mohla stagnovat či dokonce lehce růst o 1 %, ale je to skutečně velmi
závislé na tom, jak dlouhé ty sankce budou a pak také do jaké míry se vybraným ruským firmám podaří najít nějaké způsoby,
jak ty sankce alespoň částečně obcházet.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
Pane doktore, mockrát díky za váš čas, za vaše vysvětlení, že jsme spolu mohli se podívat detailněji na stav ruské ekonomiky.

Vilém SEMERÁK, ekonom, CERGE-EI 
Taky děkuji za pozvání, přeji hezký den.

Matěj SKALICKÝ, moderátor 
To je vše z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme s ekonomem Vilémem Semerákem
probírali možný bankrot Ruska, kondici rublu a dopady sankcí na Rusko kvůli válce na Ukrajině.

Další epizody Vinohradské 12 najdete na internetové stránce irozhlas.cz. A nebo audio portálu můj rozhlas¨.cz. Jsme taky každý
všední den ve vysílání Českého rozhlasu Plus a ve všech podcastových aplikacích.

Na slyšenou v pondělí.

Apríl umřel. Vyrobit srozumitelný vtip je stále těžší URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 01.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Pavel Kasík , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.04.2022 21:53 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Internet, Tech, Byznys / Trendy, Byznys, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Letecká doprava s Lítačkou. Doručení rohlíků do 10 minut. Neexistující produkty. Také letos firmy po celém světě popustily
uzdu fantazii. S ohledem na nejistou dobu jsou však mnohem opatrnější. Ve hře je totiž důvěra.

„Dovolte, abych s vámi sdílela tiskovou zprávu o naší nové inovativní službě budoucnosti,“ přišel novinářům mail od české firmy
Rohlík. Díky potrubní poště prý dokážou objednávky doručit do deseti minut. 
To, že jde o vtip, je snad každému zjevné na první pohled, ale pro jistotu to je v tiskové zprávě i výslovně napsáno. „V minulém
roce zákazníky napálil kampaní Rohlík zoo či fiktivní cestovní kanceláří Rohlík travel,“ uvádí tisková mluvčí Luftia Volfová.
Podobný obsah měl podle ní v minulosti skvělý virální dosah. „Vzhledem k tomu, že Rohlík Loop zní téměř uvěřitelně, tak
společnost předpokládá čísla u této kampaně ještě vyšší.“ 
Letos to byla v mojí schránce jediná tisková zpráva s aprílovým vtipem. A v Česku patřila k jednomu z mála aprílů v oficiálním
komunikačním kanálu velké značky. Ještě před deseti lety by přitom zapadla mezi desítky dalších. Zájem čtenářů o aprílové
žertíky totiž poslední dobou značně opadl a firmy to zjevně vycítily. 
„Pozitivní emoce pomáhají budovat vztah ke značce, a využití aprílových žertů tak je nasnadě. Rozmach sociálních sítí poskytl
firmám obrovský prostor se 1. dubna vyřádit,“ popsala nám Tereza Ježková z katedry marketingové komunikace a PR Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Poslední tři roky navíc společnost prochází obdobími, která humoru – eufemisticky
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řečeno – spíše nepřejí. Je proto pochopitelné, že jsou značky i v tomto směru zdrženlivější.“ 
Sociální sítě jsou navíc podle Ježkové dvojsečnou zbraní. A mohou, v případě nepovedeného nebo nepochopeného
aprílového žertíku, napáchat více škody než užitku. 
Čemu se dá věřit?Asi nejhorším vedlejším účinkem může být určitá ztráta důvěry, nebo přinejmenším vyvolání nejistoty. O tom,
že internet je plný falešných zpráv a dezinformací, slyšíme v poslední době čím dál častěji. Je proto pochopitelné, že jsou lidé
vůči prezentovaným informacím obezřetnější. Museli jsme se postupně naučit, že neověřené informace z neznámých zdrojů
nesmíme brát vážně. 
Když se k tomu ještě přidá apríl, začneme zpochybňovat i zprávy ze zdrojů jinak důvěryhodných. Dobrou ukázkou je letošní
komunikace Pražské integrované dopravy. Ta na svých sociálních sítích prezentovala detailně propracovaný aprílový vtípek
slibující příměstskou leteckou dopravu. Má mít hodinové intervaly a využívat má „letouny s 39 místy k sezení a 60 místy ke
stání“. 
Zřejmě se nenašlo moc lidí, kteří by tuto zprávu vzali vážně a začali si podle toho plánovat cestu do Prahy letecky „na stojáka“.
Problém nastal v tom, že k 1. dubnu PID oznámila i změny cenových tarifů, především snížení slev pro studenty a důchodce. 
Tato zpráva sice vyšla již 30. března, to ale nezabránilo tomu, aby si ji řada lidí nevyložila jako vtip. A komu pak mají věřit, že to
vtip není? Někomu, kdo jim zrovna s vážnou tváří tvrdil, že zavádí leteckou dopravu z Mnichova Hradiště do Příbrami? 
Někdy se firmám podaří těchto nedorozumění využít. Třeba když Google v roce 2004 představil „bezplatný e-mail s jedním
gigabajtem místa“, působilo to jako zjevný aprílový vtip. Vždyť konkurenční Hotmail od Microsoftu tehdy nabízel pouhé 2
megabajty. Firma Google byla navíc svými propracovanými aprílovými žertíky už tehdy pověstná. 
„Mnoho celkem rozumných lidí, včetně mne, tehdy předpokládalo, že je to vtip. Ostatně oznámení jako vtip i znělo,“ popisuje
technický novinář Harry McCracken. „Vtípek ale spočíval v tom, že to nebyl vtip.“ Od té doby prý McCracken u každé aprílové
zprávy od Googlu přemýšlí, jestli se za tím zase náhodou neschovává reálná služba. 
Doug Edwards, bývalý zaměstnanec Googlu, popisuje aprílové uvedení Gmailu jako noční můru „Zakladatelé si mysleli, že to
bude vtipné, protože si lidé budou myslet, že jde o žert, ačkoli ve skutečnosti šlo o reálný produkt. Žádné jiné společnosti bych
to ale nedoporučoval. Ukázalo se, že novináři neradi vydávají opravu již vydané zprávy. Někdy to dokonce mají za zlé
společnosti, která je napálila. Takže trocha humoru? Ano. Zničit funkčnost vašeho produktu kvůli aprílu? Ne. A spustit důležitou
službu, aby to vypadalo jako vtip? To si asi děláte legraci!“ 
Společnost Google některé roky vyprodukovala i deset samostatných aprílů. Některé budí dodnes úsměv, za jiné se musela
firma dokonce omlouvat. Třeba za „Gmail Mic Drop“, vtípek, který měl za vtipné zprávy přiložit video s animovanou postavičkou
Mimoně. 
„Vypadá to, že jsme si letos vystřelili sami ze sebe,“ doplnil Google krátce po půlnočním uvedení. „Kvůli chybě funkce Mic Drop
nechtěně způsobila více bolesti hlavy než smíchu. Je nám to upřímně líto. Funkce byla vypnuta. Uvědomujeme si, že mnoho z
vás používá Gmail pro velmi důležité zprávy, a omlouváme se, pokud vás služba Mic Drop nějakým způsobem poškodila.“ 
Přesně takovéto nepříjemné situace vedou firmy k tomu, že si dávají na apríla větší pozor než dříve. Když máte miliony (nebo
miliardy) uživatelů, zvyšuje se šance nedorozumění nebo nečekaných negativních dopadů. 
Bez aprílu to kdysi nešloPrvní duben byl už od středověku tradičním dnem vtipů, žertů a nachytávek. Ve dvacátém století ale
tyto vtípky dostaly pořádné grády. S nástupem masových médií totiž bylo možné jeden žert ukázat hned statisícům příjemců.
Právě média dlouho patřila k hlavním autorům vtípků. Do dějin vstoupila třeba reportáž britské BBC z roku 1957 o tom, jak ve
Švýcarsku sklízejí ze stromů vypěstované špagety. 
S nástupem internetu se aprílové vtípky staly napřed překvapením, pak zpestřením a kolem roku 2010 byly málem povinností.
Který web si na 1. dubna alespoň nevyměnil logo, jako kdyby nešel s dobou. Z tohoto období pocházejí i některé moje oblíbené
vtipy. 
Výběr mých nejoblíbenějších technických i netechnických aprílů všech dob: 
„Aprílové žerty jsou vděčnou příležitostí popustit uzdu kreativitě a zároveň dosáhnout virálního šíření obsahu,“ říká Marek
Vranka, psycholog zabývající se marketingovou komunikací na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
„Podobně jak tomu bylo u maškarních průvodů bláznů v minulosti, aprílové žerty dávají značkám (a zejména kreativcům stojícím
za jejich komunikací) možnost vyvázat se ze zaběhnutého řádu a pravidel a zkusit něco, co by normálně neprošlo.“ 
Povedený aprílový vtip může mít dlouhodobě pozitivní dopad. Firma ale musí zvážit, zda tato vtipná komunikace zapadá do
vnímání její značky. „Značky by si měly i v takové chvíli uvědomit, že mají určitý dlouhodobě budovaný charakter a způsob
komunikace,“ upozorňuje Radek Vítek, odborník na reputaci značek z komunikační agentury MSL. Cílová skupina od nich totiž
očekává určité formy projevu. 
„Tomu by měly přizpůsobit i obsah a formu aprílových žertíků. Současně musí velmi citlivě balancovat mezi humorem a dobrým
vkusem. A měly by brát v potaz i aktuální témata a sledovat dění ve společnosti.“ 
Konec všudypřítomných aprílůA právě sledování trendů vedlo v posledních letech mnoho firem k tomu, že kdysi málem
„povinná“ strategie už nemá tak jasné výhody jako dříve. Naopak se může stát, že vede k nedorozuměním a omylům.
Každoročně se někdo na apríl nachytá způsobem, který je v lepším případě jen trapný. 
Letos se třeba aprílové oznámení hejtmana Jana Grolicha dostalo i do zpráv České televize. Redaktory zřejmě nenapadlo, že
by si politik dělal z něčeho takového legraci. Nebo se podívat, zda se skutečně letos konají volby hejtmanů, když byly volby do
krajských zastupitelstev naposledy v roce 2020. Jenže výsledkem je každopádně trapná situace. 
Je těžké lidem v jednu chvíli říkat „pozor na falešné zprávy“ a o týden později jim falešnou zprávu naservírovat. Dříve jsem
zastával tezi, že 1. duben je dobrý trénink kritického myšlení. Dobrá připomínka toho, že se nedá všemu věřit a člověk by měl
být ostražitý. Na internetu je ale situace jiná, než byla třeba v případě novin a televize. Obsah se šíří nekontrolovaně, bez
kontextu, bez omezení času. A falešných zpráv je internet plný nejen 1. dubna, ale každý den. V tomto ohledu tedy již lidé
nepotřebují připomínky, že existují falešné zprávy. Potřebují zdroje, kterým mohou věřit každý den. 
Dokonce i velké firmy, které dříve na apríl kladly až neuvěřitelný důraz, nyní od tohoto „svátku“ upouštějí. Microsoft v březnu
2019 rozeslal zaměstnancům interní oběžník s varováním, že letos žádné nachytávky nebudou. 
„Je tu zase ta část roku, kdy se technologické společnosti snaží ukázat svou kreativitu aprílovými žertíky,“ napsal kolegům Chris
Capossela, ředitel marketingu. „Někdy jsou výsledky zábavné a někdy ne. Ať tak, či onak, data nám říkají, že tyto kousky mají
jen omezený pozitivní dopad a ve skutečnosti mohou vést k nežádoucím mediálním kolotočům.“ 
O rok později, tedy krátce po začátku celosvětové pandemie, se k moratoriu na vtípky přidala i aprílová velmoc. „Dáme si rok
pauzu od naší tradice, abychom uctili ty, kteří bojují s pandemií covidu-19. Náš hlavní cíl je být lidem nápomocní,“ uváděl
googlovský oběžník. „Takže si nechme vtipy na příští duben, který bude nepochybně mnohem jasnější než ten letošní.“ 
Jak to dopadlo, víme. Na jaře 2021 byla situace horší než v březnu 2020. A o rok později je sice covid na ústupu, ale nastoupil
nový strašák, ze kterého není lidem do smíchu. Aprílové vtipy o jaderných hřibech už jsou nyní skutečně na hraně šíření
poplašné zprávy, bez ohledu na to, jak „pochopitelné“ se autorovi mohou zdát. 
Spisovatel a glosátor Mark Twain prý řekl, že „prvního dubna je den, který nám ukazuje, co jsme těch zbývajících 364 dní

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 38 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


vlastně zač“. V dnešní době to podle mého znamená, že se i po zbytek roku pohybujeme v informačním oceánu, kdy na nás ze
všech stran útočí falešné recenze, nebezpečný phishing, nepřátelské dezinformace nebo otravný spam. 
V takovém světě nepotřebujeme, abychom museli být 1. dubna ostražití i vůči těm ostrůvkům, kterým jsme se na základě
zkušeností naučili důvěřovat. 

Podivná kampaň bez diskuze. Ohrozí růst cen a aféra McKinsey Macronovo znovuzvolení? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 06:31 , Celková
návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , AVE: 5 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Aktuálně prezidentskou kampaň ve Francii ovlivňuje nárůst cen, který se stává hlavním tématem – a to nahrává Marine Le Pen.
Érica Zemmoura v kontextu probíhající války na Ukrajině citelně oslabily jeho sympatie k Putinovi. Jean-Luc Mélenchon se snaží
posbírat trosky levice, a postoupit tak do druhého kola. Tradiční vládní pravice i levice nicméně zůstávají takřka bez šance na
vítězství. Do průběhu zasahují také nacionalistické protesty na Korsice a další vlna covidu, která dolehla i na republikánskou
kandidátku Valérii Pécresse. Doposud nezpochybnitelnou pozicí Emmanuela Macrona může otřást aféra McKinsey spojená s
pochybnými státními zakázkami pro poradenské společnosti.
Podivná kampaň
Celkem dvanáct kandidátek a kandidátů na prezidentský úřad ve Francii splnilo podmínku pěti set podpisů volených zástupců.
Oficiální část kampaně začala 28. března, což znamená, že francouzská média mají povinnost dodržovat striktní rovnost v
prostoru poskytnutém kandidátům. Dle volebních průzkumů si dlouhodobě udržuje náskok Emmanuel Macron s preferencemi
okolo 27 až 30 procent, za ním následuje Marine Le Pen, která v posledních týdnech zaznamenává vzrůstající podporu
dosahující asi 21 procent, tedy úrovně z prvního kola roku 2017. Na třetí místo se propracoval Jean-Luc Mélenchon, kterému
se 14 až 15 procenty k předstižení Le Pen a pro případný postup do druhého kola stále chybí značný kus cesty. Valérie
Pécresse, zastupující tradiční pravici republikánů, i krajně pravicový Éric Zemmour poklesli na úroveň okolo 10 procent.
Aféra McKinsey, incident na Korsice a další vlna covidu mohou ještě zamávat dosavadními preferencemi a ohrozit dosud
relativně pravděpodobné Macronovo znovuzvolení.
Prezidentská kampaň roku 2022 je dle samotných francouzských voličů značně bizarní, protože byla mediálně vytlačená jak
pandemií covidu, tak následně Putinovou invazí na Ukrajinu. S ní související výpadky a sankce způsobující nárůst cen a
životních nákladů z pochopitelných důvodů dominují prioritám voličů. Posledních několik týdnů však ve Francii rezonovaly také
vnitrostátní události – několik týdnů nacionalistických protestů na Korsice a nejnověji takzvaná aféra McKinsey ohledně
pochybného způsobu zadávání státních zakázek soukromým poradenským společnostem za Macronovy vlády.
Návrat covidu a „výbuch“ na Korsice
Do diskuze se před volbami opět pomalu vrací i zhoršující se epidemiologická situace. Počty potvrzených případů opět
překonávají 100 tisíc nakažených covidem za 24 hodin a mezitýdenní nárůst převyšuje 40 procent. Nákaza covidem také na
týden vyřadila z kampaně kandidátku republikánů Valérii Pécresse. Kritické hlasy zmiňují, že Francie z politických důvodů
upustila od většiny preventivních opatření příliš brzy. Vzhledem k nepopularitě proticovidových opatření a politické ceně, kterou
by jejich znovuzavedení stálo, se dá čekat, že k zásadnímu zpřísnění před druhým kolem prezidentských voleb 24. dubna
nedojde.

Během měsíce března proběhlo také několik vln násilných protestů na Korsice v reakci na napadení korsického nacionalisty
Yvana Colonny jeho spoluvězněm – islámským fundamentalistou. Způsobeným zraněním nakonec Colonna po necelých třech
týdnech podlehl, což dále rozjitřilo emoce korsických demonstrantů. Ti dávají francouzskému státu vinu za to, že k incidentu
mohlo dojít, protože dlouhodobě odmítá přesun korsických vězňů do zařízení na ostrově. Yvan Colonna se do vězení dostal za
zastřelení korsického prefekta Clauda Érignaca v roce 1988. Fakt, že korsické úřady v den Colonnova úmrtí jako projev smutku
vyvěsily vlajky na půl žerdi, v pevninské Francii vyvolal kontroverze. Po třiceti letech je z teroristy, který byl opakovaně
odsouzen na doživotí, korsický mučedník. Zveřejnění videa zaznamenávajícího, jak policisté v době Colonnova pohřbu zpívají
Marseillaisu, podnítil další vlnu nepokojů a násilností.

Ve snaze uklidnit situaci dříve, než se konflikt stihne rozhořet a ohrozí Macronovu pozici v prezidentských volbách, se na ostrov
vydal francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, který vyjádřil ochotu francouzské vlády jednat o statutu a možné autonomii
ostrova. Necelý měsíc před volbami tento krok opoziční politici odsoudili jako kupování si hlasů. Mladým protestujícím, kteří
Colonnu a jeho atentát nezažili, se tak během několika málo dnů za pomoci protestů a násilí podařilo více než místní vládě,
které od roku 2015 dominují nacionalisté. Podobné vládní ústupky mohou být nebezpečné, protože ukazují, že cesta, jak ve
francouzské politice dosáhnout svého, může vést právě skrze násilí. Podle Marine Le Pen nelze vydat horší signál, než že se
od zavraždění prefekta dostaneme ke slibu autonomie. Představitelé levice se vyjádřili k možnosti větší autonomie ostrova
spíše přívětivě.
Strasti menších kandidátů
Situace na levici se po vypadnutí Christane Taubiry a stagnaci podpory pro socialistku Anne Hidalgo na dvou až třech
procentech a pro kandidáta zelených Yanicka Jadota na pěti procentech vyjasňuje. Socialisté směřují i přes podporu, kterou
starostka Paříže Anne Hidalgo získala od bývalého prezidenta Françoise Hollanda a bývalého premiéra Lionela Jospina k
historické porážce hraničící s fiaskem. Jadotovi se v kontextu probíhající války v Evropě a rostoucích cen nedaří prosadit téma
ekologie a ochrany klimatu jako ústřední priority. Jediným kandidátem levice s aspoň nějakou šancí na postup do druhého kola
tak zůstává podobně jako v minulých volbách Jean-Luc Mélenchon.

Mélenchonovi vyjádřila podporu i socialistická kandidátka na prezidentku z roku 2007 Ségolene Royal. Kromě navyšování
minimální mzdy a odchodu do důchodu v šedesáti letech Mélenchon navrhuje zastropování pohonných hmot vládním nařízením
na ceně 1,40 eura za litr a dále zdanění děděného majetku přesahujícího 12 milionů eur sazbou 100 procent. Nejstarší ze
všech dvanácti kandidátů také navrhuje změnu francouzské ústavy – přechod na šestou republiku, která by opustila
poloprezidentský systém a posílila roli parlamentu. Problémem pro Mélenchona zůstává konkurenční kandidatura komunisty
Fabiena Roussela a nově také vyšetřování ohledně zneužití peněz určených na volební kampaň z roku 2017.
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Kampaň Valérie Pécresse se dále pomalu propadá a blíží se výsledku republikánů z voleb do Evropského parlamentu roku
2019, kdy získali pouze osm procent hlasů. Éric Zemmour to schytal jak za pochvalné výroky na adresu Putina, tak za
kategorický odpor vůči pomoci ukrajinským uprchlíkům. Vypuknutí války navíc do popředí tlačí problematiku vzrůstajících cen, a
témata bezpečnosti a imigrace tak voliče neoslovují tolik jako na začátku volební kampaně.
Strašák drahoty
Nárůst životních nákladů se stále více vkrádá do každodenního života Francouzů a ti nejchudší a nejzranitelnější mají obtíže
vyjít s příjmy do konce měsíce. Posílení kupní síly Francouzů a boj s drahotou si zvolila Marine Le Pen jako ústřední téma hned
na začátku své kampaně. Téma rezonovalo už před vypuknutím války, ta tuto problematiku ale ještě umocnila. V říjnu 2021 Le
Pen navrhovala razantní snížení daně z přidané hodnoty na elektřinu, plyn a pohonné hmoty z 20 na 5,5 procenta. Kromě
snížení DPH, které by vyšlo až na 12 miliard eur, slibuje také všeobecné navýšení platů o 10 procent. Marine Le Pen se
zaměřením na ekonomická témata podařilo zvládnout dopad ruské invaze bez úhony. Na blízkost k Putinovi doplatil, zdá se,
téměř výhradně její konkurent Éric Zemmour.

[rcblock id="63080"]

Na problém drahoty reaguje i francouzská vláda. Macron již koncem roku 2021 ohlásil navýšení příspěvků na vytápění a
energie pro nejchudší domácnosti a po eskalaci ruské agrese na Ukrajině zavedl politiku dotací cen pohonných hmot ve výši
18 centů na každý zakoupený litr do konce července 2022. Macron se snažil Francouze připravit na realitu, že válka bude mít
na Francii dlouhotrvající ekonomické dopady. Zmíněné politiky dle analýz snížily inflaci ve Francii o jedno procento, ale realita
je taková, že zdaleka nestačí na pokrytí narůstajících životních nákladů. Plošné dotování cen pohonných hmot rozmělňuje efekt
vynaložených tří miliard eur, protože pomáhá i těm nejbohatším, kteří by se bez státní pomoci obešli.
Macron napravo
Po odkládání ohlášení kandidatury na poslední chvíli s odůvodněním, že se jako prezident musí věnovat ukrajinské krizi, se
Macron rozhodl zasahovat do předvolební kampaně spíše minimálně a odmítl účast v debatě mezi kandidáty před prvním kolem
voleb. Toto rozhodnutí zapadá do tradice jeho předchůdců, kteří se, pokud obhajovali svůj mandát, také žádné debaty
nezúčastnili. Protiargumentem by mohlo být, že nárok na demokratickou diskuzi v současné společnosti, která je stále více
rozdělená a radikalizovaná, je větší, legitimní a pro blaho demokratického života žádoucí.

Macronovo rozhodnutí ve spojení s tím, že prezidentskou kampaň mediálně vytlačila pandemie covidu a později ruská invaze
Ukrajiny, má za následek to, že jde tentokrát o poněkud bizarní kampaň. Francouzi jsou frustrování, že se místo debat nad
idejemi a programy, řeší spíše mediální výkřiky a roztržky. Voliči jsou také zklamáni, že oproti roku 2017 neproběhla žádná
velká televizní debata. Předseda senátu republikán Gérard Larchet dokonce zmínil, že absence účasti Macrona na veřejné
debatě může zpochybnit jeho legitimitu po případném znovuzvolení. Tím se ovšem nebezpečně blíží zpochybňování legitimity
vzešlé z demokratických voleb.

Macron pro svůj druhý mandát představil řadu opatření a reforem, jež by rád realizoval. Kromě obnovení podpory jaderné
energie chce také docílit obnovení rozvoje francouzského průmyslu, prosadit větší autonomii škol, plnou zaměstnanost a další
snižování daní. Plánuje také navýšení věku pro odchod do důchodu na 65 let a také zpřísnění podmíněnosti některých
sociálních dávek. Levicoví voliči se musí spokojit se slibem minimálního důchodu ve výši 1100 eur a sjednocení systémů platby
sociálních podpor. Kandidátka republikánů Valérie Pécresse kritizovala Macrona za vykrádání a kopírování jejího programu.
Potvrzení toho, že Macronův ekonomický program je v podstatě přes kopírák tradiční program pravic se však může Pécresse
vymstít. Pokud oba prosazují to samé, proč by voliči měli podpořit ji? Macron sám na osočení, že přebírá něčí program,
prohlásil, že na podobné kritiky „totálně prezidentsky kašle“.
Aféra McKinsey 
Největším problém pro Macrona by mohla být aféra McKinsey, kterou vyvolala čtyřsetstránková zpráva senátu zkoumající
zadávání francouzských státních zakázek soukromým poradenským službám. Parlamentní zpráva kritizuje „fenomén
prorůstajících chapadel soukromých kabinetů poradců a jejich vliv na veřejnou politiku“. Společnost McKinsey & Company je
nejstarší z takzvané „velké trojky“ světově dominantních poradenských firem. Ty většinou poskytují své služby jiným
soukromým subjektům a státní zakázky tvoří jen malou část jejich aktivit. V roce 2021 musela McKinsey zaplatit pokutu téměř
600 milionů dolarů za podíl na zhoršování epidemie opiátů v USA. Ta není sice tak smrtelná jako pandemie covidu, ale i tak si
za rok dle loňských statistik vyžádala přes 100 tisíc amerických životů.

Cílem senátního vyšetřování bylo vyčíslit státní výdaje na poradenské služby, protože francouzská vláda nebyla schopna tuto
částku uvést. Z jednotlivých zakázek bylo ale jasné, že jde o desítky až stovky milionů eur ročně. Řadu výdajů nezvládli zástupci
ministerstev přes veškeré snahy vyšetřovací komisi vysvětlit. Dle zprávy např. ministerstvo spravedlnosti nebylo schopno
odůvodnit až polovinu svých výdajů pro poradenské služby. Francie si historicky zakládá na tom, že má rozsáhlou a vysoce
kvalifikovanou státní správu rekrutovanou z elitních vysokých škol. Představa, že buď dochází k dublování mezi úředníky a
soukromými poradci (navíc z americké firmy) nebo že státní aparát nemá na to formulovat strategie a řídit chod státu, je pro
Francouze nepříjemná.

Macron nárůst výdajů odůvodňuje nutností krizového řešení pandemie covidu. Realita je ale taková, že nárůst výdajů v
souvislosti s protipandemickými opatřeními činí jen přibližně 45 milionů eur, zatímco celkový objem zakázek pro McKinsey za
Macronova mandátu od roku 2018 se více než zdvojnásobil a v absolutních číslech činí navýšení o 600 milionů eur. McKinsey v
roce 2021 takto získala rekordní obnos převyšující miliardu eur. Výsledek odborné práce společnosti McKinsey s minimální
sazbou 1528 eur na den může vypadat i tak, že za částku bez mála milion eur dodala k tématu (nakonec zrušené) důchodové
reformy jednu padesátistránkovou zprávu a powerpointovou prezentaci.

McKinsey je sice nejčastější, ale ne jedinou společností, jejíž služby Macronův kabinet využívá – například skupině Boston
Consulting bylo zaplaceno přes půl milionu eur za organizaci konference, která se vůbec neuskutečnila. Fakt, že část služeb i
přes značné výdaje zůstala nenaplněna nebo kvalita jejich výsledků není odpovídající, vede k podezření, že může jít o jistou
formu možná legálního, ale nezodpovědného nakládání s veřejnými penězi a střet zájmů. McKinsey se totiž bezplatně podílela
na formulování volebního programu a rozjetí Macronovy kampaně v roce 2017 a její bezplatné služby Macron čerpal už jako
ministr hospodářství v letech 2014 až 2016.

Senátní zpráva kritizuje fakt, že někdy docházelo k zbytečnému delegování práce, které je státní aparát sám dobře schopen.
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Dochází tak k nahrazování částí veřejných služeb a funkce státu například v oblasti formulování strategií veřejných politik.
Napojení na soukromé skupiny a jejich služby vede k rozkladu státu skrze dva navzájem propojené procesy. Nejdříve
poradenské služby vládě doporučí seškrtání veřejných služeb a následně se nabídnou pro jejich doplnění. Je nutné
poznamenat, že nejde o spiknutí řízené z centrál poradenských služeb. Jde vždy o výsledek politických rozhodnutí. Macronova
ideologie zpochybňuje, že stát může fungovat efektivně, a je přesvědčena o tom, že je žádoucí a přínosné služby na soukromý
sektor delegovat. Důvěru v poradenské služby může mít i díky osobním vztahům s jejich představiteli.

Macron tvrdí, že vše proběhlo v pořádku, že Francie je zemí, kde platí zákon, a vše bylo správně vysoutěženo. Kritiky vyzývá,
ať napadnou jednotlivé zakázky u soudu. Snaží se tak aféru bagatelizovat a vytěsnit z volební kampaně. Těžko říct, jak
úspěšný v tom bude, vzhledem k tomu, že aféra, co se objemu financí týče, řádově překonává aféry zneužívání financí
Françoise Fillona, které potopilo jeho kampaň v roce 2017. Macron těží z toho, že není jen kandidát, ale i prezident, takže může
být pro některé volbou snadné kontinuity. Silně emotivní a naštvaná reakce Macrona na dotaz ohledně aféry v televizi, však
svědčí o tom, že jej situace osobně znepokojuje. Aféře přidává na výbušnosti fakt, že společnost McKinsey pravděpodobně v
posledních deseti letech ve Francii neplatila žádné daně. Kvůli opačnému tvrzení před vyšetřovací komisí byl navíc šéf
společnosti obviněn z podezření ze lživé výpovědi.
Kdo postoupí do druhého kola?
Aféra McKinsey, incident na Korsice a další vlna covidu mohou ještě zamávat dosavadními preferencemi a ohrozit dosud
relativně pravděpodobné Macronovo znovuzvolení. Narůstající životní náklady a Macronovy plány na zpřísnění přístupu k
sociálním dávkám v kontrastu s rozhazováním stovek milionů na poradenské služby mohou být výbušnou kombinací.
Problematická může být i absence větší veřejné debaty před prvním kolem, celková nespokojenost s kvalitou předvolebních
kampaní a narůstající frustrace a rezignace některých voličů. Stále rozdělenější společnost, menší stranická loajalita a rekordní
volební neúčast, kterou předpovídají autoři průzkumů veřejného mínění, znamená ještě větší nepředvídatelnost výsledku
voleb.

Postup Macrona a Marine Le Pen do druhého kola zůstává nadále nejpravděpodobnější, ale jistý není. Macrona by mohl
poškodit dojem, že má postup jasný, a s tímto související hrozba ukolébání jeho podporovatelů, kteří by k volbám nemuseli jít.
Ovšem i voliči Marine Le Pen z chudších vrstev jsou náchylní se voleb neúčastnit. V každém případě je jasné, že tyto
prezidentské volby budou ve znamení pokračování propadu, a možná definitivního rozpadu tradičních vládních stran. V roce
2017 socialisté a republikáni, představitelé hlavních politických sil páté francouzské republiky, dosáhli v součtu 26 procent
hlasů – nyní jim průzkumy přisuzují jen okolo 12 procent. Macronovo hnutí Republika v pohybu není reálně fungující strana s
místním zapuštěním, což ukázal neúspěch v regionálních a místních volbách. Řada jeho poslanců kvůli frustraci z toho, že
oproti vládě mají minimální slovo, ve volbách do Národního shromáždění 12. a 19. června již neplánuje mandát obhajovat.

Jistou šanci na úspěch v prvním kole prezidentských voleb mají nejspíš i Mélenchon, Zemmour a Pécresse. Jasno v tom, jaká
dvojice se utká o pět let úřadování v Elysejském paláci, však budeme mít až večer 10. dubna.

Autor je doktorand na Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .
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Z Černínského paláce musel Tomáš Petříček odejít po zjevném nátlaku prezidenta Miloše Zemana i po neshodách s bývalým
předsedou strany Janem Hamáčkem těsně před vypuknutím kauzy Vrbětice. Dnes by podle něj Česko mělo směrem k Rusku
trvat na tvrdém postupu a nenechat se zastrašit. „Upřímně nevím, k čemu tu je velvyslanec Zmejevský. Člověk, který veřejně
lže, který se ve svých veřejných vystupováních chová vůči hostitelské zemi velmi nevhodným způsobem,“ říká na adresu
ruského velvyslance.

Tvrdit, že Ukrajina je nacistický stát, je zjevná lež a součást ruské propagandy, strašák, který Putin používá už dlouho, aby
Ukrajině bránil ve svobodném rozvoji a v rozhodování, kam chce směřovat. Rusko má s pravicovým extremismem, rasismem a
neonacismem mnohem větší problém než Ukrajina, říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org bývalý ministr zahraničí Tomáš
Petříček.

Dnes vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  UK , externě působí v Ústavu mezinárodních vztahů a spolupracuje s Nadací Borise
Němcova. Po odchodu Jana Hamáčka z čela ČSSD byl vloni v prosinci zvolen místopředsedou nyní mimoparlamentní sociální
demokracie. V čele tuzemské diplomacie stál od října 2018 do dubna 2021 a v rozhovoru mluví i o tom, jaké byly tlaky spojené
s Ruskem, s Čínou i s Hradem.

Věříte po svých ministerských zkušenostech obratu Miloše Zemana od přítele Rusů k protiputinovskému jestřábovi?

Pro mne není ani tak otázka, zda je to uvěřitelné. Ten obrat prostě přišel pozdě. Miloš Zeman a lidé kolem něho tady hájili
ruské zájmy dlouhou dobu a to procitnutí přišlo ve chvíli, kdy už asi neměl jinou možnost, než takto reagovat.

Jak z vaší zkušenosti vypadaly ty proruské tlaky z Hradu, to hájení ruských zájmů? Jedna věc jsou veřejně prezentované výroky
a druhá i to, co jste i v roli ministra zahraničí zažíval či pozoroval v zákulisí.

Ono se to prolínalo. Ať už šlo o podporu vakcíny Sputnik, o prosazování ruských technologií v dostavbě jaderné elektrárny
Dukovany či ve zpochybňování práce našich tajných služeb v tak závažných kauzách jako byly Vrbětice. To vše ruskému
diskurzu a propagandě nahrávalo. To, že dnes Miloš Zeman odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině, přichází po letech, kdy
nezakrytě prosazoval ruské zájmy, podporoval ruskou propagandu a její manipulace s informacemi.

Byla tam i pozorovatelná role poradce Martina Nejedlého?
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Určitě to je role, která stojí za pozornost. Nejedlý je člověk, který má úzké vazby na ruské ekonomické struktury, na tamní
politické představitele a do značné míry přispíval ke komunikaci mezi Hradem a ruskou stranou. Je třeba si uvědomit, že tu stále
jsou lidé, kteří prosazovali ruské zájmy přímo v okolí českého prezidenta. To, že Miloš Zeman nevyvodil ze svých nynějších
názorů žádné praktické závěry, že Nejedlého vidíme v publiku při předávání státních ocenění, dokazuje, že obrat nejen nastal
pozdě, ale že je ve skutečnosti velmi povrchní.

Upřímně nevím, k čemu tu je ruský velvyslanec Zmejevský. Člověk, který veřejně lže, který se ve svých veřejných
vystupováních chová vůči hostitelské zemi velmi nevhodným způsobem. Už mohl být dávno v Moskvě.

Čínu milovali všichni

Říká se, že si Hrad, konkrétně Martin Nejedlý, dokázal na řadu míst v Černínském paláci, v diplomacii, dosadit svoje lidi.

Z Pražského hradu byla vždy snaha mluvit do obsazování diplomatických pozic. Přiznejme si ale, že mluvit do zahraniční politiky
i personálního obsazování ambasád byla praxe všech českých prezidentů. Takže tu byla i snaha současného osazenstva
Hradu ovlivňovat rozhodování a působení stávajících diplomatů na důležitých postech. Miloš Zeman se netajil tím, že má v
řadách české diplomacie své oblíbence, které veřejně podporoval a prosazoval. Často jsou to lidé, které potkal během své
politické kariéry. Zda v tom hrál nějakou roli Martin Nejedlý, nevím, i když Zeman jeho slovu zjevně nějakou váhu dával. Ale
primárně má svou vlastní hlavu.

Příkladem může být jmenování bývalého centrálního bankéře Vladimíra Tomšíka na post velvyslance v Pekingu…

To se odehrávalo před mým nástupem na ministerstvo zahraničí na pozici ministra. Ale to mohl být také důsledek vztahu Miloše
Zemana s guvernérem Jiřím Rusnokem.

Nebo taky tehdy ještě vliv PPF a Petra Kellnera?

Samozřejmě tam mohly být i další zájmy.

Cítil jste vy sám nějaké tlaky od firem, které měly zájem na dobrých vztazích s Čínou nebo Ruskem?

Český byznys samozřejmě projevoval zájem o proniknutí na tyto trhy, ale v tom se ministerstvo chová korektně, má na to své
nástroje. Samozřejmě některé firmy jsou exponovanější ve vztahu k možným politickým otřesům a je pravda, že firmy jako PPF
nebo Škoda Auto se zajímaly o to, jaké budou pozice české diplomacie. Ale že by ovlivňovaly jejich formování, to mohu vyloučit.
PPF určitě nemluví do toho, jakou pozici zaujme Česká republika třeba v OSN.

Na druhé straně je veřejně dostupné pár let staré video, kde spolumajitel Home Credit Jiří Šmejc říká – parafrázuji – že jejich
aktivity pomohly k tomu, že je politika Česka vůči Číně nyní vstřícná…

Ta česká otočka přicházela v době, kdy chtěla na čínský trh proniknout řada evropských států. Celá Evropa i Amerika měla
nasazeny růžové brýle, že Čína nabízí obrovskou příležitost. Až postupně se to začalo měnit s tím, jak narůstalo napětí ve
vztazích mezi demokratickými státy a Čínou, jak se měnila celková světová geopolitická situace. Tahounem většího propojení
Evropy a Číny bylo v posledních letech Německo a tam si taky až později uvědomili, že se tím vystavují celé řadě rizik. Zájem
českých firem o Číny tedy v jednu dobu extrémně narostl, český byznys se snažil na čínském trhu hledat nějakou bonanzu, ale
to se moc nenaplnilo. Podobně jen na papíře zůstal čínský příslib obrovských investic u nás.

Mohl jste být vy sám směrem k Hradu co se týče Ruska nebo i Číny tvrdší, nebo ministerstvo zahraničí, respektive celá
Babišova vláda prostě tahala za kratší konec?

Andrej Babiš nechtěl vůči Miloši Zemanovi v otázkách Číny a Ruska vést žádný konflikt. Ministerstvo zahraničí bylo ve snaze
udržet aspoň nějakou kontinuitu postojů vůči těmto autoritářským režimům osamoceno. Mohl jsem být možná v některých
věcech tvrdší, nehledat kompromis. Zpětně se může ukazovat jako chyba otevřít konzultace s Ruskem na základě bilaterální
smlouvy o vzájemném přátelství, protože ty stejně nikam nevedly.

Tam šlo tehdy o spory kolem památníku Koněva a záležitosti kolem majetku ruské ambasády v Praze…

Většina expertů tehdy doporučovala, pojďme zkusit formálně tyto konzultace otevřít, ale ruská reakce byla velmi odmítavá a
nenašla se vlastně ani shoda na tom, o čem se spolu máme bavit. Tam jsme si měli říct, že to vůbec nemá smysl. Rusko prostě
rozumí moci, tomu, když proti němu stojí silný oponent a naopak umně pracuje s tím, když vidí, že druhá strana není úplně
jednotná. I proto je nutné se mnohem více soustředit na domácí debatu a na to, jaké vztahy s Ruskem, ale i s Čínou a dalšími
problematickými zeměmi, sami chceme. Jako diplomaté bychom měli hledat pragmatický prostor pro debatu.

A vidíte ten prostor i v této situaci ruské vojenské agrese? Je nějaká diplomatická cesta?

Těžko se předvídá, jaký bude další vývoj ruské agrese vůči Ukrajině. Může se stát, že z toho bude dlouhý krvavý konflikt, který
v nějaké fázi zamrzne a zabrání tomu, aby se Ukrajina mohla dále svobodně rozvíjet a bude to celou evropskou bezpečnost
zatěžovat na mnoho let dopředu. Vidím ale prostor ke zvýšení diplomatického tlaku na Rusko. Myslím, že bychom neměli
přistupovat na ruskou hru zastrašování a měli bychom být schopni Rusku ukázat naši společnou sílu. Tomu Rusové rozumějí.
Pokud naopak předem vylučujeme některé varianty toho, jak přispět k ukončení bojů, tak zbytečně vyklízíme pole a ukazujeme
Rusku, že se nemusí ničeho obávat.

Jak to bylo s Vrběticemi

Vy jste už v roce 2019 označil Rusko za hrozbu pro Českou republiku, podpořil jste Ukrajinu na místě v konfliktu s Ruskem a s
proruskými separatisty ze samozvané Doněcké republiky. Prezident Zeman vám po vaší návštěvě Ukrajiny v roce 2019 vytkl
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právě to, že jste „dostatečně nezmínil problém banderovců“. Rusové také mluví o denacifikaci, o banderovcích na Ukrajině. To
používání podobných motivů, výroků, argumentů – přijde vám to zpětně jako náhoda, nebo spíše jako pověstné notičky?

Určitě to není náhoda. Je to i dlouhodobý způsob, jak o Ukrajině mluvili už komunisti ještě v dobách SSSR. A to nepopírám, že
tam za druhé světové války i ze strany ukrajinských nacionalistů docházelo k neuvěřitelným zvěrstvům. Tvrdit, že Ukrajina je
nacistický stát, je však zjevná lež a součást ruské propagandy, strašák, který Putin používá už dlouho, aby Ukrajině bránil ve
svobodném rozvoji a v rozhodování, kam chce směřovat. Rusko má s pravicovým extremismem, rasismem a neonacismem
mnohem větší problém než Ukrajina.

To, že Miloš Zeman nevyvodil ze svých nynějších názorů žádné praktické závěry, že Nejedlého vidíme v publiku při předávání
státních ocenění, dokazuje, že obrat nejen nastal pozdě, ale že je ve skutečnosti velmi povrchní.

Na druhé straně, nedávali sami Ukrajinci některé záminky – třeba přijetí zákona, který přiznává sociální výhody právě
příslušníkům Ukrajinské povstalecké armády? Vy sám jste to jako ministr kritizoval.

Ano, to jsou drobné kamínky, které nahrávaly a nahrávají propagandě, stejně jako neschopnost vysvětlit působení batalionu
Azov, který je v dezinformačním prostoru velmi mytizován. Jsou to často domněnky, polopravdy a otevřené lži, ale je pravda, že
třeba to nerozvážné přijetí zmíněného zákona pomohlo některým se v nich utvrzovat. Ukrajina sama má spoustu problémů.
Když jsem ji navštívil, upozorňoval jsem, že se má soustředit na své domácí úkoly v oblasti lidských práv, práv menšin, velký
problém je korupce. Přitom Ukrajina je země, která má obrovský ekonomický potenciál.

Informace o tom, že se ve výbuchu ve Vrběticích angažovala ruská tajná služba, přišly krátce po vašem odchodu, respektive
poté, co jste byl odvolán…

Ve skutečnosti přišly těsně předtím, den před sjezdem ČSSD. Ostatně i Jan Hamáček a Andrej Babiš později potvrdili, že ty
informace už nějakou dobu měli.

A jak to bylo s Vrběticemi a plánovanou cestou Jana Hamáčka, který vás tehdy na čas v čele ministerstva nahradil, do Moskvy
a údajně chystanou výměnou za vakcínu Sputnik?

To opravdu netuším, podle mne Jana Hamáčka zcela zklamala politická intuice. Je jisté, že tato kauza a neschopnost ji
důvěryhodně vysvětlit poškodila sociální demokracii a přispěla k volebnímu neúspěchu. Objevily se důkazy, že Jan Hamáček tu
cestu skutečně plánoval – byl již připraven program cesty. Bylo to naprosté selhání při vyhodnocení závažnosti kauzy Vrbětice.
Ve chvíli, kdy se něco takového dozvíte, si přece nenaplánujete, že poletíte do Ruska. To, že to měla být nějaká kamufláž,
tomu jsem nevěřil. Prostě nerozumím tomu, co k tomu Jana Hamáčka vedlo, bylo to v kontextu informací, které musel mít k
dispozici, od počátku velmi nešťastné.

Myslíte, že kdyby nepřišly ty nové závěry vyšetřování Vrbětic, byla by tu pořád stejně přebujelá ruská ambasáda, že by nebyla
síla vůle s tím nic dělat?

Asi by se to změnilo teď, v kontextu války na Ukrajině, podobně jako sledujeme nyní vyhošťování ruských diplomatů třeba v
Polsku, Bulharsku a jiných státech. Pokud by ale nepřišly Vrbětice, k tak zásadní redukci a vzájemnému vyhošťování diplomatů
na obou stranách by asi nedošlo. O tom, že na ruské ambasádě v Praze byli ve velkém příslušníci ruských tajných služeb, se
mluvilo dlouho, bylo to tématem politických, odborných i zpravodajských debat. Ale žádný moment typu Vrbětic nebyl na stole,
až to byl ten impulz, který pomohl překonat třicetiletou anabázi s ruskou ambasádou v Praze, kterou nebyla schopna řešit
žádná vláda. Bylo to téma, na nějž nikdo nechtěl sahat. Mělo se to vyřešit už v 90. letech, pak už se hledal obtížně legitimní
důvod, jak k té redukci druhou stranu přimět.

A co nyní – neměli bychom ruskou misi vypovědět úplně?

Upřímně nevím, k čemu tu je velvyslanec Zmejevský. Člověk, který veřejně lže, který se ve svých veřejných vystupováních
chová vůči hostitelské zemi velmi nevhodným způsobem. Rozhodně tu neplní roli užitečného diplomatického kanálu do Moskvy.
Celou diplomatickou misi se sice nikomu z praktických důvodů zavřít nechce, ale pan Zmejevský už mohl být dávno v Moskvě.

S Babišem jsme byli za otloukánky

Od prosince 2021 jste opět místopředseda ČSSD. Jaké je vaše poučení z vlády s Babišem?

Sociální demokracie už nesmí podléhat populistům, nacionalistům, nespojovat se s nimi. Za tu druhou vládu s Andrejem
Babišem jsme zaplatili obrovskou cenu a historie ukazuje, že ta cena byla zbytečná. Měli jsme hledat způsoby, jak nabídnout
důvěryhodnou alternativu k SPD, ANO, všem těm hnutím – nehnutím, která nenabízejí žádnou vizi pro naši společnost. Udělali
jsme chybu a neměli jsme v té vládě být, i když se nám podařilo prosadit některé pozitivní věci. Ale celkově jsme tam byli za
otloukánka. Teď musíme myslet na budoucnost.

A jaká je? Ztratili jste důvěru, jste mimo parlament, strana na tom není dobře ani finančně…

Potřebujeme si projít obrovskou transformací, uklidit si v naší kuchyni a vyřešit i své finanční závazky. Pokud se nepodaří
rychle stranu ozdravit i po té ekonomické stránce, nevěřím, že bychom přesvědčili lidi, aby nám dali znovu důvěru k tomu,
abychom byli schopni vést stát, starat se o jejich daně, když bychom nebyli schopni spravovat samotnou ČSSD. Budeme se
muset uskrovnit a soustředit se na politickou práci. Součástí toho je i prodej části majetku ČSSD. A samozřejmě půjdeme do
podzimních komunálních i senátních voleb.

Živé vysílání 17:00
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mluvčí 
Mezi osmou a mezi časem 15 15-17 pracovní dny a mezi osmou a patnáctou hodinou v sobotu v těch ostatních časech tak, aby
se lidé dostali v ranní špičce se rychle do Liberce a odporný spis se vrací studenti a hledat zaměstnání, tak je tam průjezd
autobusů možný není také průjezd autobusů možný tedy večerní hodinách a v neděli celý den.

mluvčí 
Dá se říci, kolik cestujících vlastně využívá tyto spoje?

mluvčí 
By tam máme silné linky, které jezdí do Českého Dubu a do značné Stráže pod Ralskem. To obsazenosti autobusů bývala
okolo 20 30 osob průměru špičkové spoje i před 50 cestujících. Je ale pravda, že v minulosti jsme zaznamenali pokles počtu
cestujících právě z důvodu těch uzavírek není tak drastický, ale v nějakém poklesu tam dochází v průměru o těch 20 30
cestujících.

mluvčí 
V minulosti, ale když se opravovat silnice v poslední uplynulé 2 roky, tak to byla úplně uzavřená. Vy jste v tomto smyslu třeba
také plédovali za to, aby byly tam vytvořil, aby tam byla vytvořena ta časová okna a vlastně ta silnice byla v nějakém rozsahu
otevřená.

mluvčí 
My jsme doufali, že už ta uzavírka letos úplná nebude, ale z nějakých technických důvodů k ní muselo dojít takže ano, domluvili
jsme se za to, aby alespoň v těch časech, kdy jezdí co nejvíce lidí do práce a zase vracejí tak, aby tam byl možný alespoň bude
z autobusu, takže z pohledu veřejné dopravy asi můžeme konstatovat, že jsme rádi, že tam nějaké spoje mohou projíždět po
své standardní trase. Je to samozřejmě nepříjemné i pro cestující, protože pro ně je to zdržení, řekněme, v řádu pěti až 10
minut. Pokud se bavíme o sečné Stráži, pokud se bavíme o Světlé pod Ještědem, tam to zdržení ještě větší, protože oni vlastně
objíždějí ještě kolem dokola.

mluvčí 
Vy jste zmínil, že je vlastně došlo v minulosti k úbytku cestujících na těchto linkách, obraceli se na vás třeba lidé s nějakými
stížnostmi nebo připomínkami, které jste případně vašich návrhů potom zakomponovali?

mluvčí 
Ano, obracel se na cestující. Čemu šlo víc vstříc, tak k tomu jsme se samozřejmě snažili víc vstříc. Byly tam samozřejmě nějaké
připomínky právě ze světlé, protože tam jsou cestující zvyklí na nějaký rozsah dopravy, tam se sbíhají linky do Českého Dubu a
do stráže, takže v podstatě 2 spoje za hodinu a takovýhle rozsah dopravy nebylo možné zachovat, takže tzn. nějaké komplikace
pro cestující, ale snažili jsme se víc říct.

mluvčí 
Stavební práce tady teď budou probíhat až do listopadu. Stavbaři se sem pak vrátí na jaře příštího roku. Celá akce by měla být
hotová příští rok v květnu.

mluvčí 
Nedotknutelní malý veksláci, kdy skončí zoufalství na Pražském hradě. Diskuze vicepremiéra ministra vnitra Vít Rakušan
stínové ministryně Jany Mračkové Vildumetzové a bývalého ministra Františka Bublana nedotknutelní velcí veksláci. Co brání v
boji proti ruským oligarchům hosty senátor Václav láska ředitel Transparency International Česká republika Petr Leyer dívejte
se zítra od 12 hodin na jedničce a čtyřiadvacítce.

mluvčí 
Novaja Gazeta dočasně končí konec nezávislých médií v Rusku a návrat válečného reportéra Michal Kubal toho na Ukrajině
nejvíc zasáhlo, jak oddělit své emoce od novinařiny.

mluvčí 
Newsroom ČT24 zítra 10 minut po desáté večer na ČT 24.

mluvčí 
Sledujete studio ČT24 dobré odpoledne vítám vás u něj Ukrajina hlásí silné boje ostřelování na východě na jihu země u Kyjeva
naopak ukrajinská armáda oznámila zničení mnoha kusů ruské techniky čerstvé záběry odhalují vojenská vozidla která uvízla v
zaplavených polích u Rtyně ukrajinský generální štáb předpokládá že Rusové usilují o dobytí celé chaos loňské Doněcké
luhanské oblasti ta po zasažení plynovodu přišla téměř o všechny dodávky plynu.

mluvčí 
Což neděláme si iluze ještě nás tišeji těžké boje o východ Ukrajiny a mariupol ale po těchto bojích věřím že Rusko přijde.

mluvčí 
O rezervy potřebného v době turistické.

mluvčí 
Ruská vojska nenechávají projet kolonu aut civilisty kteří prchají z okupovaného mely topolu oznámil to starosta tohoto města.
Včera se z něj podařilo evakuovat asi 2000 lidí. Ti ale odjeli ve speciálních autobusech. Spolu s nimi se do ukrajinského
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Záporoží dostali někteří obyvatelé Mariupolu. Jiné humanitární koridory vedou do Ruska. Ukrajinské úřady obviňují Rusko, že
některé lidi odváží proti jejich vůli, anebo zneužívá katastrofální situace ve městě.

mluvčí 
Zkusili jsme 30 km pěšky.

mluvčí 
Je pro.

mluvčí 
Vlak nám pomohli dobrovolníci.

mluvčí 
Jaké máte plány do budoucna vrátíte se?

mluvčí 
To sotva žádné místo už tam.

mluvčí 
Není ani.

mluvčí 
Myslí babu je nikdo.

mluvčí 
Nám neříkal, že bychom se měli Eva inzerátů. Udělali jsme to sami na vlastní riziko. Krytu nás vyšlo 14, byly tam muži s
malinkými dětmi, které nesly v náručí během bombardování. Skupinu jsme uzavírali my 2 staří a šli jsme zhruba.

mluvčí 
7 km včely důkaz.

mluvčí 
Ruská policie zadržela zhruba 180 lidí, kteří protestovali proti válce na Ukrajině. Sankce odvedli novinářku, která se prokázala
novinářskou kartou. Na policii skončili také lidé demonstrující za zdánlivě nevinné cíle, například za mír po celém světě nebo za
to, aby se děti nemuseli schovávat v krytech. Protesty se konaly v různých částech země. Od Dálného východu až po
Petrohrad.

Ruská vesmírná agentura Roskosmos připraví konkrétní návrhy možného ukončení spolupráce s ostatními zeměmi na
Mezinárodní vesmírné stanici. Obnovení normálních vztahů je podle šéfa agentury Dmitrije Rogozina podmíněno zrušením
sankcí uvalených na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Zároveň řekl, že ekonomické postihy nebudou mít očekávaný dopad.

Ukrajinské armádě se podařilo na východě země částečně uvolnit obklíčení Charkova. Město čelí od začátku invaze
intenzivnímu ostřelování. Většina budov je vážně poškozená. Na místě je spolupracovník České televize Tomáš Vlach.

mluvčí 
Teď na severu Szarková vlastně jenom kousek od těch ruských pozic a tady místní lidé říkají, že poslední 4 dny tady opravdu
horko, že vlastně ostřelování bylo v podstatě neustále, že každou noc se střílelo dokonce ve dne jsem dopadají střely 1
dopadla právě asi před dvěmi nebo třemi hodinami nejen obytný dům v tomto směru tady ta situace tak trochu zhoustla,
nicméně ta letošní tedy nedosahuje intenzity těch prvních dnů války Richard byl oslavován opravdu intenzivně, ale skutečně ta
situace zdá se, že je tak trochu, řekněme, napjatější než než piva než než, než byla právě před týdnem nebo před dvěma, ale
aby se chystá nějaká ofenzíva nebo jestli nějakým způsobem své ruské vodky chystají zaútočit to zatím jasné není ani vojáci
takového říkají v podstatě zatím to vypadá, že je teď ticho před bouří možná, které jsou připraveni prostě všichni stále na
všechno, takže žádné zvláštní přípravy to nejsou samozřejmě po městě jezdí tanky, to je pravda, město je vylidněné, je to
spousta kontrolních bodů, když není třeba tolik těch stanovišť jako bylo dvěma týdny v Kyjevě takové, takže tyto nedosahuje,
ale vojsk je to vlastně připraven neustále dokáže prostě útoky, já myslím, že nebude rozhodně jednoduché pro ruskou armádu
na krku útočit nebo nějak okleští a případně o klíče. Charkov je vlastně obklíčen v současné době zhruba od tak nějak z jedné
poloviny možná nebo zase z jedné třetiny, takže rozhodně nějaká operace na pacifikaci toho Charkova nebude nic
jednoduchého. Tady ta připravenost vlastně neustálá po celou válku.

mluvčí 
A další komentář teď přidá Michael Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré
odpoledne vám přeju.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Tak Rusko se nově zaměřuje na oblast Donbasu. Je to implicitní přiznání neúspěchu a je Rusko situaci, kdyby bylo tlačena
opravdu usilovat o mír a dohodu s Ukrajinou.

mluvčí 
Tak na tu první část vaší otázky si myslím, že se dá jednoznačně odpovědět, že ano. Všichni moji kolegové, kteří se věnují těm
vojenským dimenzi té operace říkají, že prostě Rusko si od začátku ukryli až příliš veliké sousto, že nebyli schopni koncentrovat
své síly a že to je částečně důvod, proč vlastně nebyly tak úspěšní, jak se domnívali, že by být měly nebo mohli a zároveň
říkají, že z jejich pohledu dává smysl, aby se Rusko pokusilo tedy reorganizovat své síly a provádět ty vojenské operace tam,
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kde jim to ještě může přinést nějaký efekt a jaksi bohužel to je ten Donbas, pokud jde o tu druhou část vaší otázky, domnívám
se, že v tento okamžik tomu tak ještě není. Rusko rozhodně se ještě necítí být a teď se proto asi nedá vůbec použít ten termín
jaksi poraženo. Ona sice evidentní, že nevyšel plán, který měli, ale to pro ruské vedení vůbec nic neznamená. Vlastně Rusové
jsou zvyklí na to, že vždycky, když jim Putin něco slíbí, tak z toho slibu se reálně jaksi stane něco velmi málo většinu vůbec nic
na to jsou zvyklí oblasti s, řekněme, ekonomické, teď se to tedy děje i v oblasti vojenské a propaganda to nějakým způsobem
vysvětlí, což se koneckonců tento okamžik už děje, takže my tady z Evropy máme možnost vidět, jak ty původní cíle se v čase
prostě redukují, což nelze interpretovat jinak než jako zjevný neúspěch, ale ruský divák tohleto vnímá úplně jinak.

mluvčí 
Ukrajina při vyjednáváních navrhla neutralitu s mezinárodními bezpečnostními zárukami. Ty záruky přitom měla obsažené v
budapešťském memorandu a jeden z garantů teď napadl, čili není tento návrh utopie?

mluvčí 
Tak je to jeden z návrhů, který dává nějakým způsobem smysl a navzdory tomu, že se Ukrajinci brání nesmírně statečně a
domnívám se, že i úspěšně, tak jejich vedení si musí být vědomo toho, že tohle prostě nejde donekonečna, navzdory tomu, že
Ukrajina má tu obrovskou podporu ze západu čím déle ta situace bude trvat, tím spíš bude ukrajinské politické elity, řekněme,
tlačeny k tomu, aby se pokusili alespoň nějakou dohodu s Ruskem, myslím si, koneckonců už to vidíme i v té praxi, že prostě
Kyjev se snaží najít něco, co by pro Moskvu mohlo být akceptovatelné. Ta jednání v Istanbulu z minulého týdne něco takového
naznačila a teď samozřejmě otázka, kdo a jaké ty garance poskytne, nicméně bez ohledu na to, že Rusko už ty garance jaksi
dalo v tom roce 1994 tak je zapotřebí si uvědomit jednu věc Rusku minimálně do doby, co v jeho čele bude Putin, tak se nedá
věřit každý, kdo mu uvěří, tak na tom, jak si bude velice špatně, ale pro Ukrajinu tento okamžik to může znamenat zastavení
bojů a toho, že přestanou umírat lidé, a to se domnívám, že je obrovská obrovská hodnota.

mluvčí 
Tomu rozumím, ale když se na to podíváme, řekněme, většího nadhledu z dlouhodobého úhlu pohledu, pokud by opravdu měl
někdo dát nějaké bezpečnostní garance, kdo by mohl být, aby ho vlastně svět nebo velmoc jako Rusko nebo stát jako Rusko a
mohl brát vážně, aby opravdu ty záruky měly nějakou platnost.

mluvčí 
Rusko je jedna ze světových velmocí, to je prostě něco, co platilo před konfliktem a zůstane to v platnosti po konfliktu jako
jedna z pěti stálých mocností Rady bezpečnosti OSN by mělo na svých bedrech také cítit mimořádně silnou odpovědnost za
udržování mezinárodního míru bezpečnosti. Viděli jsme, že to je Putinovi úplně jedno, tzn. ty bezpečnostní záruky by mohli dát
buďto všichni členové Rady bezpečnosti kolektivně, ale pak Rusko bude jednou z těch mocností nebo 4 mocnosti zbývající, ale
nikde není psáno, že to Rusko bude brát vážně. Jednou z mocností, která by mohla dát bezpečnostní záruky, to už se taky na
to u Nisy objevily spekulace by mohlo být Turecko silná regionální mocnost, která jaksi s Ruskem má své vlastní vztahy, své
vlastní problémy, nicméně jaksi ve světě bohužel byl příliš velké množství jaksi silných, respektive silnějších aktérů, než je
Rusko prostě není, takže dříve či později nějak vlastně Rusko bude muset být jaksi za to za to do hry, to je jaksi pro ukrajinské
vyjednavače věc, která je mimořádně komplikovaná, ale na druhou stranu je to realita a je zapotřebí před tou realitou nezavírat
oči.

mluvčí 
Dalším aktérem, na kterého se upíná pozornost Čína, západ na ni tlačí, aby neobcházela sankce. Zatím tedy to vypadá, že se
tak neděje, jak moc válka blížila nebo nesblížila právě Rusko Čínu a daří se Číně z té situace těžit?

mluvčí 
Tak ona otázka, jak moci byly blízké tyhle ty 2 země před tím, protože oni spolu nemají žádné jaksi politické či vojenské aliance
toho typu, jak je vnímáme my tady na západě, oni se označují termínem strategičtí partneři a existují oblasti, ve kterých se jim
vyplatí spolupracovat. Jednou z těch oblastí až doteď byla vlastně snaha čelit americké převaze, ať už v oblasti vojensko
bezpečnostní politické nebo hospodářské a na tomhle tom se nic nezměnilo, ale co se skutečně změnit může, takto je to, jak
moc se čínské vztahy s Ruskem stanou zátěží pro čínské vztahy možná ani tak ne ke Spojeným státům, zejména v Evropské
unii, která je pro Čínu tím největším trhem. A Čína je nesrovnatelně intenzivnějším způsobem zapojená do světové
hospodářské výměny než Rusko vlastně pro Čínu není problém, když by navíc přišlo jaksi ekonomicky od Ruska úplně
odstříhnout vlastně ten podíl Ruska na čínském trhu je velmi malý a samozřejmě, že největší v oblasti dodávek nerostných
surovin, které ale Čína má to portfolio na rozdíl od evropských zemí daleko lépe diverzifikované, takže tady jaksi Brusel může
velice intenzivním způsobem na Čínu tlačit, ale jestli ten tlak přinese to ovoce, které od toho očekáváme těžko říct, když se
podíváte na to, jakým způsobem se vyjadřuje čínské ministerstvo zahraničních věcí, tak zatím patrné jenom jedno, a to to, že
Čína se snaží lavírovat.

mluvčí 
Ruský ministr zahraničí opakovaně mluví o novém světovém řádu. Jak by podle ruských vizí mohl vypadat?

mluvčí 
Ano, Rusové o tom o tom mluví. Je to vlastně něco, o co se jejich rétorice objevuje několik posledních let, oni vlastně setrvale
tvrdí, že ten světový řád, který vlastně vymysleli, uvedli do chodu a zatím udržují vodu Američané, že jim že jim nevyhovují a
chtějí vlastně návrat k něčemu, co bychom možná mohli přirovnat k tomu, jak vypadaly mezinárodní vztahy po napoleonských
válkách, ovšem tentokrát ne v evropském, ale v globálním rozměru. Otázkou je jistě na svou stranu dokáží jaksi přetáhnout
dostatečné množství aktérů, aby ti, kteří zatím podporují spíš tou americkou vizi, měli potřebu s nimi začít o tomhletom
vyjednávat, zatím se nezdá, že by v tomto ohledu Rusko bylo úspěšné, protože otevřeně se na jeho stranu nepřiklonil vůbec
nikdo. Evropa Spojené státy zřetelně stojí bok po boku Číny, já jsem říkal před chvilkou lavíruje Indie zatím se spíš také jaksi
snaží si od každého toho významného aktéra udržet stejný stejný odstup, dokud se na tomhle tom základním půdorysu něco
zásadního nezmění, tak Rusko moc šancí mít nebude.

mluvčí 
Jak teď podle vás západní stratégové budou muset přehodnotit své geopolitické uvažování, jaké budou pro západ klíčové
priority ve světě po válce na Ukrajině?
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mluvčí 
Tak za prvé ta válka ještě neskončila, takže to je jaksi obrovský problém. Jako věřme tomu, že se snad jsme, že jsme snad na
začátku toho postupného konce, ale uvidíme, kdy utichnou boje, každopádně se naprosto zásadním způsobem změnila
vojensko bezpečnostní situace v Evropě, respektive Černomoří, kudy, řekněme, probíhá hranice mezi Evropou a blízkým
východem. Uvidíme právě, jakým způsobem se budou dál posouvat vztahy mezi Ruskem a Čínou, respektive Ruskem Indií, ale
tento okamžik není žádný důvod domnívat, že by pro Američany měla přestat být prioritou Čína tady se dostáváme k tomu, že
západ se sice pod nějakým ruským tlakem výrazným způsobem znovu spojil, ale v okamžiku, kdy tahle ta krize jaksi skončí, tak
ty trhliny, které tady byly předtím, tak oni 2 vyplynou na povrch bude otázka, jestli evropské země začnou dodržovat závazky
například platit 2 % HDP nebo vynakládat 2 % HDP na obranu, jakým způsobem se budou dál vyvíjet evropské ozbrojené síly,
jestli budou primárně budovány pouze s cílem, případně zadržovat nějaký ruský pokus o další změnu hranic, nebo jestli budou
budovány tak, aby Evropané byli schopni podobně jako Američané zasahovat globálně, protože to nejednu stranu Spojeným
státům mohlo ulevit na druhou stranu, nedělejme si iluze pro Američany vlastně to, že ve světě se nemuseli ohlížet na
Evropany, ono to pro ně taky mělo celou řadu pozitiv, takže těch otázek výzev je mnoho, hlavně to důležité, co se musí stát
nejprve musí skončit tahle ta válka a od toho bodů až k tomu dojde, potom bude mít smysl se případně bavit o těch těch
dalších záležitostech.

mluvčí 
Určitě se o tom bavit budeme. Michael Romancov, politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju vám
za rozhovor, hezký den přeju.

mluvčí 
Já děkuju za pozvání přeji všem hezký den.

mluvčí 
Nemocnice na vysočině se připravují na přijetí prvních lékařů z Ukrajiny, konkrétně v Havlíčkově Brodě jim město zajistilo byt.
Nemocnice pak vybavení. Ukrajinští lékaři musí předložit doklady vzdělání a úspěšně absolvovat jazykový kurz a pak mohou
nastoupit do nemocnice. Jejich garantem při ošetřování musí být testovaný český lékař. Havlíčkobrodské nemocnici natáčela
Blanka Poulová.

mluvčí 
Dobrý den z havlíčkobrodské nemocnice. Právě jsem, aby měli nastoupit první lékaři z Ukrajiny už za měsíc. Jedno z nich o
úlohu tady mám vedle sebe dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Olgo, vy jste lékařka, jaký obor jste vystudoval?

mluvčí 
Jsem ano prakticky lékařské sama jste zooložka.

mluvčí 
Tak sem do nemocnice byste tedy měla nastoupit, kdy.

mluvčí 
Jako pochopili to musím nastoupit v květnu.

mluvčí 
Co vás teď čeká, musíte složit zkoušku z češtiny? Máte veškeré dokumenty k tomu, že jste lékařka?

mluvčí 
Jako vím o ANO, musím mít zkoušku a ČEZ je ale z lékařské zprávy a jenom chci tak říkat. Děkuji pro České republiky
republice, protože na 1 rok moji moji možné dostát povolení pro lékařskou pracuju bez zkoušek a bez zkoušky český z českého
jazyka, protože to je moc dobře pro nás.

mluvčí 
Jak co děláte ve volném čase, je důležité pro vás, abyste šla pracovat, abyste už byla lékařkou?

mluvčí 
O samozřejmě to je dovezete jenom mám jazykovou bariéru pro to, protože musím studovat těsno poprvé jako pochopila.

mluvčí 
Prosím, teď by mě zajímalo to to ta vaše minulost, odkud jste jste tady sama nebo s rodinou a zůstal někdo vás doma.

mluvčí 
Jsem z Charkova má rodina tak z Charkova moje rodina, moje matka moje syn, teď se mnou můj manžel stal se krajin.

mluvčí 
Je pro vás těžké sledovat to, co se děje na Ukrajině? Sledujete to.

mluvčí 
Určitě tedy česky, protože to moje rodné město, to je moje rodné země země tak válka moji rodní země to moc těžké pro mě,
protože dnes nesleduju zprávám z zpevní bombu, která spala Alena Charkov, protože chci jim chce mít normálně no
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psychologicko prsu psychologické zprávy.

mluvčí 
Ještě by mě zajímalo, jak intenzivně se učíte česky, protože mluvíte krásně.

mluvčí 
Děkuju moc vám studoval jsem přes noc prostě jen sám a taky bude sledovat prostě mně se sekl každý den po 5 nebo 10
hodin jdem.

mluvčí 
Já si troufám říct, že mě byste mohla ošetřovat okamžitě, protože už vám parádně rozumím. Děkuju pěkně držíme pěsti a
všechno vyjde.

mluvčí 
Děkuju moc.

mluvčí 
A o podrobnostech o tom, kolik lékařů, kolik zdravotních sester budou tady v Havlíčkově Brodě zaměstnávat asi budu povídat s
Petrou černo, mluvčí nemocnice. Dobrý.

mluvčí 
Den. Dobrý den.

mluvčí 
Kolik tedy lékařů bude moci nastoupit? Plánujete třeba, že by mohl nastoupit i střední zdravotní personál, jaké jsou tam ty
podmínky?

mluvčí 
Tak momentálně plánujeme nástup pouze paní doktorky, neboť má nostrifikace, splňuje určité podmínky a od května, proč
máme školitele, neboť lékaři stále musí jakoby nastoupit pouze v té pozici, že jsou jakési stáži, čili prací před nepřetržitým
dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

mluvčí 
My víme, že lékařka úloha je v současné době nebo bude pracovat na anesteziologii, teď pan primář, který má atestaci, se tam
stará o nějakého medika nebo má někoho pod sebou, tedy, že se jí nemůže věnovat.

mluvčí 
Momentálně vykonávají praxi u nás medici. Třetí lékařské fakulty v Praze a z tohoto důvodu není možné, protože se opravdu
musí intenzivně věnovat školitel pouze tomu jednomu školáci, tak to není možné.

mluvčí 
Ptala jsem se na střední zdravotní personál. Tady jsou ty podmínky taky takhle striktní, náročné plánujete, že byste třeba
někoho zaměstnat?

mluvčí 
Jsem obrovským problémem jazyková bariéra a nemůžete pustit pacientovi vlastně ani všeobecnou sestru, která jednak teda
musí doložit vzdělání, musí také jako projít nějakými nějakým obdobím testovacím, ale pokud je nerozumí pacientovi pacient
nerozumí té sestřičce nebo lékařce, tak vlastně není možné jakoby připustit vůbec z Ukrajiny někoho k našim pacientům.

mluvčí 
Nicméně i pomocná síla, ať už jde o sanitáře nebo třeba lidi, jako je uklízí uklízet, kteří nepřijdou do přímého kontaktu s
pacienty. Tam je možné, že bys mohli najít práci.

mluvčí 
Momentálně my nemáme zaměstnance na úklid máme nasmlouvanou soukromou společnost a tato společnost ano zaměstnala
již několik vlastně zájemců o práci.

mluvčí 
Děkuju pěkně za rozhovor ještě připomenu, že nejenom havlíčkobrodská nemocnice leda i další nemocnice v kraji Vysočina se
snaží zaměstnávat válečné uprchlíky z Ukrajiny.

mluvčí 
Ve Francii vrcholí kampaň před prezidentskými volbami. V pařížské La de fant začal první veřejný mítink Emmanuela Macrona.
Stávající prezident předvolebních průzkumech zatím jasně vede před krajně pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou. První
kolo voleb je naplánované na 10. dubna. Případné druhé kolo se bude konat o 2 týdny později. Do.

mluvčí 
Výzvy před dvěma třemi týdny Macron uvedl naprosto jednoznačně, všichni to přikládali tomu, že se angažuje diplomaticky
jednání o míru na Ukrajině nebo dokonce jeho popularita stoupla, takže měl nějakých 30 % 31 %, ale v posledních dnech se
ten jeho náskok mírně snižuje. Má v současné době 26 procentní podporu zatím marně plynová, která má 20 % a on 4
procentní body méně žádnou Milan šlo, takže v tuto chvíli je velmi pravděpodobné, že právě představitelé krajní pravice krajní
levice se utkají o ten postup do druhého kola. Jenom připomínám, že Jean Luc Mélenchon v tuto chvíli na vzestupu minulý
týden jsme se vám přihlásili s Marseilles z jeho z jeho mítinku vlastně postupuje v těch průzkumech stále nahoru, bude
samozřejmě otázka, jestli je schopen během jednoho týdne Marin Le Penovou dostihnout, nicméně během dvou týdnů dokázal
postoupit těch průzkumech o 5 % výboru, takže v tuto chvíli je velmi pravděpodobné téměř jisté, že to budou právě tito 2, kdo
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se utkají o to druhé postupové místo ještě 1 zajímavost z těch průzkumů vyplývá, že pokud by se pan operovat dostal do druhé
kola, tak by Ural mnohem lepší volební výsledek než v předchozích volbách z několika důvodů jednak z těch důvodů je samotný
fakt, že Barnetová hodně slevila z té kontroverzní rétoriky, je mnohem přijatelnější pro větší část Francouzů, než kdy byla a
také, že tady velmi silná skupina, která bude hlasovat za jakýkoliv okolností proti prezidentu Macronovi a třetí velice důležitá
věc. Macron nebudou útočit na představitele extrémní levice Jean Luc Mélenchon z toho důvodu, že pokud bude operovat proti
modrém kole, on bude potřeba hlasy právě této skupiny voličů.

mluvčí 
Důležitým volbám se chystají také Maďaři. Už zítra vyberou nové složení parlamentu. I tentokrát má největší šanci na vítězství
Fides s lídrem a dosavadním premiérem Viktorem Orbánem. Kampaň tentokrát dominovalo téma války na Ukrajině.

mluvčí 
Válka na Ukrajině se stala hlavním tématem předvolební kampaně, které zastínilo. Všechno ostatní v Maďarsku, ať už to byly
rostoucí ceny, protože Maďarsko se stejně jako Česká republika další země trápí s vysokou inflací, anebo debata o referendu,
které se koná současně s volbami, zítra bude se týkat sporného zákona, který podle kritiků zhoršuje postavení sexuálních
menšin. Ta základní sdělení z obou stran se ale týkají války ve premiér Viktor Orbán svoje voliče ujišťuje o tom, že Fides je ta
jediná síla, která je schopná zajistit mír, která dnes zatáhne Maďarsko do toho do tohoto konfliktu bude hledět především na
maďarské zájmy. On tu zítřejší volbu vykresluje jako volbu mezi hlasem pro mír, tedy hlasem pro Fides. Hra se hlasem pro
válku, tedy hlasem pro opozici. Druhá strana to vidí jinak ten sjednocený blok šesti opozičních stran vytrvale kritizuje blízké
vztahy Viktora Orbána s Vladimirem Putinem. Zdůrazňuje, jak nebezpečné ty blízké vztahy jsou vzhledem k poslednímu dění na
Ukrajině říká, že prokremelská politika Viktora Orbána selhala a je potřeba ukončit a svým voličům nabízí jiné dilema. Není to
souboj mezi mírem a válkou, ale je to souboj mezi pro západním a pro východní nebo proruským směřováním, ať směřování
Maďarska. Lídr sjednocené opozice Peter Márki-Zay řekl, že je třeba vibraci návrat do Evropy před příklonem k východu a k
autoritářství.

mluvčí 
Zhruba za hodinu a půl se úplně uzavře dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bakovem nad Jizerou. Stavbaři tam začnou s demolicí
mostu, který je v havarijním stavu. Přípravy na bourání mostu sleduje Andrea Grubnerová. Andreo, dobré odpoledne, jak
dlouho bude dálnice neprůjezdná?

mluvčí 
Ano, hezké odpoledne od nás, tak úderem devatenácté hodiny tedy jak zaznělo se dálnice.

mluvčí 
Tady v té části úplně uzavře, no a nejpozději zítra ráno v 9 by pak měla být už znovu průjezdná. Nejdříve se obnoví rychlý pruh
směrem na Prahu potom směrem na Turnov zbytek dálnice plánují systém. Cestáři potom zprovozní během nedělního
odpoledne. Co se týče objízdných krást, taky jsou 2 obě značené, konkrétně povedou přes Kosmonosy a horní Bousov. Podle
mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se ale neočekávají žádné větší problémy na těch trasách třeba, že by tam
vznikaly nějaké menší kolony, protože pole čítačů dopravy je na dálnicích v Česku v noci ze soboty na neděli nejmenší provoz i
z toho důvodu se právě ty práce dělají v tomto termínu. Most je nutné zbourat, protože je v havarijním stavu. Stavbaři tak místo
něj postaví nový ten by měl být v provozu nejpozději koncem roku. Ještě zmíním, že to není jediná uzavírka dálnice, která tuto
noc bude právě ve Středočeském kraji. Uzavře se to také totiž část dálnice D11, a to konkrétně u Poděbrad v okolí lanového
mostu, tam ale je důvodem diagnostika právě této konstrukce, která má případně ukázat, v jakém stavu nebo míru poškození.
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Nacistická propaganda cílená na děti a mládež byla zákeřně promyšlená URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 02.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.04.2022 21:38 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Rubrika: 20. století , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Emoční, cílená, taková byla nacistická propaganda zaměřená na děti a mládež v období protektorátu. Jak řekl Joseph
Goebbels už 9. ledna 1928 na shromáždění NSDAP v Berlíně: „Propaganda nemá být ani slušná, ani něžná, ani měkká, ani
pokorná; propaganda má vést k úspěchu.“

Konkrétní vizi o převýchově české mládeže měl i zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který ve svém projevu 4. února
1942 v Praze naznačil směr, jakým by se mělo ubírat české školství.

„Zde je nutné uhodit především na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice pro českou vládu. Tady do toho
musíme jasně říznout a ostatně v souvislosti s tím odbourat české vyšší školy. Pak bude bezpochyby nutné shromáždit někde
českou mládež v takové formě, jež by umožnila výchovu mimo školu, která by pomohla zejména proto, že není možné dát
uzavřít všechny české učitele a vytrhnout ji z tohoto ovzduší.“ Za tímto účelem bylo založeno Kuratorium pro výchovu mládeže v
Čechách a na Moravě.

Na Heydrichův podnět se vedoucím přípravného výboru stal Emanuel Moravec a organizačními pracemi byl pověřen generální
referent Dr. František Teuner. Kuratorium bylo podle legislativního rámce zapsáno 28. května 1942, vlastní činnost spustilo 17.
června 1942, avšak oficiální zahájení Kuratoria proběhlo na slavnostním shromáždění v městském divadle ve Slaném 13.
března 1943. Tímto aktem se spustila systematická převýchova mládeže ve věku od 10- 18 let.

Propaganda – čtení pro děti

V duchu „Směrnic pro službu mládeže“, vydaných Kuratoriem (1943) se povinná služba skládala ze dvou částí: tělesné výchovy
a tzv. duchovní výchovy.

Součástí té duchovní výchovy byla stanovená témata, která se týkala čtyř okruhů: dějin, říše a jejího zřízení, kultury a nového
způsobu života. Jedním z dalších prostředků převýchovy mládeže byly kuratorní zotavovací akce „Odkaz Reinharda Heydricha“,
kterých se účastnili mladí lidé z celého protektorátu. Mezi masivní propagandistické akce patřily Den mládeže (11. – 12. září
1943) a Týden mládeže (1. – 9. července 1944).

Sportovní akce a tělovýchova se staly nástrojem převýchovy, tak jako dětské knihy a časopisy. Kuratorium pro výchovu
mládeže v Čechách a na Moravě vydávalo tiskoviny. Patřily k nim i didakticko-metodická příručka „Náš směr“ určená
instruktorům – školitelům (pozn: vycházela jednou měsíčně od března 1943 do dubna 1945), dále měsíčník Služba domoviny,
Vzorný roj a Výcvikové směrnice ZZ. K manipulaci čtenářů sloužily i časopisy Cvičitel a Vzdělávací služba. Širší dětské
čtenářské obci byly dostupné časopisy Správný kluk, Dívčí svět a Zteč, o kterých v pořadu Historie plus hovoří historik Pavel
Suk z FSV  UK  v  Praze .

Martin Groman hostem Jana Bárty / Setkávání s osobnostmi veřejného života URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: informuji.cz , Autor: Spotify Informuji , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 03:47 , Celková
návštěvnost: 272 420 , RU / den: 16 390 , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,18
Termín: v hod. (úterý) Vstupné: zdarma Srdečně Vás zveme na besedu Jana Bárty s dalším vzácným hostem, MARTINEM
GROMANEM

Martin Groman vystudoval mediální studia na FSV  UK  v  Praze  se zaměřením na moderní dějiny české žurnalistiky. Působil
jako hlasatel Českého rozhlasu a rozhlasový dokumentarista (připravil například dokumenty o Františku Krieglovi, Stanislavu
Budínovi, Ferdinandu Peroutkovi, s Tomášem Černým se podílel na cyklech Schody času nebo Modrá krev). V současnosti
přednáší na FSV  UK  a Metropolitní univerzitě v Praze, vede Společnost Ferdinanda Peroutky. Spolu s historikem Michalem
Stehlíkem připravuje populární podcast Přepište dějiny /prepistedejiny.cz/, který se dočkal i knižní podoby. K vydání se
připravuje jeho rozsáhlá biografie Františka Kriegla. 
______ 
REZERVACE VSTUPENEK: 
suteren@r-mosty.cz / + 420 776 337 598 / nebo v rezervačním formuláři: www.husitska.eu/osobnosti 
Osobnosti, které již byly hosty Jana Bárty v cyklu "Setkávání s osobnostmi veřejného života" a záznamy z těchto večerů
naleznete na webových stránkách Komunitního centra Husitská, FB nebo YouTube kanálu KCH. 
www.husitska.eu/osobnosti 
https://www.youtube.com/channel/UCfGkp4eqTgZEXwwuEtGAQHQ 
BESEDA BUDE TAKÉ STREAMOVÁNA 
Přenos & záznam zajišťuje ROMEA TV. 
Těšíme se na Vás! 
Tým KCH / SUTERÉN 
Více informací o akci Martin Groman hostem Jana Bárty / Setkávání s osobnostmi veřejného života na www akce 
Žižkovská televizní věž Praha 
Sportovní centrum Olšanka Praha 
Tyn Yard Residence Praha 

Konvenční síly jsou v podstatě úplně nasazeny, Rusové nemají žádné zásadní rezervy, říká analytik Ludvík URL
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Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Petr Jadrný , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 05:42 , 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
Po téměř pěti týdnech války na Ukrajině zasedly obě strany v Istanbulu k jednacímu stolu a zdá se, že rozhovory míří nadějným
směrem. Jedním z klíčových témat pro Rusko je přítomnost jaderných zbraní na Ukrajině. Analytik z Katedry bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že pokud by se Kyjev
zavázal, že v celé zemi nikdy nebudou, mohlo by to omezit ruskou paranoiu.

Zdá se, že situace na Ukrajině je aktuálně, řekněme, klidnější. Sice dochází k útokům, ale na druhou stranu se ruská vojska
stahují od Kyjeva, dochází k nějakému přeskupování a podobně.S největší pravděpodobností se zdá, že se prvotní ruská
ofenziva vyčerpala. Rusko bylo nuceno nějakým způsobem přehodnotit svoje cíle ve válce. Od toho maximalistického, se
kterým do války vstupovalo, to znamená, rychle obsadit Kyjev a dosáhnout změny režimu, přešlo na nějaký omezenější cíl.

Bude se soustředit na východní část Ukrajiny a bude směřovat vojensky k tomu dosáhnout nějakých úspěchů alespoň na
frontě v doněcké a luhanské oblasti.

Je to podle vás ruský neúspěch? Určitě je to neúspěch. Je to jiný výsledek, než si pravděpodobně v Kremlu představovali. Je
vidět, že vojenská operace nebyla dobře připravená. Nedokážeme říct, do jaké míry za neúspěch může ruská armáda jako
taková a do jaké míry to způsobilo politické vměšování. Podle informací, které pronikly na veřejnost, tak ruské jednotky i velení
s výjimkou toho nejužšího okruhu podle všeho nevěděly do poslední chvíle, že jdou do války.

A samozřejmě, když jde armáda do války bez toho, aby si mohla vytvořit potřebné plány, tak to dost dobře fungovat nemůže.

Myslíte si, že na základě těch neúspěchů a posunu v jednáních, které probíhalo v Istanbulu, jsme blízko nějaké dohodě o
příměří? Jednání vypadají v tuto chvíli poměrně nadějně, byť tam jsou ještě určité věci, které dozajista bude třeba dořešit.
Problém je v tom, že ve válkách se někdy stává, že obě strany jsou ochotny bojovat ve chvíli, kdy kontury dohody jsou v
podstatě zřejmé. Kdy realisticky už nemají moc velkou šanci dosáhnout nějakého vítězství, které by jim buď umožnilo cíle zcela
získat vojensky, nebo jim dalo výrazně lepší vyjednávací pozici.

To, co vidíme v návrzích, v podstatě vypadá jako řešení odrážející to, že Rusko vojensky nedosáhlo svých maximalistických
cílů.

Na druhou stranu postoupilo na řadě míst na území Ukrajiny a kontroluje značnou část ukrajinského teritoria. Ukrajina
pravděpodobně nebude mít sílu celé území získat zpátky vojenskou silou. Tím pádem v těch rozhovorech je naděje, že
dosáhnou kompromisu. Musí ho ale obě strany být zároveň schopny prezentovat jako určitý úspěch, jako něco, co stálo za
oběti té války.

Ukrajině se dozajista podařilo dosáhnout toho, že Rusko bude nuceno uznat její suverenitu. To, že Ukrajina už nebude ani v
nějakých mentálních představách Kremlu státem, který by mohl kontrolovat. Na druhou stranu Ukrajina se bude muset v
dohledné době velmi pravděpodobně smířit s tím, že některé části jejího území - zejména před osmi lety anektovaný Krym - se
už nikdy nevrátí.

A bude se to týkat jen Krymu, nebo si myslíte, že Ukrajina přijde i o celý Donbas? Donbas je velká neznámá. Na Krymu žije
obyvatelstvo, které je skutečně etnicky primárně ruské a které přivítalo anexi v roce 2014. Poloostrov je také strategicky
významný díky tomu, že tam je základna ruského námořnictva v Sevastopolu. Oproti tomu Donbas je takové území, na kterém
Rusku moc záležet nemusí.

Klidně by se ho mohlo vzdát, ale ono si velmi svázalo ruce na začátku konfliktu, kdy uznalo dvě separatistické republiky a v tuto
chvíli separatisti ta území kontrolují. A vojensky se nezdá, že by o ně přišli. A i když jim na nich zase až tak moc nezáleží, tak
mají omezenou možnost, jak se jich vzdát.

Zároveň pro Ukrajinu je také těžké vzdát se území, o které by přišla v rozporu s mezinárodním právem na základě vojenské
agrese. A to je něco, co bude třeba vyřešit z hlediska toho finálního uspořádání. A je samozřejmě možné, že je to něco, na čem
se mírová dohoda zasekne.

Myslíte si, že je Ukrajina ochotná dál bojovat kvůli Donbasu, anebo se raději toho území zbaví, než aby pokračovala válka a
bylo bombardované celé území země? To je velká neznámá, na kterou je těžké odpovědět. Já bych tam viděl dvě síly, které
jdou proti sobě. Jedno je – řekl bych - v podstatě velmi realistický pohled na tu věc prezidenta Zelenského, který je, jak jsme
viděli, připraven s Ruskem jednat, je připraven Rusku nabízet velmi rozumné kompromisy, pokud to bude vyváženo
bezpečnostními zárukami vůči Ukrajině tak, aby dosáhla nějakého definitivního mírového uspořádání, ve kterém se bude muset
rozvíjet.

Na druhou stranu Ukrajina je také nejen v konvenční válce. Na Ukrajině probíhá také informační válka, kde Ukrajinci musí velmi
silně povzbuzovat svoje vlastní obyvatelstvo, prezentovat mu úspěchy ukrajinských sil. A ve chvíli, kdy potřebujete doma říkat
příběh o tom, že vítězíte, tak se samozřejmě stává těžší vysvětlit, proč když vítězíte, nedojdete na Donbas a území si
nevezmete zpátky.

Z hlediska možností prezidenta Zelenského to bude další požadavek na jeho odvahu, aby dokázal případný mírový plán doma
prosadit. I proto velmi rozumně říká, že budoucí uspořádání, pokud bude docházet ke změnám z hlediska hranic Ukrajiny, bude
muset být schváleno v referendu, což tomu nakonec dodá i velmi zásadní legitimitu z hlediska nějaké budoucí stability.

Ruská ‚jaderná paranoia‘

Zvlášť na počátku války Rusko v čele s Vladimirem Putinem hodně mluvilo o tom, že na Ukrajině jsou jaderné zbraně, případně
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že by tam mohly brzy být?To je samozřejmě naprostý nesmysl. Sovětské jaderné zbraně, které na území Ukrajiny byly, tak byly
staženy do Ruska. A jakékoliv spekulace o tom, že by Ukrajina v tuto chvíli vyvíjela jaderné zbraně, jsou zcela nepodložené.
Nemám o tom žádné informace. Od Ukrajinců by to nebyl ani úplně rozumný krok, protože by je velmi poškodil z hlediska
podpory mezinárodního společenství.

Spíš se můžeme domnívat, že Rusko chtělo doma nějakým způsobem mobilizovat podporu a případně v mezinárodní komunitě
směrem k té části, která se proti Rusku nepostavila, vytvořit nějaký alternativní příběh o tom, že by ruská invaze nemusela být
úplně nelegální, že by to mohl být nějaký dobrý důvod, proč to Rusko dělá.

Pro Ukrajinu by tedy nebyl žádný problém, kdyby součástí mírových dohod byla i podmínka, že na jejím území nikdy nebudou
jaderné zbraně? Předpokládám, že to pro Ukrajinu to není nic, čím by se vzdávala něčeho, co mají nebo plánují mít. Je to,
myslím, velmi rozumný krok, který může omezit ruskou paranoiu z hlediska toho, že by Rusko mohlo být napadeno jadernými
zbraněmi. Zejména paranoiu, že by ty jaderné zbraně mohly být americké, čehož se Rusko velmi bojí, byť k tomu úplně nemá
racionální důvody.

A Ukrajina se v podstatě ničeho zásadního nevzdává. Ukrajina už se v rámci jiných svých mezinárodních závazků zavázala k
tomu, že bude státem, na jehož území žádné jaderné zbraně nebudou.

Ale může to napomoci v jednáních a také to pomůže i prezidentu Putinovi z hlediska jeho příběhu, který bude potřebovat
vyprávět doma. Zdůvodní tím demilitarizaci Ukrajiny, o které mluvil na začátku invaze. Je to takový vágní termín, který mohl
znamenat cokoliv, a samozřejmě má tu výhodu, že i když se mu nepodařilo dosáhnout toho, co původně chtěl, tak pořád ve
chvíli, kdy si bude moc zachovat tvář, tak je snadnější uzavřít mírovou dohodu.

Je možné, i vzhledem k vyhlášenému stupni pohotovosti pro strategická vojska, že by Rusko použilo chemické, biologické nebo
dokonce jaderné zbraně na Ukrajině? Já to považuju za velmi nepravděpodobné ve všech dimenzích. To, co vyloučit
nemůžeme, je, že by k použití jaderných zbraní došlo v případě, že by ten konflikt ještě dále eskaloval do vojenského konfliktu
mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací. V takovém konfliktu by Ruská federace pravděpodobně nebyla schopna
Severoatlantické alianci úspěšně vzdorovat.

Od této chvíle jsou ruské konvenční síly v podstatě úplně nasazeny, nemají žádné zásadní rezervy, které by mohly použít v boji
proti Severoatlantické alianci, a mohly by se dostat do situace, že bude ohrožena existence samotného ruského režimu.

I proto Rusko v posledních dnech několikrát opakovalo to, co říká jeho vojenská doktrína, to znamená, že jaderné zbraně
můžou být použity pouze v případě, že by byla ohrožena existence Ruska, čímž se snaží připomenout, že vojenské nasazení
NATO vůči Rusku je nepřijatelné. Ale myslím si, že pokud tato hranice nebude ze strany NATO překročena, tak je hrozba, že by
Rusko použilo na Ukrajině zbraně hromadného ničení, velmi malá.

Pohotovost i francouzských vojsk

A to, i kdyby se Ukrajincům začalo dařit a začali obsazovat i Doněck a Luhansk? To je velmi těžká otázka, která směřuje k
něčemu, co je poměrně nepravděpodobné. Přece jen Ukrajincům se velmi daří v obraně. Velmi umně využívají slabiny ruské
armády a také toho, že ruská armáda do té operace vstoupila absolutně nenaplánovaně.

Místo vojenské operace úzkostlivě realizovala jakousi policejní akci s předpokladem, že Ukrajina se téměř nebude bránit a že
to, co bude důležité, bude kontrola území. Proto také s sebou ruská armáda vzala řadu jednotek Ross Guardie - Národní
gardy, která v podstatě není určená k boji, je určená k tomu, aby kontrolovala obsazená území.

Ale pořád jsme neviděli to, že by ukrajinská armáda byla schopná velkých protiofenziv. Dokáže úspěšně podnikat omezené
protiútoky. Nezdá se úplně pravděpodobné, že by mohla dojít až na Donbas.

A i v tom případě by Rusko stále ještě nemělo použít podle svojí jaderné doktríny jaderné zbraně, protože tím by nebyla
ohrožena existence Ruské federace. Trochu jiný případ by to mohl být na Krymu, který přece jen podle Ruska je součástí
Ruské federace. A opět: jedná se o extrémně nepravděpodobný scénář, že by případná ukrajinská ofenziva mohla být takto
úspěšná a v podstatě došlo k proměnění těch rolí, kdy by Rusko v obraně muselo extrémně selhat.

Přibližně měsíc jsou ruská jaderná vojska v pohotovosti. Je to běžné u tohoto typu jednotek? Standardní to určitě není, to jsme
neviděli - zvýšení stavu pohotovosti ruských jaderných sil – podle všeho ani v řadě vypjatých momentů studené války a určitě
ne od konce studené války. To je bezprecedentní. Byť je třeba říct, že zvýšení jaderné pohotovosti, které oznámil Vladimir
Putin, neodpovídá žádnému ze známých stavů pohotovosti ruských jaderných sil. Ta slova, která použil, neodpovídají tomu, jak
by zvýšený stav pohotovosti měl vypadat. A my úplně nevíme, co to prakticky znamená, jestli to mělo být nějaké větší implikace
nebo ne.

Je vidět, že na to zareagoval i Západ, byť o tom nemluví. Ale například jsme viděli, že Francie musela uvést své jaderné síly do
nějakého stavu vyšší pohotovosti a tři ze čtyř francouzských jaderných ponorek jsou v tuto chvíli operačně nasazeny na
patrolách na odstrašování, což se normálně neděje. Za normální situace ze čtyř ponorek je na moři jedna a ty další buď cvičí,
někam se přesouvají nebo jsou doma v přístavu za účelem oprav.

To znamená, situace na Západě je určitě také vnímána tak, že je potřeba odstrašovat Rusko od nějaké eskalace vůči Západu.
A k tomu Západ také používá jaderné zbraně.

Můžete popsat, jak funguje schvalování nasazení jaderných zbraní v Rusku? Úplně přesně to nevíme. Předpoklad je, že o tom
rozhoduje prezident Ruské federace. Podle některých informací nicméně potřebuje souhlas ministra obrany. Je otázka, jak by
se ten systém zachoval v praxi, protože jedna věc je to formální rozhodnutí, které je dozajista primárně v rukou politického
vedení.
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Nicméně to odpálení samotných zbraní pak už fyzicky musí doputovat celým komunikačním kanálem až k samotnému řídícímu
důstojníkovi, který už nemačká metaforické tlačítko, ale to skutečné.

Saskia Burešová: Jak dokázala strávit v televizi přes půl století a vypadat pořád stejně? URL
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Nikdo si není jistý, kolik jí je vlastně let, dost lidí jakéhokoli věku vám ale řekne, že když se poprvé dívali na televizi, už v ní byla.
A od té doby z ní nezmizela. Moderátorka a bývalá hlasatelka Saskia Burešová (75) vypadá už dekády pořád stejně udržovaně
jako její pořad Kalendárium. Tahle konstanta bývá někdy terčem více či méně povedených vtipů, hlavně ale vzbuzuje úžas. Co
o nás vypovídá, že k nám Saskia Burešová promlouvá z obrazovky tak dlouho?

Někde o sobě řekla, že je „pro bulvár nepoužitelná“. Teď se však situace trochu změnila, i když o to sama nestála a ani se o to
nezasloužila. Herec Vojtěch Kotek v estrádě TV Prima vtipkoval v souvislosti s ní o translidech, k nimž prý Burešovou přiřadil
jeho kamarád z ciziny, jenž ji viděl v televizi. Moderátorka příliš pobavena nebyla a média vyrobila spor, který je spíše uměle
udržován při životě a v kontextu její kariéry je navíc zcela irelevantní. Nechme mluvit čísla.

Burešová mluví z televize už pětapadesát let. Jako programová hlasatelka Československé a poté České televize působila mezi
lety 1974 a 1996, tedy dvaadvacet let. Pořad

Kalendárium

o výročích a historických zajímavostech moderuje od roku 1992, což je třicet let. Právě bez

Kalendária , které se vysílá každý týden, si nedělní dopoledne mnozí stále nedovedou představit.

Psát, že vypadá pořád stejně, je trochu klišé. Když se však probíráte mediálním archívem, zjistíte, že nejčastější otázka, jaké ze
strany novinářů čelí, je spojena právě s jejím vzhledem. Sama v tomto kontextu mluví o genetice a dobré životosprávě a
jakékoli zákroky plastického chirurga odmítá. V devět let staré autobiografii

Co jsem ještě neřekla

pak zmiňuje ještě dostatek spánku, skoro žádný alkohol a vůbec žádné cigarety. Zásadní je podle ní také nepřejídat se, cvičit
nebo chodit pěšky.

Na tematizování své vizáže je tedy Burešová zvyklá, protože i v ní tkví síla její osobnosti. Podle mediálního historika Petra
Bednaříka z fakulty  sociálních  věd  UK  totiž představuje jistotu, která spočívá v kultivovanosti, solidnosti a důvěryhodnosti.
„Pro diváky je určitě důležité, že se Saskia Burešová nijak nemění. Pro konzervativního diváka je takovou jistotou: že je zkrátka
stále stejná, že nebude šokovat diváka změnou účesu, nezačne najednou mluvit na obrazovce jiným jazykem,“ říká Bednařík

Reflexu

s tím, že moderátorka zosobňuje kontinuitu, důležitý aspekt pro starší diváky.

„Když vynecháme herce a zpěváky, z televizních zaměstnanců nenajdeme nikoho, kdo by byl na obrazovce tak dlouho týden co
týden. Je i přirozené, že divák má tendence vzpomínat na to, co viděl na obrazovce v mládí. Když si vezmeme, že Burešová
začínala v televizi už v roce 1967, zůstává pro dnešní diváky důchodového věku osobností, kterou mají spojenou s mládím,“
popisuje Bednařík.

S rokem 1967 se pro Burešovou spojuje vyhraný konkurs na moderování pořadu

Poštovní schránka , který uváděla s Eduardem Hrubešem a v němž vojáci soutěžili o opušťák. Burešovou, jejíž matka byla
poloviční Italka, to k divadlu a televizi táhlo odmala. Už v padesátých letech se měla koneckonců objevit jako Barunka v nové
adaptaci

Babičky , z natáčení ale sešlo.

Poté, co si na začátku 70. let vzala televizního režiséra Petra Obdržálka, nemohla kvůli zákazu milostných vztahů na pracovišti
pracovat ve stejném oddělení a stala se hlasatelkou. Sama nikdy nebyla členkou KSČ, i když jí prý vstup do strany nabízeli.
Jako nestraník tak nečetla politická avíza třeba před sjezdem KSČ, o státních návštěvách nebo o úmrtích funkcionářů. Její
práce byla ale ostře sledovaná. A to doslova všemi.

V knize

Co jsem ještě neřekla

vzpomíná, jak uváděla pořady vždy živě a zpaměti bez čtecího zařízení i jak s kolegy průběžně docházela na kondiční jazykovou
průpravu, aby nezlenivěla nebo neprohlubovala chyby či zlozvyky. Texty si hlasatelé mohli lehce upravit, případnou chybu,
zejména v exponovaných večerních hodinách, by ale slyšeli všichni – v dané době mohla být navíc vnímána i jako politická
provokace.

Podle Bednaříka tak byli televizní hlasatelé skutečné celebrity, které dostávaly dopisy od diváků i nabídky na seznámení,
čemuž ostatně Burešová věnuje ve své knize celou kapitolu. Hlasatelky získávaly ceny jako Zlatý krokodýl nebo Televizní
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rolnička, vycházely s nimi rozhovory a určovaly módní trendy, i když nebyly na obrazovce vidět celé. „Při výběru hlasatelek se
kladl důraz na kultivované vystupování a výborné vyjadřování, což Burešová splňovala,“ doplňuje mediální historik.

Za pětapadesát let v televizi Burešová zažila šestnáct generálních ředitelů. V roce 1992 dokonce o silvestrovské noci
oznamovala rozdělení Československa. „Česká televize vás, naši milí, vděční i nevděční, spokojení i nespokojení diváci, vítá do
prvního dne existence České republiky,“ říkala tehdy.

Ještě v 90. letech měli hlasatelé například svoji kategorii v cenách TýTý. Ranou pro ně však byl nástup komerčních televizí,
které ukázaly, že to jde i bez nich a že se zároveň jejich absence neprojeví na sledovanosti. Hlasatelé a hlasatelky se tak podle
Bednaříka začali brát jako součásti „starého televizního světa“, což předznamenalo jejich postupný konec. Informace o
pořadech se navíc daly najít v časopisech, čas mezi pořady vyplňovaly reklamy či upoutávky – a nebylo ani třeba slovně před
novým dílem rekapitulovat minulou epizodu seriálu, když z ní šlo udělat sestřih. „Dnes už se zdá neskutečné, že se za
normalizace čas mezi pořady vyplňoval televizní přestávkou, kdy se divák měl v klidu za zvuku hudby dívat na hrající si koťata
nebo fotografie kaktusů,“ vyjmenovává historik.

Saskia Burešová skončila jako hlasatelka mnohem dřív, než byli její kolegové a kolegyně v roce 2005 zrušeni definitivně. Z
televize nicméně nezmizela ani se nijak nezměnila. Její manžel vymyslel populárně-naučný pořad Kalendárium o historických
výročích, o němž ona sama říká, že je pro ni „univerzitou života“.

Projev Saskie Burešové v

Kalendáriu , které se premiérově vysílá doteď, je trochu paradoxní: moderátorka působí přísně, za vteřinu si dokáže zjednat
respekt, nepitvoří se ani nepoužívá předvádivý smích. Zároveň však její konstantně kultivovaný projev působí uklidňujícím
dojmem. Možná jde o dědictví její hlasatelské kariéry, kdy osoba před kamerou chce, aby člověk dával pozor na to, co říká,
zároveň ho ale nesmí od televize odehnat.

Podle Bednaříka na tom něco bude. „Vystupování v

Kalendáriu

se odvíjí od způsobu, jak vystupovaly televizní hlasatelky v minulosti, kdy se od nich očekávala právě kultivovanost a solidnost.
Divák po nich nechtěl, aby nějak vtipkovaly, nýbrž aby důstojným způsobem uvedly vysílaný pořad,“ míní.

Burešová je nicméně v

Kalendáriu

rozpustilá, laškovná i ironická svým specifickým způsobem. Když mluví o tvorbě abstraktního malíře Pieta Mondriana, sedí u
malířského stojanu a pokouší se jeho tvorbu reprodukovat. Když vypráví o vynálezci šicího stroje Singerovi, sama na stařičkém
exponátu vyšívá. Když cituje malíře Paula Gauguina, který tvořil v exotických krajinách, vybere větu „Rozhodl jsem se pro
Tahiti, kde budu pěstovat své umění v divokém stylu“, aby ji okomentovala slovy: „To se mu podařilo, nakazil se tam syfilidou.“

Lehký historický exkurs, prokládaný výročními perličkami, měl v posledních letech také stále hravější formu. Moderátorka
vystupuje z různých předmětů, objevuje se na mincích, vyskakuje z klobouku, proměňuje se v čarodějnici, nebo dokonce visí na
šibenici. Někdy to působí jako záměrně nedokonalá, poťouchlá práce s photoshopem, podle Burešové si vymýšlení triků v
digitální střižně užívá zejména její manžel. Ona prý má zase nejraději výročí spojená s Karlem Čapkem.

Přátelé a kolegové moderátorce, jež kromě

Kalendária

uváděla i jiné televizní magazíny zaměřené na osudy slavných či praktické rady do domácnosti, neřeknou většinou jinak než
Sašo. „Výhoda stáří je, že už si tak trochu můžeš říkat, co chceš. Nic v sobě nedusit,“ sdělila Burešová nedávno v Českém
rozhlasu. Ona sama to ale často nakonec udělá.

Dostala prý několik nabídek na vystoupení v pořadu

13. komnata , v němž se známí lidé svěřují se svými trápeními, vždycky ale odmítla. Její autobiografie nicméně přesto odhaluje,
že by takovou komnatu otevřít klidně mohla. Dopisy divaček ji prý po revoluci inspirovaly k tomu, že otevřela kosmetický salón.
V 90. letech jí ale takový plán měl přinést jen dluhy, protože ji postupně podvedlo několik lidí. „Zbyl mi jen pocit absolutní
nespravedlnosti, bezmoci a otázka: Kde se stala chyba? Pak jsem na to přišla. Mí rodiče mě celý život vychovávali jako
slušného člověka,“ napsala.

V rozhovorech opakuje, že je extrémně pověrčivá, má ráda horoskopy i kartářky, v knize pak mluví trochu nečekaně i o
minulých životech – ale také o křesťanské víře. A jen tak náhodou zmíní i příhodu z „nudistického ráje“ v jugoslávském městě
Rovinj. Umí překvapit. Sama totiž nezapadá do současné linie televizních celebrit, které musí být určitým způsobem
multiformátové – tedy zvyšovat svou „hodnotu“ třeba na sociálních sítích či v reklamách, aby tak podpořily své televizní
projekty.

Kauza s vtipem je tak pro moderátorku patrně dost nechtěná a nežádoucí. Má však hollywoodský precedens, který
netematizoval translidi, nýbrž drag a travesti performery, což je podstatný rozdíl. V roce 2016 uváděla Oscary moderátorka
Ellen DeGeneresová, která se tehdy v žertu obrátila do publika na zpěvačku Lizu Minnelliovou a označila ji za „jednoho z
nejlepších napodobitelů Lizy Minnelliové, jakého kdy viděla“. „Skvělá práce, pane,“ gratulovala moderátorka trochu zkoprnělé
Minnelliové, která se pak nechala slyšet, že si nemyslí, že to DeGeneresová myslela zle. Drag queens na Minnelliovou jako na
gay ikonu ostatně ve svých vystoupeních skutečně často odkazují. Kontext, načasování i provedení tak byly mnohem lepší než
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u Kotka.

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 15:20 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 22 872 465,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Velké míry ta novela technická je, tzn. řekněme, nějakých 90 %, ale pak jsou tam prostě tato místa, která samozřejmě do
nějaké míry dávají logiku, pokud si odmyslíme ty české reálie třeba ten Metrostav, takže tady vidím jako slabé místo a
ministerstvo vůbec nezdůvodňuje, proč to tak je, protože tam chce takhle implementovat toho zákona, vlastně vůbec nevíme,
zatím stojí, jestliže nějaký lobbing z nějaké strany nějaký beneficientem té normy, nebo jestli to hloupost ministerstva prostě ale
ministerstvo tomu říká.

mluvčí 
Jak by právník, jak tu, jak tu normu čtete tu novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně 2 § 85 103 které se toho
týkají, tak došlo by tady k tomu, pokud by byla v tomto stavu ta norma přijata, že by nedával smysl zákon o trestní
odpovědnosti firem, protože by se trestně odsouzené firmy mohly normálně do veřejných zakázek skrze nastrčené bílé koně
jako hlavní žadatelé veřejné zakázce hlásit.

mluvčí 
No a těch slabých míst tam jenom více i v tom samotném zákoně o trestně protiprávní osopil, takže už teď Metrostav vlastně
udělal to, že využívá své reference vlastně z té matky, která je trestně stíhaná nebo uzená. A úřad pro ochranu práce
soutěžíme vlastně dovolil, tzn. řekl můžu reference tohle jenom další usnadnění pro to, aby třeba v rámci velkých holdingů
nemusely být činnosti převáděny nějak ze dne identity na druhou, takže jenom další zdanění už teď vlastně ta slabá místa tu
máme a v rámci Metrostavu nebo vůči Metrostavu už jako fungují a Metrostav toho využívala.

mluvčí 
Jak je, jak je možné, že místopředseda vlády, který je s za Pirátskou stranu, tak si osvojí návrh posílá ho, pane předsedo vlády,
tak jako vypadal návrh vlády Andreje Andreje Babiše, že tam jsou zaneseny paragrafy, které mohou obrazně řečeno, vlastně
de facto vykuchat zákon o trestní odpovědnosti firem?

mluvčí 
No, tak jsou 2 možnosti buďto o tom neví, že se tam takové riziko skrývá a pak nedobře pracuje jeho okolí a jeho odborní
poradci, anebo o tom ví a nevěří tomu, já si myslím, že to je spíše pravděpodobnější ta první varianta, že o tom nevíte, se to
dozví, protože opravdu ta změna toho zákona zásadní v tom, když to řeknu jednou větou, že odsouzená společnost doteďka
nemohla ve veřejné zakázce čerpat veřejné peníze ani z pozice subdodavatele. Tahleta změna to umožní takhle jednoduše
jednou větou odsouzená firma teď může čerpat státní peníze před touto novelou nemohla, takže teď to ví, teď se to dozví a
podle reakce, která bude následovat, jako uvidíme, zato věděl předtím šli.

mluvčí 
Komisi bude budete s ní mluvit, protože vy jste předsedou senátorského klubu, jsem 21 a Pirátů. A teď je to poměrně nová věc,
že se tatáž právní norma z vlády Andreje Babiše dostala znovu na jednání vlády Petra Fialy předkládají právě předseda Pirátů
Ivan.

mluvčí 
Bartoš. Samozřejmě to upozorníme. Je to trošku obdobná situace, jestli můžu, která byla před pár lety, když tehdy poslankyně
paní Benešová chtěla novelizovat trestní zákon tak, aby se de facto její bývalý klient Metrostav stal beztrestný. Tenkrát změna
prošla sněmovnou v senátu jsme jí zařízli, bohužel jsme se na to nevšimli dřív, abysme varovali poslance, ale při tehdejším
složení Poslanecké sněmovny by stejně na nás nedali. Dnes je ta situace jiná. Věřím, že když na to upozorníme ještě před tím
dokončením legislativním procesu ve sněmovně, že tento návrh novely neprojde, pokud by sněmovnou prošel, pak budu
senátu velmi hlasitý.

mluvčí 
Říká předseda hnutí senátor 21 a Pirátů předseda senátního výboru pro zahraniční věci obranu bezpečnost Václav láska,
který byl mým hostem. Děkuju mnohokrát. A těším na další setkání v otázkách. Děkuju pozvání. Děkuji řediteli Transparency
International Česká republika právníků Petru Majerovi. Vám děkuju. Děkuju pozvání vám divákům. Děkuji, že jste se dívali
připomínám, že nás najdete na internetových stránkách otázek, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud
možno ve společnosti České televize.

mluvčí 
Po čtrnácté hodině začínají zprávy České televize vítám vás přeju vám hezké odpoledne lidskoprávní organizace Human rights
watch oznámila že se ruské síly na Ukrajině zjevně dopouštějí válečných zločinů zmínila případ hromadných vražd ve městě
Bučan nedaleko Kyjeva někteří civilisté přitom měli svázané ruce tento čin odsoudila britská ministryně zahraničí Velká Británie
podle ní podpoří vyšetřování mezinárodního tribunálu Haagu za válečný zločin označil násilnosti půjčit také izraelský
velvyslanec na Ukrajině.

mluvčí 
Jsem hluboce otřesený fotografiemi vůči zabíjení civilistů je válečný zločin a není možné ho nijak ospravedlnit.

mluvčí 
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Prosím, abychom si pamatovaly všechny zemřelé chci vás ujistit, že žádný zločin nezůstane nepotrestaný.

mluvčí 
Mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou podle Moskvy zatím nepokročila natolik, aby došlo na setkání prezidentů obou zemí.
Ukrajinští vyjednavači přitom včera tvrdily opak. Ruský delegát Vladimir Medinskij ale zdůraznil, že postoj Kremlu v otázce
Krymu a Donbasu se nemění. Ukrajina už nicméně souhlasila, že bude neutrální, nebude mít jaderné zbraně. Nepřipojí se k
vojenskému bloku, odmítne hostit vojenské základny. Jednání budou pokračovat zítra.

Zhruba 10 miliard korun vynaložilo samotné ministerstvo vnitra na zvládání migrační vlny vyvolané válkou na Ukrajině. Peníze
šly na provoz asistenčních center nebo informačních systémů. V otázkách Václava Moravce to uvedl šéf rezortu Vít Rakušan.
Stínová ministryně vnitra opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová vládě vyčetla, že nepřipravila strategický materiál
ke zvládání uprchlické krize dřív. Rakušan dodal, že návrh plánu předloží kabinetu ve středu 14. dubna pak sněmovně.

mluvčí 
Jestliže vám 10. března uloží bezpečnostní výbor, aby na tom bezpečnostním výboru jste řeknete ano, já to 31. března předloží,
tak si jsem přesvědčena o tom, že i v té pracovní verzi toho předložit ten plán měl.

mluvčí 
Vemte si, prosím, že plány, které jsme zdědili, já to nikomu nevyčítám. Predikce té situace byla obtížná, počítali s migrační krizí
velkého rozsahu, která byla definována na 20 000 příchozích měsíčně. My jsme za měsíc bezmála 300 tisících lidech tady u
nás v České republice vláda od začátku řeší tu záležitost velmi efektivně. V současné době máme v České republice
registrováno přes 255 000 lidí celá Evropská unie nemá ani 900 000.

mluvčí 
Počet nových případů nemoci covid-19 v největším čínském městě Šanghaji stále stoupá, a to navzdory dvoufázové uzávěře. V
pátek se uzavřela západní část města. Ta východní měla být po čtyřech dnech otevřena. Na mnoha místech se tak ale nestalo.
Úřady totiž obyvatelům sdělili, že opatření potrvá, dokud se epidemii nepodaří dostat pod kontrolu.

Končí dvoudenní návštěva papeže Františka na Maltě. Během dopoledne se zúčastnil šéf bazilice svatého Pavla v Rabatu, na
kterou přišlo několik 1000 věřících před večerním odletem do Říma ještě navštívil migrační centrum v areálu Halfar. Už včera
se setkal s maltskou hlavou katolické církve nebo s prezidentem melou a premiérem a bylo.

Zásadní posun ve válce ukrajinská armáda ovládá celou Kyjevskou oblast záběry z okolí metropole ukazují, že po okupantech
byla rozstřílená předměstí. Mrtví v ulicích vyrabované domy a stovky kusů opuštěné a zničené vojenské techniky.

mluvčí 
Hrůzy jaké Evropa od války na Balkáně nezažila.

Nová Srebrenica k městu, v němž se odehrál jeden z největších masakrů civilistů od druhé světové války, teď přirovnala
ukrajinské ministerstvo obrany město účast nedaleko Kyjeva.

Ruští okupanti tady zabili stovky lidí. Těla zůstala ležet na ulicích.

mluvčí 
Rostliny jdu si hodil rajče půli.

mluvčí 
Těla popravených lidí na ulici mají svázané ruce za zády bílými prapory v roce listy nebo jak byli zastřeleni zezadu, za prohlásí
rozšiřují prokážete si tedy představit, jakého bezpráví se ruští vojáci dopustili.

mluvčí 
Ustupující ruští vojáci stříleli prakticky na každého. Mrtví leží taky ve dvorcích domů nebo pod troskami. Jen během prvního dne
od osvobození pohřbili do masových hrobů na 280 z nich.

mluvčí 
Pohyby si děly v neděli.

mluvčí 
Seděli jsme 2 týdny ve sklepě pilota jídlo ale žádné světlo žádné sociální zahřátí.

mluvčí 
Složitě mají.

mluvčí 
Dobře strážce. Bylo to velmi děsivé. 2× jsem chtěla z mrtvých jednou kulka zasáhla i ty růžovky a zaryla do skříně.

mluvčí 
Ukrajinské síly znovu získali kontrolu nad celou Kyjevskou oblastí. Zkáza, kterou nalezli vůči, čekala taky sousední Rtyni. Do
minulého měsíce nepříliš známá předměstí Kyjeva se tak zapíší do historie.

mluvčí 
Trochu modely dají mimo ti.

mluvčí 
Lidé jen Chili a bezdůvodně je za středy prásk ve vedlejší čtvrti West dokonce to bylo ještě horší.
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mluvčí 
Další lidé zemřeli pod koly ruských tanků.

mluvčí 
Byl to místní mírumilovný čestný člověk chytrý člověk, který rád pracoval a oni ho prostě bezostyšně a s plným vědomím
rozdrtili smrti ruským obrněnce.

mluvčí 
Přestože oblasti kolem hlavního města už má ukrajinská armáda pod kontrolou, stále nejsou bezpečná. Okupanti položili mini
okolo domů, a dokonce i půl těla obětí. Vojáci tak musí odtahovat lanem.

mluvčí 
Doporučujeme, aby lidé nevstupovali do osvobozených obcí, dokud nebude dokončeno odminování území.

mluvčí 
Ukrajinští vojáci znovu obsadili taky nedaleké letiště hostoval. Právě tady sváděli nejtěžší boje s ruskými výsadkáři. Hned první
dny invaze. Přestože letiště tehdy ztratili rychlému výsadků do metropole se jim zabránit podařilo.

mluvčí 
Ruská armáda se hodlá podle prezidenta Volodymyra Zelenského zmocnit východní a jižní části Ukrajiny. Pozornost se tak
přesouvá na Donbas nebo i Charkov. Druhé největší ukrajinské město leží nedaleko ruských hranic, přesto se ho agresorům
nepodařilo obsadit. Zato je denně ostřelováno podle spolupracovníka České televize Tomáše Vlacha, který je na místě už ani
Charkova nezní. Sirény ale rovnou výbuchy. Na případný pozemní útok je město připraveno.

mluvčí 
Já si myslím Charkov alespoň podle toho, co jsem viděl já slyšel také zabezpečený velice dobře včera na příjezdech jsou tady
ty kontrolní stanoviště pro potom se moc nedá nějakou oklikou ty kontrolní stanoviště to opevněná, tam je těžká technika, tak
samozřejmě to jsou místa, která se překonávají velice těžko a také, že byl kolem Karpova armáda a armáda skutečně
odhodlána město bránit to, že není nijak není podle mého názoru nijak snadné třeba do Charkova proniknout a určitě by
nebylo snadné ani obklíčit, protože na to bylo potřeba stovky let předsedou obrovská obrovské prostranství, které by musela
ruská armáda překonat a podle vojáků, kteří na teplotě bojí, tak Rusové skutečně nejsou úplně nejlepší kondici o nic bojovat
umějí, ale mají velice nízkou motivaci tečuje potvrzuje, což potvrdilo několik zdrojů prostě takovou motivací příliš úspěchu
neudělají, no a ale co je tu vlastně rozdíl od Kyjeva, a tak je prakticky tady chybí ta ta místní domobrana, která třeba v Kyjevě
chrání každou ulici, která se nastavila ta stanoviště vlastně co tedy uvnitř je svátek, který nic takového není vlastně to centrum
volné, taková iniciativa, která visela bránilo to místo zevnitř, která by bránila každou ulici, to tady není, ale spíš ještě lidé jsou
na frontě kolem kolem parková a jak jsem slyšel alespoň tedy, tak už od počátku byl o tu vstup do té modré takové byty zájem,
že vlastně vyhlásili několik po válce stop stav už jako nepřímé, protože lidi dost.

mluvčí 
A teď zamíříme na západ Ukrajiny s novinářkou Magdalenou 7, Kovo která se nachází ve Lvově. Magdo, přeju vám hezké
odpoledne.

mluvčí 
Odpoledne.

mluvčí 
Jaká je tedy aktuální situace ve Lvově, ať už humanitární situace, ale možná ten civilní život, jak to zkrátka ve Lvově vypadáte
poslední hodiny?

mluvčí 
Tak bez objemu říct, že obrovská snaha místních byly pumpa, kteří trestní podle posledních informací, které vědci z hnutí vlast,
tzn. lidí, kteří chtěli z jiných koutů Ukrajiny, právě jste, takže ta snaha horečná lidé vaří pro ty uprchlíky obvolávají, je to tady
ženy, které pijou ze msty, on to v Repre silné jak pro vojáky, tak pro novináře prostě ta snaha pomoci je tady na každém kroku
výjimečná restaurací, že Paříž zadarmo pro pro nově příchozí si nově příchozí jsou samozřejmě například perníky, o které jsme
na začátku opomněli reportáž, tzn. lidé jsou jisté, jestli opravdu fajn.

mluvčí 
Právě protože Lvov je cílovou destinací mnoha lidí, kteří tedy utíkají z jiných míst na Ukrajině, tak nejhroznější nebo nejsou tam
nějaké problémy se zásobováním sídlem sídlem v obchodech nebo v těch restauracích, které jste zmiňovala?

mluvčí 
Tak agresora si tady není žádný nedostatek tady, protože lidé jsou docela už by levně civilisty vysílením, tím se vlastně v tomto
režimu jednou bezlesí, tzn. ubytovávají vaří a samozřejmě tady sice ekonomika pořád jede, nicméně tedy jsou vyčerpaní
finančně these je vidět.

mluvčí 
Jak dlouho na místě jisté mění se tam třeba ten život právě ve Lvově v posledních dnech, myslím tím v souvislosti s tenistou
ruskou strategii, která se mění, slyšeli jsme, že Rusko se chce zaměřit více na východ Ukrajiny, tak zdali například ve Lvově už
přestali znít sirény, neděje se to, co se děje tedy v jiných částech Ukrajiny?

mluvčí 
No, tak to nemohu úplně potvrdit. Já jsem chtěla asi před týdnem, kdy vlastně bylo tady padly 2 bomby na 2 strategická místa a
vlastně ta situace se tady trochu změnila v tom, že v začátku mě zase jsme byli velice opatrní a jakmile byly sirény dokrytí teďka
vlastně policie rozkopat, nosit chováme teda i v noci divadle, ale do krytu chodit spíše vidět zprávy úsecích daných oblastí,
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kteří zažili nějaké fotbal bombardování Bártova nebo Mariupolu slibované, nelze úplně respektují vlastně tohleto jakoby
bezpečnostní pravidla, ale my jedeme tady máme naposledy jsme měli dneska v noci no.

mluvčí 
Ještě bych se vás chtěla zeptat na příběh osobní, který jste sdílela na svém Facebooku. Včera mohl by z toho, prosím, přiblížit
divákům a možná i uvést právě z pozice novinářky něco, co vás osobně zasáhlo v těch posledních dnech nejvíce, přestože
samozřejmě vím, že to dění na Ukrajině a ty šílené strašné příběhy se tam odehrávají každý den.

mluvčí 
Ano, jsem se vlastně tím lidé z celé Ukrajiny, tzn. přiváží soboty příběhy o tom, co zůstalo o usilování o 5 myslí a podobně. Já
jsem vlastně teďka v posledních dnech fandí de facto chodila na na pohřby, protože jsem vážný vojáci, vemte si, že aby mohli
na západě Ukrajiny, ale boláků buď byli rekrutováni, jestli se částí teď vítám vás chtěla někdy někdy třeba 1 voják by všechny
5, takže pokud bychom tady opravdu v denním pořádku, například včera byl pohřeb jednoho člověka, který zemřel vznikla
během té obrovské budově, která byla prostřelená ruskou raketou, ale byl tady také pouze novináři kameramana, který tady
právě ze Lvova, který dobrovolně nechal naverbovat a bojoval na Donbase a bohužel přivezli ho i bez jeho rodičům bratr.

mluvčí 
Magdalena z domova v 7 chová pardon novinářka moc vám děkuji za vaše odpovědi přeji pokud možno klidné odpoledne.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
A na Ukrajině zůstáváme i dále, respektive u tématu, které se týká Ukrajiny na dálku, zdravím Jana Kofroně politického
geografa z katedry politologie institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezké odpoledne
vám.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

mluvčí 
Pojďme navázat na ty zprávy, které jsme slyšeli v posledních minutách. Zítra se má uskutečnit další kolo jednání mezi Ukrajinou
Ruskem, ale připomínám, že to na pozadí katastrofy, která se odehrála ve městě Bučan, kde jsou stovky mrtvých. Co nám to
říká, co to může, jaký vliv může mít na ta vyjednávání?

mluvčí 
Těžko říct, samozřejmě předpokládám, že Rusové budou jakoukoliv odpovědnost pirát z pohledu Ukrajinců samozřejmě to
důvod, proč, pokud ještě mohou vybojovali dále a pokud možno ještě o něco více minimalizovali případné ruské požadavky na
dvoustranu upřímně řečeno, to je na konci dopadnout nějaká vyjednávání, to bude záviset především na té situaci na bojišti.

mluvčí 
Jaká jsou tedy vaše očekávání od toho zítřejšího jednání? Myslíte si, že může dojít k nějakému posunu?

mluvčí 
Já jsem už 14 na svět očekával, že ta válka tenhleten okamžik by mohla končit, takže když teďka řeknu, že očekávám a nějaký
průlom, také to bude znít velmi divně a já se spíš obávám, že tenhle okamžik trval směřuje k nějakému dalšímu dalšímu
konfliktu.

mluvčí 
Myslíte si, že ukončit ten konflikt by mohlo pouze jednání obou hlav státu?

mluvčí 
Já si nemyslím, že to je nezbytná podmínka z těch v první řadě musí existovat takové postoje obou stran, které jsou aspoň
zčásti slučitelné a musí to být postoje, které budou nějakým způsobem korespondovat s tím vývojem na bojišti.

mluvčí 
Vy jste krátce zmínil, já vás ještě doplním, protože američtí i evropští představitelé upozorňují, že se Moskva připravuje na
vyhlídku dlouhodobé války. Má NATO ale Rusko, armádu, munici zbraně, když po pěti týdnech války na Ukrajině víme, že
pociťuje značné ztráty a jak případně dlouhodobá ta válka mohla být?

mluvčí 
Tak ta otázka zní nejenom, jaké ztráty na Rusko ty ztráty nejsou určitě, ale ale otázka i nějaké ztráty má Ukrajina, jak dlouho
bude schopná odolávat případnému ruskému koncentrovanější útoku dobře na začátku Rusové asi udělali chybu, se pokoušeli
postupovat na mnoha frontách jejich síly k tomu nebyly dostatečné a teď v okamžiku, kdy se přeskupí také otázku, jestli přece
jenom ruská ofenzíva, abych bude limitovat nižší, tak jestli na konci bude úspěšnější, a to je právě přichází otázka, jak na to, co
vlastně Ukrajinci, jestli bylo dost těžkých zbraní, jestli budou schopni a troškou a tam už nápor stavy já se však domnívám, že
jak Rusové Ukrajinci jsou schopni, která se pokračovat minimálně několik dalších týdnů.

mluvčí 
A co by měl tedy udělat západ, aby tomu zabránil, aby zabránil dlouhodobé válce a Abby co nejvíc pomohlo Ukrajině
vzdorovat?

mluvčí 
To jsou věci, které tak trošičku jdou proti sobě a můžeme pomoci Ukrajině dodávat, což mně dává smysl, ale pak samozřejmě
nečekejme, že díky tomu ta válka rychle skončí, až zas není realistické si myslet, že se Ukrajinců nepodaří Rusy vyhnat z
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jihovýchodní Ukrajiny dobýt zpátky do vás nebo něco takového, což je skutečně tu válku mohlo ukončit. Zároveň nikdo nechce,
aby Ukrajina během třeba týdne nebo dvou padla, musela přijmout nějaké drakonické podmínky i s g, takže tenhleten okamžik,
pokud chce na Ukrajině pomoci, tak zřejmě budeme muset pokračovat v dodávkách zbraní a minimálně bude na stole i ta
otázka, jestli dodávat i těžší zbraně, protože jsme si řekli, je možné, že ukrajinská armáda v oblasti třeba bojových vozidel
pěchoty a systému TV o případě tanků, tak je možné, že už prostě nějaké velké zálohy mít nebude.

mluvčí 
Kdyby Ukrajina byla schopná nebo může být podle vás schopna vytlačit ruská vojska, řekněme, na ten jih východ na ten
jihovýchodní cíp a tam udržet ruskou armádu, nemohlo by to znamenat nějakou před předzvěst právě konce té války?

mluvčí 
Asi tím nejsem úplně jistí a minimálně otázkou, jak bychom ten jihovýchod definovali, pokud by totiž Rusko zůstalo, řekněme, té
jihovýchodní šesti zemí, řekněme, až po řeku Dněpr, tak já si nejsem jista, jestli by to Ukrajina znala jako úplně optimální situaci,
protože samozřejmě hrozí to, že se tam Rusové zakopou a Ukrajinci už je tam z té oblasti vlastně útokem nebudou schopny
Dosta, tzn. Francie fakticky přišli ještě o další kus území skoro od Doněcku Luhansku.

mluvčí 
Jan Kofroň, děkuji vám moc vaše odpovědi. Politici politický geograf. Přeju vám hezké odpoledne.

mluvčí 
Děkuji za pozvání, hezké odpoledne.

mluvčí 
Silné často tragické lidské příběhy z Ukrajiny prostřednictvím původních reportáží, ale také rozhovory s českými dobrovolníky
ve válce nebo každodenní moderování pořadu události. Přímo z Kyjeva. To byly jen některé příklady práce reportéra Michala
Kubala. Ten se v sobotu spolu s kameramanem Vojtěchem tréninkem vrátil po skoro třech týdnech do Česka. Velký rozhovor s
ním přinese dnešní vydání pořadu newsroom. Luboš Rosí se ptal například na to, jak válečný reportér zvládá emoce, když
sleduje válkou rozvrácené osudy rodin nebo přímo pohřeb malého dítěte nynějším.

mluvčí 
Mužem planety přece.

mluvčí 
Nejde dělat bez vlastních emocí bez vlastních slov téměř?

mluvčí 
No asi v dobře přestavby chvíli profesionálem má a je pravda, že že na tom pohřbu jsem se neudržel to to je věc ve chvíli tam
vidíte otevřenou rakev a vidíte otce matku, jak se ale jak se loučí se svým dvouletým synem to v to asi nejde dát.

mluvčí 
Úřad o médiích a novinářích newsroom ČT24 začne dnes mimořádně už 10 minut dříve přesně v 10 hodin na ČT 24.

Do začátku francouzských prezidentských voleb už zbývá jen týden. Dosavadní prezident Emmanuel Macron je na cestě k
tomu, aby obhájil mandát. Jeho náskok před ostatními kandidáty se ale v posledních dnech zmenšuje.

mluvčí 
Je zajímavé, že rozdíl od všech minulých voleb, kdy v těch posledních dnech vždycky ještě vytáhnou nějaký skandál na velkého
kandidáta, tak se zdá, že Macron je člověkem, který jaksi není ani zkorumpovaný není korumpovatelný a vlastně za celou dobu
jeho prezidentování nikdy ne vyplavalo napovrch nějaká větší nějaký větší skandál. Dneska ta situace vypadá velmi jasně v
tom smyslu, že máme Macrona, který má dneska působil v průzkumech 26 28 %, potom teda Marine Le Penová 21 22 ten
rozdíl samozřejmě velký není zanedbatelný a o tom člověk, který reprezentuje levici, ovšem je to velmi demagogický, velmi
radikální, to je ten žolík Milan Schulz, ten má dneska 15 %. Co je překvapením a s čím si bude muset Francie ještě po těch
prezidentských volbách, se s tím velmi vypořádat, to jsou výsledky kandidátky od té klasické pravice té strany, která dala
Francii široká a Sarkozyho další totiž oni vykreslovat ta nemá ani 10 % tzn. že ten krajně levicový kandidát Milošovi přeskočil o
několik procent, to bude veliký problém, protože to bude znamenat, že tahle strana, která už 2 období nebyla u prezidentské
moci, tak jestli to prohraje i teď, tak tam bude zřejmě veliké zemětřesení a ta strana se může rozpadnout ta ta klasická pravice
může se úplně strukturovat nějaký no.

mluvčí 
V Česku žije 13 000 dětí se závažným onemocněním. Odhadují to specialisté, kteří v senátu představili první koncepci péče o
ně a jejich rodiny. Cílem je zlepšit dostupnost propojení služeb. Rodiče nemocného dítěte mnohdy totiž nevědí, kam se obrátit.

mluvčí 
I zabila jsem měla narodit jako zdravé dítě. Všechna genetická vyšetření byla v pořádku.

mluvčí 
Třetí den po porodu Zabilka začalo upadat prakticky do bezvědomí a nikdo nevěděl vlastně, co s ní má dědičnou poruchu
metabolismu, na kterou se v těhotenství nedělají žádné testy.

mluvčí 
Prognóza rok dožití nesu zabila 4 je napojená na výživu zorientovat se v těžké situaci jim pomohla olomoucká raná péče i
mobilní hospic nejste sami.

mluvčí 
Dováží jak pomůcky ukazuje nám, proč za velkou jak s ní pracovat.
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mluvčí 
Podobné pocity mají i rodiče dětí s onkologickou diagnózou. Cystickou fibrózou vadou srdce nebo po transplantaci plic. Péče
bývá mnohdy dlouhodobá a zatím roztříštěná.

mluvčí 
Je mi velmi líto vždycky, když musím mít maminku cizí, že to s dítětem dopadlo špatně a že neznám víc osamělého člověka, když
maminka, kterou nešlo ji chtěl.

mluvčí 
I proto vznikl v Česku první ucelený materiál. Podle odborníků jakýsi jízdní řád, který popisuje, jak děti s vážným onemocněním
pečovat. Základ tvoří 3 oblasti poznat takové dítě a vytvořit mu individuální plán. Poté zajistit dostupnost služeb doma, včetně
péče v závěru života.

mluvčí 
To, co tam patří, není úplně dobře uchopeno, jsou odlehčovací služby, jak v té rodině v té těžké péči ulevit jaký odlehčit, jak
služby zdravotní, tak sociální léky také odlehčit v nějakém pobytovém zařízení, očekáváme od toho, že ta dostupnost se zlepší
a bude srovnatelná napříč celou.

mluvčí 
Republiku lékaři odborné společnosti, organizace pojišťovny i politici se v senátu shodli, že by dokument mohl být podkladem
pro národní strategii. Dořešit chtějí také třeba problémy s financováním. Martin Laštůvka a Lea Surovcová, Česká televize.

mluvčí 
V posledních dnech se vrátila na hory zima. Ve vyšších polohách hor napadlo místy i desítky centimetrů sněhu. Přesto ale
zimní sezóna lyžařům končí. V Jizerských horách končí ukončila i obecně prospěšná společnost Jizerská, která se stará o
úpravu běžecké magistrály.

mluvčí 
Rolby vyjely dnes na běžeckou magistrálu v Jizerských horách úplně naposledy.

mluvčí 
Závěrečnou jízdu si stát tou užil i malý Martin.

mluvčí 
Buky.

mluvčí 
Podmínky pro nás jsou složitý, co se týče úpravy. Hlavně co se týče bezpečnosti těch běžkařů přesto.

mluvčí 
Ještě několik skalních lyžařů do stopy vyrazilo.

mluvčí 
Od Máří asi taky 6× přenáší ten hřebínek, ty spodní partie jsou horší, horní partie jsou naprosto v pohodě, Jizerky úplně
bomba.

mluvčí 
Je to skvělý. Já bych vyvalil na Šumavu, tam se na nás vykašlali, tak jsme jeli se.

mluvčí 
I když úprava magistrály končí, lyžaři zatím sezónu vzdali.

mluvčí 
Oni po covidu se taky přestali dělat. Kvůli lesům ČR, takže se zblázníme. Loni šlo až do 10. května.

mluvčí 
Stá sezóna si myslím, že byla povedená pro nás dost technicky náročná, protože díky tomu, že zima byla dost větrná, tak asi
muselo oprava skoro denně.

mluvčí 
1 úprava běžecké magistrály stála na začátku sezóny okolo 50 000 Kč i tyhle náklady ale v průběhu sezóny stoupaly.

mluvčí 
Samozřejmě ty ceny teď už díky pohonných hmotách úplně někde jinde.

mluvčí 
Zase příští rok.

mluvčí 
Barbora silná, Česká televize Bedřichov.

mluvčí 
Půl třetí a další přehled zpráv, vítejte u něj.
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Ruská armáda podle ukrajinských médií přesouvá své jednotky v arizonské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta se Moskva
pravděpodobně pokusí dobýt celou jižní Ukrajinu a oblast Donbasu. Právě města na jihu východě v posledních hodinách čelila
silnému ostřelování. Rusko tvrdí, že se mu podařilo zničit desítky cílů, včetně ropné rafinérie v Oděse. Ukrajinci zase zveřejnili
video z letiště hostelů. Vojáci spálili ruskou vlajku zničeného letadla Ria.

2 silné výbuchy se podle svědků ozvaly oblasti ruského města Bělgorod. To se nachází necelých 40 km od ukrajinských hranic.
Co explozi způsobilo, není jasné. Podle místní samosprávy na místě nejsou žádné oběti ani větší škody. Právě billboardu v
pátek hořel sklad pohonných hmot. Podle Moskvy ho zasáhli ukrajinské vrtulníky odmítá.

Policie eviduje v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny přes 500 různých podnětů o 138 z nich zahájila trestní řízení. Podle
ministra vnitra Vít Rakušan najde třeba o majetkovou trestnou činnost některých případech i o zneužívání situace Ukrajinců.
Policisté proto monitorují místa, kde se uprchlíci nejčastěji vyskytují, aby tomu předcházely.

Všechno nejlepší! Markething.cz slaví 10 let URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 03.04.2022 , Zdroj: markething.cz , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.04.2022 18:39 , RU / měsíc: 52 202 ,
RU / den: 3 932 , Rubrika: Komunikace, Marketing , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Markething.cz: spolek studentů, absolventů a přednášejících na oboru Marketingové komunikace a public relations na FSV
existuje již přesně deset let. Jak ale vznikl a co přinesl za první dekádu své existence?

Markething je médium, které se pyšní redakcí tvořenou výhradně studenty oboru Marketingové komunikace a PR a oboru
Strategické komunikace na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Již léta tak funguje samoudržující se systém, kdy
noví členové jsou zaučováni staršími, ostřílenějšími kolegy a sami se mohou v oblasti marketingu profilovat. I přesto, že projekt
zakládala hrstka nadšenců, dodnes si Markethingem prošlo několik set členů a vyšší desítky jej i dnes udržují v chodu.

Jak to všechno začalo?

Vznik a začátek nám ze stran tehdejšího studentstva blíže okomentovali někteří zakládající členové. „Jednou jsme si i sedli v
kabinetu s Denisou Hejlovou a Vojtou Pohůnkem a vlastně jsme tam všechno dali dohromady a nadchli dalších pár lidí, ze
kterých se stalo první jádro projektu. Nápad, grafika, web, pak první články, editoři, redaktoři, byl to první velký výtah MKPR do
pozornosti širší veřejnosti. Několik následujících let jsem o Markethingu slýchal od úplně cizích lidí, kteří se mě ptali, jestli ten
projekt znám,” vzpomíná spoluzakladatel Štěpán Soukeník.

Další ze zmiňovaných zakladatelů, Vojtěch Pohůnek, se také vyjádřil k začátkům Markethingu: „Markething existuje skoro třetinu
mého života, to je celkem nářez! Začátky si tedy pamatuju už velice matně, ale samozřejmě to obsahovalo nezanedbatelné
množství „hustlu” ve všech směrech. Přesněji řečeno: hustlu, ale pod odborným pedagogickým dohledem. Budovali jsme na
koleně komplet brand, dávali dohromady redakci, vymýšleli strategický rozvoj. Většinu času jsme podle mě nevěděli, co
děláme, ale tak to má být pokaždé při vzniku něčeho nového.”

Oficiálně však otcem, respektive matkou, myšlenky byla docentka Denisa Hejlová, která chtěla poskytnout prostor mladým
studentům na poli marketingu a PR. „Cílem bylo dát hlas studentům, aby se zapojili do odborné komunity, aby mohli formulovat
své názory, diskutovat s odborníky v oboru. Zároveň se tím naučili psát, měli možnost chodit na konference a hlavně získali
praxi pro budoucí zaměstnání. Už vlastně mohli tomu zaměstnavateli ukázat, co všechno mají za sebou,” říká Hejlová.

Úplně první článek dohledatelný na stránkách patří právě jeho zakladatelce Denise Hejlové, která se zabývá regulací reklam
na automobily. To však ještě web běžel v beta verzi. Článek, který se tedy považuje oficiálně za první nese název „Markething
je naostro!” a vyšel 3. 4. 2012, přesně 10 let nazpátek.

A proč vlastně Markething? „Původně jsem chtěla, aby to v jednom vyjadřovalo přemýšlení o trhu –? Markethink. Ale tato
doména už byla zabraná a nechtěli jsme za ní utrácet kdovíjaké částky, tak jsme zvolili Markething. A myslím si, že to hezky ladí
ke katedře Marketingové komunikace a PR. Je to taková slovní hříčka, která podtrhuje náš claim – věci, které hýbou
společností i trhem,” vysvětluje Hejlová.

Čísla a nejčtenější článek

Další články však na sebe nenechaly dlouho čekat. Za 10 let bylo na webu Markething.cz zveřejněno 951 článků, které byly
čtenáři z České i Slovenské republiky zobrazeny více než 2 388 000krát. Celkově nejčtenějším článkem byl rozhovor s Alžbětou
Trojanovou, ikonou česko-slovenské herní scény.

Top 10 článků na Markething.cz:

1. Rozhovor s Alžbětou Trojanovou: O práci s poprsím a herní scéně nabité stereotypy2. Jak mimozemšťan Alza ukradl
Tomáškovy křížalky3. Komentář: Trolling k nezaplacení4. Jak jsme zabili hudbu a dostali přesně to, co jsme chtěli5. Řezník vs.
Mattoni aneb nezastavitelná síla Internetu6. Sexistické prasátečko 2013: Kozy, záclony a velké otvory7. 5 vládců českého
YouTube8. Pražské metro aneb Jak udělat z mapy reklamu9. Co se skrývá pod rouškou koronakrize? Nela Slováková!10. Tik
Tok: opravdová zábava, strašák pro rodiče nebo zlatý důl pro marketéry?

Sociální sítě, které představují svět marketingu

Kromě webu se studenti, absolventi a vyučující z katedry MKPR zaměřili i na další platformy. Na facebookové stránce, kterou
aktuálně sleduje přes 35,5 tisíce lidí, Twitteru s více než 6 000 sledujícími a téměř pětitisícovém instagramovém profilu si
mohou sledující udržovat přehled o aktualitách nejen ze světa reklamy.
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NEkonference i Hosté na Hollaru

Netradiční konference pořádaná studenty nejen pro studenty, to je NEkonference.

Tradice NEkonfernce je o něco kratší než tradice samotného Markethingu. První ročník proběhl až v roce 2017, navíc ji v
posledních letech též omezily koronavirová omezení, i přesto se těší velké oblibě. Návštěvníci akce si loni měli možnost
poslechnout například Ondru Kolka, Martina Mikysku aka Mikýře, holky z podcastu Opravdové zločiny –? Lucii Bechynskou a
Barboru Krčmovou, Matěje Žáka (Satoshi Labs), Jaroslava Becka (Beat Saber) a Michala Ptáčka (CzechCrunch).

Kdy a kde se bude konat pátý ročník NEkonference je zatím tajemství, které vám ale již brzy odtajníme nejen zde na webu, ale i
na našich sociálních sítích.

Kromě NEkonference má eventový tým Markethingu na starost cyklus s názvem Hosté na Hollaru, na kterém se představují
různá témata v rámci diskuze se zajímavými hosty z marketingové praxe, médií i akademické sféry. Dosud proběhlo 19 těchto
akcí, během kterých se o svých zkušenostech a znalostech podělili Daniel Stach, Janek Rubeš, Tomáš Třeštík, Eliška
Podzimková, Karel Kovy Kovář, Lumír Kajnar, Kateřina Vacková, Jakub Železný a mnoho dalších.

Všechno nejlepší do dalších dekád

„Markethingu přeji, aby kolem něj vydržela ta dobrá parta lidí. Parta studentů, kteří to dělají rádi, zdarma, a kteří spolu vytváří
společenský přesah.” –? Denisa Hejlová, 2022

Za celkový úspěch projektu je třeba poděkovat všem bývalým i současným redaktorům, editorům, šéfredaktorům, grafikům,
sockařům, evenťákům, webařům, korektorům a mnoha dalším, kteří dělají z Markethingu smysluplný a stále úspěšnější projekt.

Do dalších let Markethingu.cz přejeme mnoho zajímavých témat, nadšených autorů a samozřejmě také čtenářů, bez kterých by
celý projekt přestal dávat smysl a kterým též moc děkujeme za přízeň. Všechno nejlepší!

Jak citovat tento článek?

THEIN, Filip, HÁJKOVÁ, Karolína. ??Všechno nejlepší! Markething.cz slaví 10 let. In: Markething [online], 2022. ISSN 1805 –
4991. Dostupné z: https://markething.cz/slavime_10_let
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Svodka
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Provident, britský finanční ústav, si v mediálním tendru pro český trh opět vybral agenturu dentsu X. Desetiletou spolupráci tím
firma prodloužila o další tři roky. Agentura bude zajišťovat mediální strategie v tradičních mediích, nákup i vyhodnocovaní
mediální komunikace.

SneakerGallery, on -line prodejce tenisek a streetwear oblečení, navýšil loňské tržby na téměř 70 milionů korun. Ve srovnání s
rokem 2020, kdy dosáhly tržby zhruba 12 milionů korun, jde o meziroční růst tržeb o více než 500 procent dva roky po sobě. Po
rozšíření na Slovensko nyní expanduje do Maďarska. Seznam.cz uvede podcast 5:59 od týmu Lenky Kabrhelové, který
vybudoval jeden z nejúspěšnějších českých podcastů Vinohradská 12. Nový pořad poběží od 11. dubna na seznamzpravy. cz,
podcasty.cz a Spotify.
AKA a FSV  UK  pořádají další celodenní seminář Brand Safety Academy. Koná se 12. dubna, je určený odborníkům
ovlivňujícím branding a komunikaci. Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání, absolvent získá certifikát.

Nielsen Admosphere

představila přehled nejsilnějších zadavatelů inzerce v segmentu nábytku za rok 2021 podle ceníkových cen. Vede je Asko
nábytek, následují Möbelix, XXXLutz, Ikea a Jysk.
Disney+ odstartuje v Česku 14. června letošního roku. Cena měsíčního předplatného bude 199 korun, ročního pak 1990
korun. Konkurenční platforma HBO Max nabízela do konce března zvýhodněné předplatné ve výši 132 korun za měsíc.
Předplatné Netflixu startuje na 199 korunách za měsíc. Česká republika získala od dubajského šejka cenu za nejlepší inovaci
UAE Innovations Award díky technologii S. A. W. E. R, která dokáže samostatně vyrobit vodu ze suchého pouštního vzduchu
pouze za využití solární energie. Systém navrhl generální komisař Jiří F.
Potužník v roce 2017 a vyrobili jej na ČVUT. S. A. W. E. R rovněž získal druhé místo v soutěži amerického časopisu Exhibitor.
Prima představila reklamní formát Max Reach, který využívá synergie spotové televizní kampaně a HbbTV. Novinka využívá
cílení, které pracuje s daty o televizních přístrojích — zda viděly nebo neviděly určený reklamní spot. Kampaň Znojmia Na
pánev je první komerční kampaní, pro kterou byl na Primě tento typ cílení využit.
Česká televize vydala nové mobilní aplikace pro internetový videoarchiv iVysílání. Aplikace pro Android a iOS vznikly ve
spolupráci s vývojáři z Ackee. Aplikace má být přívětivá i pro uživatele se zrakovým a sluchovým handicapem. Diváci by se letos
měli dočkat také nových aplikací pro chytré televize.
Crypto.com pokračuje v masivní marketingové jízdě, na niž už tato burza kryptoměn vynaložila hodně přes miliardu dolarů.
Nově se stane sponzorem mistrovství světa ve fotbale, které proběhne letos netradičně v zimních měsících v Kataru. Burza má
také na 20 let pronajaté jméno areny v Los Angeles a do reklamy obsadila Matta Damona.

Omluva

MAM se omlouvá agentuře Marketup za informace uvedené v článku „Ruské dilema značkám neprospívá“ ve vydání 13/2022, v
němž je citovaný CEO agentury Miroslav Král. Ten nebyl v souvislosti s článkem kontaktován a neposkytl uvedenou citaci.
Redaktor telefonicky kontaktoval marketingovou manažerku agentury a špatně interpretoval informace, které mu poskytla.
Redaktor se též mylně domníval, že požádal o svolení použít část informací z jejich telefonického rozhovoru, což se nestalo.
Doporučení citované ze sítě LinkedIn se vztahuje na všechny firmy působící v Rusku, nikoliv pouze na klienta Decathlon.
Zároveň není pravdou, že by Marketup plánoval ukončit spolupráci se společností Decathlon.

O autorovi: VÝBĚR ZPRÁV Z UPLYNULÉHO TÝDNE

Příběh jednotky Azov a důvody, proč zemřelo jedno město
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Slyšeli jste víc o Azovu, nebo o 92. mechanizované brigádě? Tak vidíte. Přinášíme profil jednotky, která poutá až
nezaslouženou, i když ne zcela neopodstatněnou pozornost. 

Poslední zprávy z jihoukrajinského Mariupolu, před válkou města lidnatého jako Brno, jsou takové, že je v něm 90 procent
domů zcela zničených či poškozených. Ve městě, které brání i známý pluk Azov, zůstává nanejvýš 160 tisíc civilistů, Rusové
podle ukrajinských zdrojů desítky tisíc obyvatel odvlekli pryč. 
Mariupol je základnou pluku Azov. Nejznámější ukrajinské bojové jednotky, která je pro Kreml ústředním motivem, kdykoliv
ruská propaganda hovoří o „denacifikaci Ukrajiny“. 
Nabízí se otázka, zda by denacifikaci nepotřeboval šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagnerovci Dmitrij Valerijevič Utkin,
exdůstojník, který má vytetované (jak popisuje například Economist) esesácké insignie či říšskou orlici. Poukazů na spojení
ruských žoldnéřů a krajní pravice existuje víc (například zpráva z Libye, podle níž tam dali své sympatie k nacismu jasně
najevo). 
Jinými slovy: Putinovu „denacifikaci“ Ukrajiny paradoxně provádějí lidé, kteří dost možná sami skrytě hajlují a sní o bílé síle. 
Jenže Západ vazbu ruských žoldnéřů na neonacistickou symboliku příliš netematizuje, tak se o tom moc nemluví. 
O Azovu je řeč i proto, že je jednou z hlavních sil bránících původně čtyřsettisícový Mariupol na pobřeží Azovského moře. Think
tank Institute for the Study of War minulý týden odhadoval, že současné tři kapsy ukrajinského odporu vydrží už jen několik dní.
Historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se na dějiny Ukrajiny i tamního nacionalismu zaměřuje,
upozorňuje, že všechny debaty o Azovu musejí připomínat i podstatu války na Ukrajině. 
„Spíše než domnělým nacistickým ledvím ukrajinské patriotické scény v poli bychom se měli zabývat skutečnou motivací těch,
kdo u nás ani po osmi letech zničující války, jež právě vrcholí, nepřestali bojovat s fiktivním nepřítelem ukrajinského ‚fašismu‘ a
‚nacismu‘, zatímco nepřítel reálný, Rusko, už se těší na vojenskou přehlídku na Václavském náměstí. Pokud na člověku, který
se topí, hodnotíme jeho koupací čepici, místo abychom mu pomohli a nebáli se zrádných vod, je s námi něco v nepořádku,“
říká. 
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To, že právě Azov je nejznámější ukrajinskou jednotkou, nedává vojensky smysl. Začátkem války jeho bojovníků bylo nejspíš
kolem tisíce, horní odhady početnosti v uplynulých letech udávaly 2500 lidí. Ukrajinská armáda má kolem 200 tisíc vojáků a
zhruba 100 tisíc příslušníků polovojenských složek. 
Ale slyšeli jste víc o Azovu, nebo o 92. mechanizované brigádě? Přitom právě větší, mobilní a dobře vycvičená „devadesátá
druhá“ řádí podle analytika Toma Coopera mezi ruskými jednotkami v okolí Charkova jako černá ruka. 
Intenzita debat o Azovu svědčí o tom, jak moc jednotku ruská propaganda tematizuje. Nic v dějinách 20. století není v paměti
mnoha lidí zakotvené jako čiré zlo tak silně jako nacismus. 
Označením protivníka za nacistu lze zkoušet přehlušit i vraždění civilistů v zemi, jejíž prezident je židovského původu (část
předků Volodymyra Zelenského nacisté zavraždili). Právě o legitimizaci války podle politologa a experta na extremismus Jana
Charváta Rusku jde – jak navenek, tak směrem k vlastní populaci. Hádka o nálepku je prostě vhodná k odvádění pozornosti. 

FOTBALOVÍ ULTRAS V AKCI 

Kde se „batalion Azov“, jak byl původně známý, vzal? 
Po ukrajinském převratu proti proruskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi v roce 2014 Moskva podnítila na východě Ukrajiny
povstání. Ukrajinská armáda byla po letech zanedbávání v rozkladu a její akceschopnost minimální. 
Vznikla řada polovojenských jednotek, známých jako „bataliony“, které se chopily zbraní a živelným způsobem bojovaly proti
proruským povstalcům. Azov byl jednou z mnoha, jeho zázemí původně bylo v oblasti Charkova. 
„Vznikal kolem skupin lidí z neonacistického prostředí i fotbalových ultras. Už tehdy v roce 2014 se mluvilo o tom, že ne všichni
členové Azovu jsou politicky vyprofilovaní. Z toho, co jsem já měl k dispozici, vyplývalo, že politicky aktivní ve smyslu
neonacismu byla asi polovina,“ popisuje politolog Charvát z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
O Ukrajině to nedokazuje nic. Neonacisté 
jsou v každé zemi. I v Rusku – ostatně se i na jeho straně zapojili do války o Donbas. 
Sídlem Azovu se v té době stal Mariupol. Skupinu provázely zprávy o válečných zločinech (stejně jako například proruský
batalion Sparta) i symboly vcelku zřetelně odkazující na nacistickou symboliku. Jenže také pověst bojovníků, bez nichž by
Ukrajina Mariupol už v roce 2015 neměla. 
Důležité bylo, že ukrajinská vláda neměla tuto jednotku pod kontrolou. Tu částečně získala až jejím začleněním do Národní
gardy (složky v působnosti ministerstva vnitra podporující armádu). Poté se hrany Azovu obrousily. 
„Z akademických textů, které jsem četl, vyplývá, že tam krajně pravicový element dodnes zůstává, ale je slabší než dříve, i
spolu s tím, jak se začlenili do oficiálních státních struktur. Změnili i symboliku, dali pryč ty jasnější odkazy jako černé slunce
nebo typický vlčí hák,“ popisuje Charvát. 
Zároveň upozorňuje, že vždy, na Ukrajině nevyjímaje, je nutné rozlišovat mezi ultrapravicí, nacionalisty či neonacisty. 
„Krajní pravice není žádný monolit. Má řadu segmentů, některé jdou i proti sobě. Neonacisté se navíc v naprosté většině
případů sami označují za nacionalisty, cíleně – čím více jsou ty termíny nejasné, tím víc se jim v tom daří manévrovat a získávat
podporu.“ Ostatně aby to bylo zamotanější, v řadách Azovu jsou i ukrajinští Židé. 

„JE TO NÁCEK, ALE JE TO JEHO VĚC“ 

Azov tedy získal reputaci krajně pravicové polovojenské formace krátce poté, co vznikl. 
Jeden z příslušníků Azovu, který se listu USA Today v roce 2015 představil jako Alex, řekl otevřeně: Podporuji, aby Ukrajina
měla silné vedení jako Německo za druhé světové války, jsem odpůrce genocidy Židů; menšiny mají být tolerovány, dokud
nechtějí speciální privilegia, majetek bohatých oligarchů má být znárodněný, a až válka skončí, vyrazíme na Kyjev a svrhneme
naši zkorumpovanou vládu. Podobných „Alexů“ měl nejspíš tehdy Azov víc. Mluvčí jednotky Andrij Djačenko v té době
poznamenal, že neonacisty je 10 až 20 procent příslušníků zhruba tisícihlavého pluku. (USA Today používal slovo „nazis“.
Deník N pokládá za nejpřesnější překlad termín neonacisté.) 
„U Alexe to ale je osobní postoj, nemá to co do činění s ideologií jednotky,“ distancoval se. Tehdejší zástupce velitele Azovu
Oleg Odnoroženko byl kritičtější – americkému listu řekl, že Alex nemá právo mluvit tak, aby to vypadalo jako oficiální postoj
jednotky, a že bude kázeňsky potrestán. 
Jenže i zakladatel Azovu Andrij Bileckij byl přinejmenším řadu let přední figurou ukrajinské krajně pravicové scény. Batalionu
velel předtím, než se začlenil do struktury oficiálních ukrajinských sil. 

VE VOLBÁCH SE UKÁŽE? ANO, UKÁZALO 

Že to část nacionalistů či stoupenců ultrapravice obecně táhne k ozbrojeným složkám, institucím z principu určeným k obraně
rodné země a vlastního národa, není nic divného. Děje se to v Česku, děje se to v Rusku a děje se to na Ukrajině. 
„V samotném Rusku je přinejmenším tolik krajně pravicových skupin jako na Ukrajině,“ cituje německý server DW Ulricha
Schmida z univerzity ve švýcarském St. Gallenu. 
„Azov je na Ukrajině pouze jednou z mnoha skupin a krajně pravicová uskupení v ukrajinské politice a společnosti úspěšná
nejsou. Někteří politologové říkají, že je to proto, že nacionalismus je v nějaké menší míře i v postojích hlavních stran, takže
Ukrajinci nemusejí volit extrémní část spektra. Ale na druhou stranu je to v kontextu osmileté války na Donbasu docela
pochopitelný důsledek,“ soudí Charvát. 
Jaká je politická síla nacionalistů na Ukrajině, je vidět z tamních parlamentních voleb v roce 2019: Zelenského centristická
strana Služebník lidu získala 43 % hlasů, centristická a proruská Opoziční platforma 13 %, Vlast expremiérky Juliji
Tymošenkové 8 % (tuto stranu by už šlo počítat za vlažně nacionalistickou), prozápadní Evropská solidarita také 8 %. A když to
trochu zkrátíme, první tvrdě nacionalistická strana Svoboda získala 2,15 %. V posledních prezidentských volbách radikálové
Oleh Ljasko a Ruslan Košulynskyj dosáhli na 5,5, respektive 1,6 % hlasů. 
Ukrajina se podle Charváta liší od běžného nacionalistického rámce, v němž je národ něčím, co vzniká přirozeně, na historicky
ukotveném území, z lidí mluvících stejným jazykem, sdílejících stejnou kulturu i historickou zkušenost. 
Ukrajinský nacionalismus je podle něj spíš v rovině politického a kulturního konstruktu. To může pomoci napřít úsilí ke
společnému cíli (v tomto případě budování ukrajinské národní identity), ale pak je třeba o to více dbát, aby následně v
důsledku toho nacionalistické tendence příliš nezesílily. To bude pro Ukrajinu úkol až po válce. 

KLÍČOVÝ VÝZNAM MARIUPOLU 

Proč se teď o Mariupol tak tvrdě bojuje? Z pohledu na mapu Ukrajiny je zřejmé, že město leží na silniční spojnici mezi ruským
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Rostovem na Donu, okupovaným Krymem a ukrajinskými městy jako Berďansk, Melitopol, Cherson (ta v současnosti Rusko
rovněž okupuje), Mykolajiv a především Oděsa. Žádnými většími silnicemi se Mariupol nedá objet. 
Ruské dobytí celého ukrajinského pobřeží by se neobešlo bez dobytí Oděsy, která ještě začátkem 90. let byla nejdůležitějším
sovětským obchodním přístavem a nyní je klíčová pro ukrajinskou ekonomiku. 
Rusko by tak navíc získalo pozemní koridor do Podněstří, které také okupuje. 
Strategie pozemního a pobřežního „mostu“ do Podněstří zkrátka nešla naplnit bez Mariupolu (i když už Rusko postavilo most
přes Kerčský průliv, spojující Azovské a Černé moře). 
Kromě Azovu brání Mariupol ještě brigáda ukrajinské námořní pěchoty, jedna motorizovaná brigáda a jednotka Národní gardy. 
Není zcela zřejmé, jakou bojovou sílu by Rusko dobytím Mariupolu uvolnilo: vztyčení vlajky nad centrem města nebude
znamenat, že odpor je zcela umlčený a už není potřeba mít na místě silné jednotky. Dobytí a držení města ruské síly jednoduše
unaví. 
Ovládnutím města a likvidací jeho obránců by ale Rusko získalo jednak silnější vyjednávací kartu pro mírové rozhovory („ruiny
Mariupolu vám vrátíme, když…“), jednak možnost vykázat zničení Azovu jako svůj úspěch. 
A ten v téhle válce potřebuje čím dál víc. 

***

To, že právě Azov je nejznámější ukrajinskou jednotkou, nedává vojensky smysl. Vnímání nacismu Češi si s nacismem spojují
zejména smrt přibližně 340 tisíc obyvatel předválečné republiky, které nacistické Německo zavraždilo, a celkem kolem šesti
milionů zavražděných Židů. Ukrajinci ovšem také nemohou zapomenout na miliony (udávají se různá rozpětí od 3–5 po 7–10)
ukrajinských obětí hladomoru způsobeného sovětským komunistickým režimem. Jejich historická zkušenost je taková, že
nacismus nebyla jediná ideologie, která uměla zabíjet lidi po milionech. Rusko, hlásící se k odkazu Sovětského svazu, jim tuto
éru připomíná. 

O autorovi: JAN WIRNITZER, redaktor
Foto autor:   FOTO: ČTK / AP / EFREM LUKATSKY
Foto popis:   Vojáci jednotky Azov na shromáždění v centru Kyjeva 14. října 2020. Aktuální snímky z bojů v Mariupolu je
nemožné
Foto popis:   získat, místo je zcela nepřístupné.
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České dráhy 

Michal Krapinec, generální ředitel 

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah se stal Michal Krapinec, dosavadní šéf dceřiné firmy
Českých drah ČD-Telematika. Do funkce ho zvolila dozorčí rada společnosti po výběrovém řízení. Vedením státního dopravce
byl, od rezignace Ivana Bednárika letos v únoru, pověřen dosavadní člen představenstva Michal Kraus. 
Michal Krapinec v Českých drahách už v minulosti skoro čtyři roky působil, byl například ředitelem odboru strategie a správy
majetkových činností nebo odboru projektové kanceláře. Ještě předtím byl také v dceřiné firmě Českých drah ČD Cargo. Od
června 2020 byl ve vedení další firmy ze skupiny státního dopravce ČD-Telematika, od loňského podzimu byl v jejím čele.
Pětatřicetiletý Krapinec se funkce ujme 4. dubna. 

BASF 

Boris Gaspar, generální ředitel 

Boris Gaspar, jenž ve společnosti BASF doposud působil na pozici senior global strategic marketing managera, nastoupil od
dubna do funkce generálního ředitele českého zastoupení BASF. Na tomto postu nahradí Filipa Dvořáka, který českou BASF
vedl od roku 2015 a s jehož přispěním dosáhla česká BASF rekordních výsledků. Filip Dvořák pracoval pro BASF na různých
manažerských pozicích v Belgii, Rakousku a České republice od roku 2006 a rozhodl se BASF opustit. Boris Gaspar vystudoval
Spolkovou vysokou technickou školu v Curychu. 
Do BASF nastoupil v roce 2011 jako vědecký výzkumník, následně se stal seniorním auditorem v rámci korporátního auditu.
Od roku 2018 zastával Boris Gaspar v německém Ludwigshafenu post senior global strategic marketing managera v sekci
Global Strategic Marketing Home Care, I&I and Industrial Formulators. 

TCC 

Petr Kovařík, vedoucí logistiky ČR/Slovensko 

Firma Trammell Crow Company (TCC), globální developer a investor v oblasti komerčních nemovitostí a stoprocentně
vlastněná dceřiná společnost skupiny CBRE, jmenovala Petra Kovaříka do funkce vedoucího logistiky pro Českou republiku a
Slovensko. Z pražské kanceláře TCC bude dohlížet na obchodní a strategický rozvoj společnosti na lokálním trhu, jakož i na
výběr, akvizice a financování rozsáhlých logistických projektů v regionu. 
Petr Kovařík do TCC přichází s více než patnáctiletou zkušeností z českého trhu průmyslových a logistických nemovitostí. Dříve
působil na pozici commercial officera ve společnosti VGP, což je celoevropský developer, správce a vlastník logistických a
semiindustriálních nemovitostí. Předtím pracoval jako makléř ve společnosti DTZ, celoevropském investorovi a správci
nemovitostí, a do jeho agendy spadalo uvádění industriálních prostor na trh a jejich pronájem developerům, jako jsou Prologis,
Heitman či PointPark Properties. 

Enehano Solutions 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 65 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Jiří Vytlačil, business development director 

Společnost Enehano Solutions, která se specializuje na digitální transformaci a automatizaci firem, posiluje Jiří Vytlačil. Jako
nový business development director bude mít zodpovědnost za řízení růstu firmy a zahraniční expanze. Jiří Vytlačil začal sbírat
profesní zkušenosti už při škole, kdy se dostal na pozici vedoucího projektu. Že svoje schopnosti bude uplatňovat v oblasti
technologií, rozhodl už první velký projekt pro jednoho z mobilních operátorů. V dalších letech prošel vedoucími pozicemi
několika technologických firem. Naposledy působil jako generální ředitel společnosti Axians, která se zabývá digitální
transformací. Zde se také seznámil se svým stávajícím zaměstnavatelem. Enehano bylo totiž dodavatelem Salesforce pro
Axians. 

Srovnejto 

Stanislav Filipčík, CTO 

Na pozici chief technology officera Skupiny Srovnejto přichází Stanislav Filipčík. Nově má na starosti implementaci IT systémů,
správné testování z pohledu kvality i provoz všech technologických suplementů značek, které pod Skupinu Srovnejto spadají.
Filipčík se stává také členem představenstva společnosti. Do Skupiny Srovnejto přichází Filipčík ze Zonky, kde pro skupinu
PPF postavil peer-to-peer investiční platformu. Před Zonky působil v několika startupech na pozicích projektového manažera,
například i v Creative Docku. Vystudoval Fakultu informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. 

SSI Group 

Václav Elman, generální ředitel Radek Škrabal, výkonný ředitel Ondřej Mareček, international business director Tomáš
Nedvídek, obchodní ředitel 

SSI Group, poskytující komplexní služby v oblasti integrovaného facility managementu a energetiky, povýšila dlouholeté členy
svého managementu. Radek Škrabal, dosavadní provozní ředitel, nahrazuje na postu výkonného ředitele Václava Elmana,
který tuto pozici zastával od roku 2017. Václav Elman bude působit na novém místě generálního ředitele SSI Group, kdy nově
převezme také odpovědnost za řízení společností poskytujících služby v oblasti energetiky a bude se věnovat novým akvizicím
v rámci SSI Group. Radek Škrabal působí v SSI Group od roku 2005, kdy nastoupil jako projektový manažer a prošel postupně
pozicemi area manažera a provozního ředitele až na současný post výkonného ředitele. V rámci obchodního oddělení nahradil
Tomáš Nedvídek na pozici obchodního ředitele Ondřeje Marečka. Ten bude nově odpovědný za obchodní rozvoj skupiny SSI
Group z pozice international business directora. Tomáš Nedvídek prošel v SSI Group asi největším kariérním posunem. Do
společnosti nastoupil v roce 2010 jako pracovník ostrahy v obchodním centru. Postupně se vypracoval až na pozici area
manažera, ze které v roce 2019 přestoupil do obchodního oddělení na pozici obchodního manažera. Ondřej Mareček nastoupil
do společnosti SSI Group v roce 2009 jako area manažer, následoval post obchodního manažera a poté obchodního ředitele. 

Grayling 

Od března vede českou a slovenskou pobočku agentury specializující se na PR a PA komunikaci na pozici managing directora
Anna Balíčková. Balíčková povede v obou zemích týmy konzultantů specializující se na PR a PA komunikaci. Jejím cílem bude
úzce propojit lokální pobočky s mateřskou sítí, která sídlí v Londýně. Anna Balíčková se v oboru komunikace pohybuje téměř
dvacet let. Vystudovala žurnalistiku na FSV  UK  a nejprve působila jako novinářka. Následně deset let pracovala v agentuře
AMI Communications. Zkušenosti má i z mezinárodních pozic v korporacích – působila jako corporate affairs director pro
střední Evropu ve společnosti Mars nebo jako PR manažerka pro ČR a SR v L’Oréalu. V posledních letech se specializovala
zejména na strategické poradenství pro mezinárodní klienty a tvorbu integrovaných marketingových kampaní. 

Everli 

Novým oblastním manažerem pro Českou republiku italského marketplacu s potravinami Everli se stal Petr Novák. Do Everli
přichází po šesti letech ve společnosti Sodexo, kde zastával pozici commercial directora a věnoval se především stavění
nových prodejních kanálů anebo jejich změně. Měl také zodpovědnost za zvyšování efektivity, organizační změny, digitalizaci
služeb a zlepšování zákaznické zkušenosti. Na zcela nově vytvořené pozici se chce zaměřit především na prohloubení
spolupráce s partnery, expanzi do dalších měst a skvělou zkušenost pro zákazníky. 

Ness Czech 

Společnost Ness Czech zjednodušila organizační strukturu na úrovni managementu a zrušila rozdělení na samostatné divize s
cílem usnadnit komunikaci a zefektivnit spolupráci mezi odděleními obchodu a realizace. Tím zanikly pozice vice president na
úrovni divize a vice president pro HR & marketing. Sektor telekomunikací nyní zastřešuje Martin Broskevič, státní správu a
utility Pavel Šubrt, výrobní sektor Ivo Procházka a finance dočasně zastřešuje přímo nově jmenovaný generální ředitel Martin
Silvička. Společnost se také hodlá více zaměřit na HR a marketing, které v dnešní době považuje za kritické pro úspěch na IT
trhu. Marketingové aktivity bude řídit Anna Laviana Ludvíková a personální oblast Helena Římovská. 

Sportisimo 

Generální ředitel a minoritní majitel Sportisima Pavel Vajskebr se po necelých třech letech rozhodl své místo ve vedení
společnosti opustit. Bývalý judista spojil svou kariéru zejména se zdravotnickým byznysem. Pod hlavičkou investiční skupiny
Penta se v roli ředitele dříve podílel na expanzi lékárenského řetězce Dr. Max. Dodnes je rovněž polovičním spoluvlastníkem
sítě zhruba 150 ordinací praktických lékařů MediClinic, kde působí také v dozorčí radě. Ve vedení společnosti zůstane, dokud
nebude vybrán jeho nástupce. 

Datart 
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Maloobchodní prodejce spotřební elektroniky, společnost Datart, rozšiřuje marketingový tým. Tiskovou mluvčí značky se stala
Olga Dolínková. Nahradila Evu Kočicovou, která na této pozici působila více než tři roky. Olga Dolínková pracovala v
marketingu firem na B2C a B2B trhu, kde byla odpovědná za komunikaci značek a interní komunikaci. Dvanáct let vedla Ústav
marketingových komunikací na zlínské univerzitě, byla proděkankou pro sociální záležitosti. 

Foto autor:   PŘIPRAVILA: ZORA JAŠKOVÁ (spolecnost@ tydenikhrot.cz) / FOTO: ARCHIV
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Před pěti lety Emmanuel Macron okouzlil francouzské voliče a teď se chystá na obhajobu. Jak naplnil tehdejší očekávání? 

Óda na radost. Z reproduktorů vyhrává slavná Beethovenova skladba, kterou si Evropská unie vybrala za hymnu, a štíhlý
usměvavý mladík po schodech skáče na pódium u pařížského Louvru. Mává k lesu nadšených tváří a vlajek s trikolorou. Jsme
o pět let zpět – ani ne čtyřicetiletý Emmanuel Macron byl právě zvolen prezidentem Francie a působí jako zjevení. Po referendu
o brexitu, volbě Donalda Trumpa, celoevropském posilování nacionalistů, kteří vykreslují obraz upadajícího kontinentu, tady u
Seiny najednou vyhrál středový politik – a očividný optimista. A navíc s programem, který kromě zásadní přestavby Francie
nahlas slibuje těsnější integraci Evropské unie, tedy téma, o němž tehdy politici zavedených středopravicových a
středolevicových stran v kampaních raději mlčeli. 
Macron dokázal na jaře 2017 zastavit rozjeté populisty a nyní se chystá na prezidentskou obhajobu. Do prvního kola voleb,
které proběhne nadcházející neděli, už nevstupuje jako outsider s emotivní kampaní nesenou tisícovkami mladých
dobrovolníků. Je jasným favoritem a už dlouho vypadá, jako by se v Elysejském paláci snad narodil. Letošní program je
stručný, do televizních debat s dalšími rivaly nechodí, kampaň je minimalistická a začala teprve v půlce března, měsíc před
hlasováním. Působí to – a asi tomu tak je –, jako by státníka rušila při vykonávání důležitějších věcí: evropského předsednictví
a jednání o válce na Ukrajině. 
Pokud nedojde k nečekanému překvapení, tak míří za výhrou. Od Jacquese Chiraca v roce 2002 by to bylo poprvé, kdy
stávající francouzský prezident dokáže obhájit post. Dokázal však mladý ambiciózní politik Francii a Evropu změnit?

Jiný svět 

Když na tuto otázku odpovídá Emiliano Grossman, politolog z prestižní pařížské univerzity Sciences Po, vytahuje z rukávu
několik čísel. „Kolegyně studuje plnění volebních slibů a Macron podle jejího výzkumu splnil 46 procent slibů, 24 procent jen
částečně a 30 procent nesplnil vůbec. Takže celkově má spíš pozitivní bilanci,“ říká. Mezi klíčové splněné sliby patří zrušení
daně pro bohaté a pro firmy, podpora startupů a zjednodušení podnikatelského prostředí, včetně snadnějšího propouštění. A
právě zde podle Grossmana prezident zemí pohnul. „Ve Francii se za jeho vlády rozšířil podnikatelský duch. Macron nemá
jasnou ideologii, ale důvěřuje trhu. A tento postoj dokázal šířit do francouzské společnosti.“ Macronovi příznivci poukazují právě
na ekonomické úspěchy způsobené snižováním daní a všemožnými investicemi. Podařilo se zlomit křivku nezaměstnanosti,
dlouhodobého francouzského problému. Před pandemií byla nejnižší od roku 2008 a díky štědré podpoře během lockdownu se
ani poté příliš nezhoršila – činí teď 7,4 procenta, v době jeho nástupu do úřadu to bylo 9,5 procenta. Ekonomika se rychleji než
evropský průměr vrátila na svou úroveň před pandemií. „Podařilo se zpomalit přesun výroby do mimoevropských zemí, i když to
bylo způsobeno hlavně pandemií. Kolem různých startupů vyrůstá zcela nová podnikatelská vrstva,“ dodává Grossman. Mnohé
z těchto startupů sází na moderní technologie a ekologickou udržitelnost. Nesplněné však zůstávají dvě klíčové reformy, proti
nimž se vzedmuly nebývalé protesty. Důchodová reforma vedla k nejdelší stávce od legendárního revolučního roku 1968. Jejím
cílem bylo vedle zvýšení věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let i sjednocení desítek penzijních systémů, v nichž si různé
odbory vyjednaly vlastní privilegia, do jednoho srozumitelného systému. Reformu zastavil příchod pandemie, Macron se k ní ale
v případném druhém funkčním období slibuje vrátit. 
Podobně dopadla i velká ekologická daňová reforma. V jejím rámci Macron zvýšil daň z pohonných hmot a zrušil rozdíl ve
zdanění benzinu a nafty. Ta byla dlouhodobě zvýhodněná (mimo jiné pro údajnou úspornost) a v roce 2015 jezdily s dieselem
dvě třetiny francouzských aut. Změna vyvolala živelný hněv na venkově a v maloměstech v podobě protestního hnutí tzv.
žlutých vest, které se v jistou chvíli těšilo důvěře 70 procent Francouzů. Demonstranti nadávali, že na ně Macron hrne náklady
ekologické reformy a protežuje obyvatele větších měst, kde je hustá hromadná doprava, zatímco venkov se bez auta neobejde.
„Zatímco vláda myslí na konec civilizace, my myslíme na to, jak se protlučeme do konce měsíce,“ zněl jeden ze sloganů. Hnutí
se rozjelo na Facebooku, nemělo strukturu a vůdce, vystupovalo proti celému establishmentu, včetně například novinářů, a
vyústilo do násilného plenění na pařížské třídě Champs-Élysées. Macron ustoupil, uhlíkovou daň zrušil a na ekologické reformě
ulpěla pachuť elitářského projektu, který jde proti zájmům obyčejných lidí. 
Do společnosti se vryl obraz Macrona coby prezidenta bohatých, k němuž přispěl i styl jeho vládnutí. Vláčnost, nevýraznost
jeho předchůdce Françoise Hollanda nahradil energií a naléhavostí. Pronáší brilantní projevy, oznamuje velké reformy, rád o
všem rozhoduje sám. Podle římského boha světla, nebe a počasí, státu a jeho zákonů se mu přezdívá Jupiter. „Na počátku
svého prezidentství se pokusil ukázat, že mladý muž s malými politickými zkušenostmi může být silným lídrem s autoritou. Ale
odvrácená strana tohoto veřejného obrazu – elitář – se vepsala do povědomí lidí a je těžké ji změnit,“ píše Sophie Pedder,
francouzská zpravodajka týdeníku The Economist. Jen kolem 20 procent obyvatel si podle nedávného průzkumu myslí, že
prezident rozumí starostem běžných lidí. 
Přitom se během Macronovy vlády zlepšila kupní síla široké střední vrstvy a prezident prosadil řadu spíše levicových kroků.
Zdvojnásobil například počet učitelů na základních školách v chudých čtvrtích a zavedl ve školách zdarma snídaně, ceny jídla v
univerzitních menzách zastropoval na jedno euro, zvýšil sociální dávky pro nejchudší, prosadil pokuty pro firmy, které
neodstraní nerovné platy mužů a žen, zavedl státní poukázky na kulturu pro dospívající a mladé Francouze. 
„Přesto neznám Francouze, který by v něm viděl něco sociálního,“ říká politolog Jan Rovný ze Sciences Po. Oproti předchozím
volbám se podle Rovného část jeho voličů promění: minule pro Macrona hlasovali hlavně bývalí příznivci socialistů, z jejichž
strany vzešel, tentokrát převezme hodně hlasů středopravicovým republikánům. Obě tyto strany počítají s volebním
propadákem: kandidátce socialistů, pařížské starostce Anne Hidalgo průzkumy přisuzují dvě procenta hlasů, republikánské
kandidátce Valérii Pécresse pak devět procent. „Podařilo se mu totálně překopat francouzskou politiku a zničit desítky let hlavní
francouzské politické strany,“ komentuje Rovný. Podle něj se zcela změnilo hlavní štěpení francouzské politiky: pryč je doba
střetu pravice s levicí, nyní proti sobě stojí Macron, ekonomicky pravicový a kulturně liberální, a nacionalistický, kulturně
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konzervativní a ekonomicky sociální tábor kolem Marine Le Pen. Ta nyní například slibuje zrušit DPH na základní potraviny,
osvobodit zaměstnance mladší 30 let od daní z příjmu a zvýšit důchody. 
Navzdory ekonomickým úspěchům a pravděpodobné výhře Macrona (momentálně by získal 28 procent hlasů) je společnost
možná ještě více rozštěpená a nacionalistický tábor – když se sečtou aktuální preference Marine Le Pen (21 procent) a ještě
radikálnějšího Erica Zemmoura (11 procent) – silnější než minule. „Optimismus z kampaně roku 2017 se nepřenesl do
společnosti,“ říká Michel Perottino, francouzský politolog, který vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle
výzkumů dnes jen 23 procent Francouzů věří, že se jejich životy po Macronově znovuzvolení zlepší, 40 procent počítá se
zhoršením. Naprostá většina respondentů dále považuje zemi za nespravedlivou, a i když Macron volby vyhraje, zásadní
témata populistů – zloba směrem k elitám a přistěhovalcům – zůstanou v centru veřejné debaty. Druhé kolo voleb proto podle
demoskopů neskončí tak jasným výsledkem jako v roce 2017, kdy Macron v souboji s Marine Le Pen získal 66 procent hlasů. 
Podstatné ale je, že Macronovo prezidentství běželo ve vleku velkých krizí – pandemie a války na Ukrajině – a realita mu v
mnohém dala za pravdu. Ukázalo se, že mnohé jeho priority a sliby z roku 2017 míří správným směrem, a vidět je to zvláště na
evropské úrovni. 

Jediný formát 

Emmanuel Macron tehdy o Evropě mluvil často, nejpamátnějším ale zůstane jeho vystoupení na pařížské Sorbonně. Představil
tam v atmosféře roku 2017 radikální vizi Unie, která se stane jednou z velmocí v rychle se měnícím světě: s vlastní armádou,
vlastní geopolitickou strategií, společným dluhem i daněmi, s novými institucemi, například ministrem financí a parlamentem
eurozóny. „V tu dobu se většina jeho výroků zdála neuvěřitelně abstraktní a teoretická. Proč někdo v době míru například mluví
o posílení evropské obrany? Macron byl vnímán jako možná trochu naivní vizionář, takový typický Francouz, který opět přichází
s něčím velkým a bombastickým. Předběhl však dobu. To, co v roce 2017 řekl, dává v dnešním kontextu mnohem větší smysl,“
říká Joseph de Weck, francouzský politolog a autor Macronovy biografie. Ještě před dvěma lety by skutečně bilance jeho
výsledků v Evropské unii vyznívala bídně. Z Německa, klíčové země společenství, na své návrhy nedostal žádnou odpověď.
„Vlastně to bylo ještě horší. Média, think tanky, opoziční politici kritizovali, že Macronovi neodpovídáme. A přesto Angela Merkel
a její vláda nereagovaly,“ připomíná Josef Janning, který v té době vedl berlínskou kancelář Evropské rady pro zahraniční
vztahy (ECFR). Macron naléhavě vnášel velké nápady do veřejného prostoru, toužil po změnách – a na německé straně
společného evropského motoru vládla opačná energie, v podstatě spokojenost s takovou Evropou, jaká je. A přesvědčení, že
složitý organismus 27 států půjde beztak proměnit jen během velkých krizí. Macron nedokázal najít spojence ani jinde na
kontinentě. 
Pak ale na jaře 2020 přišla pandemie. Zprvu nejsilněji zasáhla jihoevropské státy, hlavně Itálii, už tak silně oslabenou dopady
předchozích dvou krizí – dluhové a migrační. Snaha zabránit včas nové finanční krizi ve třetí největší zemi eurozóny vedla ke
vzniku fondu obnovy, jehož 750 miliard eur si EU prvně v historii společně půjčila na kapitálových trzích. Macronova idea
reformy eurozóny se náhle v okleštěné, na obnovu po pandemii prozatím omezené podobě naplnila. Unie se poprvé společně
zadlužila, prolomila tak letité tabu v Německu a na severu Evropy – ačkoli by k tomu, jak upozorňuje Josef Janning, nejspíše
došlo i bez Macrona. 
Podobný vývoj se opakuje teď po válce na Ukrajině. „Kvůli válce dnes každý chápe, že Evropa musí přemýšlet nad vlastní
obranyschopností a potřebuje se zbavit své závislosti na ruské energii – něco, co Francie chtěla už dlouho,“ vysvětluje Joseph
de Weck. Evropské vlády zvyšují zbrojní výdaje a posilují spolupráci – směřují k většímu provázání s USA, nikoli tedy k
Macronem opakované větší evropské autonomii, ale i tak jde o posun v jeho duchu. „Takže v jistém smyslu byl úspěšný, i když
mu do určité míry nahrály vnější okolnosti,“ dodává de Weck. 
Po pěti letech Macronovi chybí čerstvost outsidera, hlavní linie jeho volebních slibů však zůstávají stejné. Dokončit penzijní
reformu, pokračovat v ekonomické reformě, dosáhnout „nezávislejší Francie v silnější Evropě“. Do jeho vize autonomie patří
také větší nezávislost na dovozu energií, návrat strategického průmyslu do Evropy, potravinová soběstačnost. Třicet miliard
dolarů chce investovat do nových technologií, obnovitelné zdroje a šest nových atomových elektráren mají z Francie udělat
první velkou zemi, která se obejde bez fosilní energie. Rozpočet obrany má k roku 2025 stoupnout ze 41 na 50 miliard eur. 
Letošní hlavní rivalové naopak projevili zcela špatný odhad. Léta sympatizovali s putinovským Ruskem a navrhovali odchod
Francie z integrovaného vojenského velení NATO. V průzkumech druhá Marine Le Pen v roce 2014 přijala půjčku od ruské
státní banky a po vpádu na Ukrajinu musela vyhodit 1,2 milionu volebních brožur, v nichž se chlubila i fotkou s Putinem. Éric
Zemmour před měsícem označil našikování 100 tisíc ruských vojáků u ukrajinských hranic za něco zcela legitimního. Radikálně
levicový Jean-Luc Mélenchon prohlašoval, že válku vyprovokovala Amerika a NATO snahou o údajnou „anexi“ Ukrajiny.
„Macronova hlavní výhoda je stejná jako před pěti lety: obrovská slabost soupeřů,“ říká politolog Perottino. „Ať si o něm
myslíte, co chcete – on je jediným kandidátem s prezidentským formátem.“. 

WWW. RESPEKT. CZ/AUDIO 

Foto autor:   FOTO GETTY IMAGES
Foto popis:   Vlastně má teď důležitější práci. (Emmanuel Macron dva týdny před volbami poprvé vyráží za voliči, Dijon, 28.
března)
Foto autor:   FOTO PROFIMEDIA. CZ
Foto popis:   Více učitelů do chudých čtvrtí. (Macron na návštěvě školy během pandemie, Melun, předměstí Paříže, březen
2021)
Foto popis:   Žluté vesty nezmizely. (Paříž, 1. května 2021)

Architektura mění malé obce
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Pro města a obce , Strana: 22 , Autor: Michaela Košťálová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022
00:26 , Rubrika: Téma měsíce , Země: Česko
Rozhovor s předsedou české komory architektů janem Kaslem 

V čele České komory architektů (ČKA) je Jan Kasl třetím rokem. 
Členem představenstva byl za region Praha znovuzvolen v roce 2021 a následně byl opětovně zvolen předsedou. V prvém
tříletém období působil jako člen představenstva a dva roky jako předseda ČKA. 
Na počátku jeho profesní kariéry bylo rozhodnutí jít studovat architekturu. 
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Za dobu výkonu funkcí mu pod rukama prošla již velká řádka architektonických projektů i realizací. 
Ne všechny se týkají hlavního města, ale i menších měst a obcí. 

* Zeptám se, jaký je pocit, být znovuzvoleným předsedou v takové instituci? 

Veliká pocta, důvěra a zodpovědnost. A také to představuje značný objem času, který musím vzít na úkor svého atelieru,
rodiny, volna. Ale mám pocit, že dělám práci ve prospěch všech architektů a kvalitní architektury, krajinářské architektury a
urbanismu. Spoléhám na perfektně fungující kancelář a 11 kolegů v představenstvu i na další v dozorčí radě a Stavovském
soudu. Mnoho dalších kolegyň a kolegů je aktivních v pracovních skupinách pokrývajících celé spektrum profese. 

* Nesoustřeďujete se pouze na pražské novostavby, ale i architekturu menších měst a obcí… 

Samozřejmě, nezáleží na velikosti sídla, pouze na kvalitě architektury a celého vystavěného prostředí. Naopak, výsledky v
menších městech a obcích se často snáze realizují. Záleží ale na ochotě samospráv poslouchat rady městského architekta či
vítěze architektonické soutěže na přestavbu centra, radnice, školy. Především v oblasti veřejných budov či z veřejných
prostředků financovaných staveb je možnost pro architekty ovlivnit další vývoj sídla. Typický příklad je malá obec Máslovice
poblíž Prahy, která vypsala architektonickou soutěž na přestavbu obecní hospody a vzniklo skvělé dílo, oceněné i v 4. ročníku
České ceny za architekturu (ČCA). Architekti ze studia Atelier bod architekti jsou přitom velmi mladí tvůrci, kteří zde zahájili svou
slibně se rozvíjející kariéru. Další rok uspěli návrhem městské haly pro Modřice a o rok později s přestavbou uvolněné
administrativní budovy na radnici Prahy 7. 

* V únoru byl vyhlášen již 7. ročník České ceny za architekturu. Prosím, přibližte nám regionální část. 

Snažíme se především v posledních několika ročnících, které mohu zblízka sledovat, dostat výsledky soutěže a kvalitní
architekturu na výstavních panelech a obrazovkách do krajů. Již tradičně se konají výstavy ve Slavonicích, Plasech, Velkém
Meziříčí, každý rok počet regionálních výstav roste a oceněná díla tak může vidět veřejnost na různých místech téměř po celý
rok. Loni jsme tak uspořádali na tři desítky regionálních přehlídek po celé ČR. Máme v plánu, jak samozřejmě finance dovolí,
nabízet krajským reprezentacím také soubory oceněných staveb na jejich území, což kraje dobře chápou jako nástroj
propagace v oblasti cestovního ruchu a rozvoje území. Máme záštity hejtmanů a memoranda o spolupráci s mnoha kraji, mj. s
Vysočinou, Středočeským, Královéhradeckým nebo Zlínským krajem. 

* V srpnu 2021 představila ČKA studii tzv. tradičního domu pro obyvatele zasažené živelní katastrofou. Jak taková studie
vypadá? 

Studie ukazuje moderní dispozici tradičního jihomoravského domu v uliční proluce, s variantami fasád podle mikroregionu –
fasádní detaily, barva fasády, okna. Je zdarma k volnému využití pro stavební projekt, asi čtyři projekty autoři sami dopracovali
pro stavební řízení. Studie je volně využitelná místními projektanty. Zpracovali ji architekti z atelierů EDIT, DESK-A, Marco Maio
Architects a YUAR, s podporou Idealab, na základě iniciativy Ing. arch. Lukáše Janáče, který je rodák z postižené oblasti a s
kolegy založili inciativu www. Obnova21.cz. Zapojil se i jeho kolega Marco Maio, který učí na katedře architektury stavební
fakulty ČVUT a před pár týdny předvedli v rámci výsledků ateliérové tvorby za zimní semestr studentské návrhy. V červnu by
měl v Moravské Nové Vsi proběhnout seminář ve spolupráci s fakultou  sociálních  věd  UPOL v Olomouci, nad záměrem
postavit „sousedský dům“, multifunkční komunitní centrum v Moravské Nové Vsi. Interakce mezi studenty architektury a
sociálních věd by měla pomoct definovat požadavky na tyto komunitní stavby, které nejsou typologicky jednoznačně určené. 

* Živelní katastrofy. Požáry, povodně, dnes už i tornáda… Jak lze architekturu ubránit? 

Na základě podnětu kolegy Jiřího Lva, pracujícího v Austrálii, jsme založili web Architekti Pro Bono, který by mohl sloužit nejen
pro okamžiky živelních katastrof, ale i v době klidu pomoci zprostředkovat neprofitní návrhy např. malým obcím, spolkům, kteří
nemají finance na objednání projektu či si teprve ujasňují zadání stavby. Na webu, který je přístupný na stránkách ČKA, je
přihlášeno na osm desítek atelierů, které se přihlásily na výzvu k pomoci. 

* Jaké jsou aktuální trendy v architektuře? 

Trendem v plánování sídel a krajiny i navrhování staveb je na jednu stranu globalizace, že určitá typologie např. veřejných
staveb i soukromých vil je viditelná po celém světě, ale na druhou stranu nemálo tvůrců klade důraz na spjatost s regionem,
tradicí, místními materiály… Ostatně se nám to potvrzuje každý rok v hodnocení porot ČCA, kdy zpravidla rychle přehlédnou
stavby podobné těm mnoha vzorům či souputníkům, abych autory neobviňoval z plagiátorství, ale prostě nejsou ničím
významně odlišné, lepší, originálnější než tisíc podobných po světě. Zato je zpravidla zaujme stavba dobře usazená v místě, s
nějakou místní stopou, materiálem, kvalitně navržená ze všech soudobých hledisek. Žádná retro chaloupka, ale dům, který je
ozdobou obce, čtvrti, města. 

* Můžete uvést příklady úspěšných realizací v menších obcích? 

Takových obcí je hodně, ale vždy záleží na samosprávě nebo aspoň starostovi. Napadá mě kolega Kamil Mrva a starosta
Trojanovic Jiří Novotný, výjimečný příklad, který mnozí kolegové nemají moc rádi, protože se tam nesoutěží, ale vybrali si
architekta, se kterým se jim evidentně dobře spolupracovalo, a pokračují v dalších realizacích, na osobní zodpovědnost
starosty. Výsledky mají skvělé a vytvořili „svůj“ svět. (Pozn. Dvou tisícové Trojanovice leží na trase k Pustevnám v MSK, kde
navázali na tradici valašských staveb a posouvají jejich styl do 21. století.) Nebo vzpomeňme Modřice, kde dobře zorganizovali
soutěž na dostavbu městské haly, Líbeznice s aktivním starostou a několika úspěšnými soutěžemi, maličké Máslovice a
starostku Vladimíru Sýkorovou, Židlochovice… Příkladů je tolik, že bychom jimi vyplnili celý náš rozhovor. Opět odkážu na web
České ceny za architekturu. 

* Dne 21. března 2022 získá další skupinka architektů autorizaci. Bude letošní ročník jiný? 

Osvědčení o autorizaci předávám v poslední době 3krát ročně, naposledy jsme se již mohli vrátit do Rytířského sálu Senátu
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PČR, v průběhu dvou covidových let jsme mohli využívat C. A. M. P., Centrum architektury a městského plánování v Institutu
plánování a rozvoje HMP, extrémně ve skupinkách po 6 autorizovaných v kanceláři komory. Atmosféra ve Valdštejnském paláci
je přece jenom jiná, slavnost vždy doprovodí hudební vystoupení talentovaných žáků ZUŠ z Prahy 10, zpravidla vystoupí i
některý ze senátorů, nejčastěji profesor Jiří Drahoš, který přebírá záštitu nad ceremoniálem. I pro nově autorizované
architektky a architekty je to po promoci druhý slavnostní okamžik, kdy se stávají plnoprávnými členy architektonické obce,
včetně urbanistů a krajinářských architektů. 

* Jak se na působení ČKA, „podepsala“ pandemie covidu? 

Pandemie omezila především kontakty, což zkomplikovalo práci kanceláře i orgánů ČKA. Ale také nás naučila používat online
nástroje, Zoom se stal naším denním pomocníkem a vlastně se nám tak podařilo plnit vše, co jsme měli. S projektováním po
Zoomu či Teamsech to bylo horší, sám jsem home office zrušil po třech týdnech a dávali jsme si velký pozor, abychom se
nenakazili, a přitom jsme splnili všechny termíny. Podařilo se to, takže v atelieru i s několika karanténami a izolacemi jsme
vlastně dokázali fungovat jako jiné roky. Na stavbách to bylo občas složitější, porady, a hlavně projednávání s úřady se táhlo.
Vůbec, na úřadech vyhlásili covid home office a nějaké lhůty je nezajímaly. Zatímco naše termíny se vázaly na platbu za práci.
Vidím velký rozdíl v aktivitě nás, svou prací se živících OSVČ či s. r. o. atelierů, a v jistém alibismu veřejné správy. Znám ale
výjimky a úřednice telefonující v pátek šest večer ohledně ujasnění projektu. Doufám, že covid je většinově za námi, ale
současná putinovská agrese vůči Ukrajině může přinést další problémy nám všem. 

* V současnosti ovlivňuje řadu věcí i situace na Ukrajině. Ovlivní tato událost nějak i ČKA? 

My jsme okamžitě odsoudili putinovskou agresi a vyjádřili podporu Ukrajině, spolu s výzvou kolegům, aby přispěli finančně na
podporu statečných obránců Ukrajiny i uprchlíků a v rámci možností nabídli zaměstnání ukrajinským architektkám, které se tu
mohou objevit a budou hledat zaměstnání. Komora má jinak celkem omeze** nou možnost změnit dějiny, věřím, že valná
hromada konaná koncem dubna v tomto směru ještě přijme další rozhodnutí. Mohli bychom sáhnout do úspor a podpořit
ukrajinské kolegyně (architekti spíš nedorazí) nějakým stipendiem či finanční podporou. Naši práci ale konflikt s putinovským
zlem nesmí nijak omezit. V kanceláři nám přibyla agenda ohledně informování o možnostech zaměstnání v oboru pro uprchlíky.
A v této době nevíme, jak to vše s válkou na Ukrajině dopadne, nechci strašit, ale problémy jsou zřejmě teprve před námi. 

* V čem byste viděl hlavní přínos ČKA pro jednotlivá města a obce? 

Architekt, urbanista i krajinář mohou svým široce zaměřeným vzděláním a komplexním pohledem na rozvoj sídla přispět k jejich
dlouhodobě udržitelnému a koncepčnímu rozvoji, nemluvě o estetické kvalitě vystavěného prostředí pro jejich obyvatele a
uživatele. Stačí se zaměřit na hlavní náměstí, park, ale i budovu školy, především veřejná prostranství a veřejné stavby, kde
může veřejný zadavatel a investor efektivně vynaložit naše společné prostředky. Není ale malých rolí a například rodinné domy
a bydlení vůbec si zasluhují pozornost architekta. Ten je jenom svorníkem celého týmu projektantů, kteří stojí za kvalitním
návrhem, ale bez něj se často postaví objekt, budova, která může fungovat, ale něco jí chybí – buďto správné usazení v
krajině, území sídla nebo správně navržená okna, barva a materiál fasády, přívětivost pro obyvatele obce. Jsou naštěstí již
mnohé příklady malých obcí, které se nelekly údajných problémů a vypsaly architektonickou soutěž na přestavbu svého centra,
návsi či obecní hospody nebo radnice. Jak už jsem výše naznačil, mnoho dobrých příkladů a inspirace lze najít ve výsledcích
České ceny za architekturu ale v architektonických přehlídkách obecně. 

* Na závěr otázka oddechová. Máte oblíbeného historického architekta? 

Ano, ale ne jednoho, mohl bych vyjmenovat celou plejádu vzorů od F. L. Wrighta, Jože Plečnika, Adolfa Loose či Miese van der
Rohe, Josefa Gočára a českých funkcionalistů především, Tyla, Fuchse, Benše, Havlíčka. Z nedávné minulosti Hubáčka,
Bočana, Šrámkovou, která nás bohužel právě opustila. Z uvedených jmen je patrné, že jsem osobně spíš pro funkční a
racionální stavby. * 

Foto popis:   Sál hospody v Máslovicích
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„Obchody? Natřískaný, člověče. Plný tašky si domů nosej. A my jsme tam v podstatě jedli jenom humra. Všechno, co tady říkaj
v televizi, je čistá lež! Já tam byl a všechno viděl.“ – děda Evžen

Štvou vás příbuzní u nedělního oběda? Nemůžete pochopit, koho to zas volili, proč si vzájemně přeposílají konspirační maily,
nadávají na novináře a skuhrají, že za jejich mládí bylo líp? Vydechněte a počítejte do deseti. Ne vždy je hloubení příkopů mezi
generacemi ten nejlepší nápad.

Třicetiletá Michaela, profesí redaktorka veřejnoprávní televize, proto potlačila svůj pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým (o
čtyři dekády starším dědou) bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když oběma balila kufry, ještě netušila, že za pár dní: stráví
večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů a patery trenky na
měsíc v pohodě stačí.

Máte před sebou svérázné zápisky z cest, jež ve výsledku nejsou cestopisem, ale spíš deníkem bizarních situací v kubánských
kulisách. Pokud čtenáře kdy zajímalo, co se stane, když sejme rudé třešničky z loga KSČM a naloží je do řízného kubánského
rumu, v této knize najde odpověď.

Michaela Janečková

Autorkou knihy je česká novinářka. Vystudovala Žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . S psaním
začínala jako redaktorka Lidových novin. Tam rozkrývala třeba podhoubí tuzemské extrémní pravice; informace z jejích článků
přispěly k odsouzení takzvaných žhářů z Vítkova. Poté vyměnila tužku za mikrofon a přešla do České televize, kde za
ekonomickou redakci už více než deset let točí reportáže pro Události a edituje pořad Byznys ČT24. Příležitostně spolupracuje
s Deníkem N a magazínem Forbes. Ale kdyby to šlo, nejradši by se jenom na koni proháněla po lesích a střílela lukem.

Ukázka z knihy:

Dneska ráno jsem měla něco zacucháno ve vlasech a zjistila jsem při zběžném ohledání, že to bude asi svatozář. V zárodku.
Zajímavé, jak takhle člověk na cestách vyzjistí o svých bližních takové otravné vlastnosti. Tak třeba se ukázalo, že děda stále
mluví. Zejména teda na lidi, což je obzvlášť znepokojující. Nezabrání mu v tom ani sluchátka vražená až do nitra lebky, ani
otevřená kniha, ani klapky na oči, nebo to, že je potenciální posluchač pod vodou, nebo v koupelně, nebo ve vedlejší ulici.
Taky při každém oslovení do přítomných bodře dloubne loktem, což mají teda lidi obecně hodně rádi. Na druhou stranu se ale
taky ukázalo, že množství vypitého alkoholu se přímo úměrně rovná náladě posádky, takže řešením všech nepříjemných
sociálních i tělesných situací je prostě PŘIDAT RUM. Díky tomuto prvnímu a jedinému kubánskému přikázání jsme včera strávili
fajn den na pláži, kde bylo jen trošičku písečných blech. Děda v dobrém rozmaru si po večeři v pokoji dokonce trochu zacvičil,
což spočívalo v tom, že si na postel umístil židli, opřel si o ni nohy a usnul. Not bad. #tresnevrumu

Knihu

Třešně v rumu

vydalo nakladatelství

Cosmopolis

. Koupíte ji na

www.grada.cz
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Češi poslali Ukrajincům osvědčené zbraně
TISK , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 04.04.2022 03:50 , Čtenost: 152 037 , Rubrika: Titulní strana , AVE: 99 050,44 Kč , Země: Česko , GRP: 1,69
PRAHA Na zbraně pro Ukrajinu již Česko dalo přes miliardu korun. Jen první zásilky, které vyslala česká vláda, stály více než
750 milionů a dalších 600 milionů vybrali Češi ve sbírkách. Jaké zbraně však ministerstvo obrany dodalo Kyjevu, resort odmítá
sdělit kvůli utajení informací. Podobně zahalený tajemstvím je i nákup, jejž provedli Ukrajinci za peníze ze sbírek. 
Přesto se již na sociálních sítích objevily snímky, které ukazují, jaké zbraně z Česka jsou v boji. Jde o útočné pušky,
protitankové střely i univerzální kulomety. „Je třeba upozornit na pancéřovky RPG 75, které jsou také české provenience a jsou
součástí plejády protitankových zbraní poskytnutých Ukrajině,“ sdělil LN vojenský analytik Lukáš Visingr. Tento z českých darů
se objevil i v instruktážním videu na sociálních sítích. Jde o protitankový granát ráže 68 mm (RPG-75M) z dílen společnosti
Zeveta Bojkovice. 
Pro Ukrajince jsou však dle expertů důležité protiletecké systémy. Jedním z těch, které Češi na Ukrajinu zřejmě dodávají, je
Strela 10M, jenž byl z české armády již vyřazen. „Používá ho jak ukrajinská, tak ruská strana a je určitě schopen zasahovat
vrtulníky i letouny. Je to sice starší systém, ale pořád je to proti technice, kterou jsou Rusové schopni nasadit, docela účinné.
Pokud bude dodán ve slušném stavu, je schopen proti vzdušným cílům působit,“ sdělil LN vojenský analytik Dušan Rovenský.
Právě dodávky v podobě systémů protivzdušné obrany, které Ukrajinci znají, pomohou Ukrajině nejvíce, míní experti oslovení
LN. Důležité jsou i dodávky munice. 

Pokračování na straně 3 Češi poslali Ukrajincům 
zbraně 

Dokončení ze strany 1 

Další zbraňové systémy je sice možné na Ukrajinu dodat, je ale třeba počítat s delší dobou výcviku osádek, důležité je také
zajištění servisu a náhradních dílů. 
Zmíněný systém Strela 10M má dostup pěti kilometrů, a tak by měl být nebezpečný hlavně pro vrtulníky. Rusové sice nad
Ukrajinou létají v moderních letounech, například Su-34, jenže nepoužívají naváděnou munici, ale pouze jednoduché neřízené
bomby. Těmi se dle expertů z pěti kilometrů nedá trefit prakticky nic, piloti proto musí sestoupit do nižších výšek, kde jsou již
ohrožováni i raketami s nižším dostupem, jakými jsou právě Strely. 
Ruští piloti také často nejsou schopni z větších výšek rozeznat ukrajinskou techniku od své vlastní, proto musí létat níže. 
„Protivzdušné systémy dávají určitě smysl. Nic lepšího stejně nemáme a oni s tím umí zacházet,“ myslí si analytik z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. 
Na Twitteru se také objevila řada snímků, na kterých vojáci drží v rukou například pušky BREN 2 ráže 5,56×45 mm či samopal
vzor 58 od České zbrojovky. Druhých jmenovaných podle účtu Ukraine Weapons Tracker mělo být dodáno na Ukrajinu na pět
tisíc kusů. 
Do válečné zóny by z Česka mohla být dopravena podle posledních zpráv i obrněná vozidla. Německá vláda v pátek schválila
prodej 56 obrněných vozidel typu PbV-501 z Česka na Ukrajinu. Ta původně patřila armádě socialistické Německé
demokratické republiky (NDR), nyní je vlastní česká firma a spolková vláda musí jejich reexport posvětit. 
Podle deníku Die Welt by téměř šest desítek bojových obrněných vozidel mělo na Ukrajinu dorazit během několika týdnů. Podle
serveru je ještě potřeba „je dát do pořádku“. 

Dochází munice 

Druhou důležitou komoditou, kterou Ukrajinci nutně potřebují a kterou jim můžeme poskytnout, je munice. „Už v lednu se
odsouhlasilo, že na Ukrajinu půjde něco přes čtyři tisíce dělostřeleckých granátů a zřejmě budou následovat i další dodávky.
Dělostřelectvo v této válce hraje prim, hrálo ho i na Donbase v letech 2014 a 2015. To byla dělostřelecká válka a
dělostřelectvo také zničilo nejvíce ruské techniky,“ uvedl Rovenský s tím, že spotřeba střeliva ve válce je obrovská a Ukrajinci
již přišli o spoustu muničních skladů, které jim Rusové zničili raketami nebo vybombardovali letadly. Proto se pomalu dostávají
do situace, kdy střelivem musí šetřit a každá dodávka je obrovskou pomocí. 
Česko může nabídnout nejen střelivo do ručních zbraní a granáty ráže 152 milimetrů, ale i rakety do raketometů či neřízené
rakety pro vrtulníky Mi-24. A velmi důležitý je také fakt, že v Česku jsou stále firmy, které potřebné střelivo, včetně minometných
granátů a granátů ráže 152 milimetrů do samohybných houfnic, umí vyrobit a také ho vyrábějí. 
„Jsme desetimilionový stát. Přidáváme svůj dílek do celé západní podpory. Ta má rozhodující význam pro to, že se Ukrajina v
boji drží. Nemá smysl se bavit o tom, že Česká republika to vytrhne. Ale zároveň to není argument pro to, abychom neposílali
nic,“ podotknul Bahenský. Podle Rovenského je pomoc Ukrajině určitě koordinována v rámci Severoatlantické aliance a
pravděpodobně i s dalšími zeměmi jako třeba s Austrálií. „NATO dostává požadavky z ukrajinské strany a dotazuje se zemí,
jestli to mají nebo nemají, a co jsou schopny dodat. Jsme tedy jedním z kamenů většího celku,“ upřesnil. 

Foto autor:   FOTO ARMY. CZ
Foto popis:   Protiletecké systémy Strela 10M byly už z české armády vyřazeny

Jaké zbraně posíláme Ukrajincům? Jde o osvědčené kusy, od kulometů po protiletecké systémy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 05:29 , 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
Na zbraně pro Ukrajinu již Česko dalo přes miliardu korun. Jen první zásilky, které vyslala česká vláda, stály více než 750
milionů a dalších 600 milionů vybrali Češi ve sbírkách. Jaké zbraně však ministerstvo obrany dodalo Kyjevu, resort odmítá
sdělit kvůli utajení informací. Podobně zahalený tajemstvím je i nákup, jejž provedli Ukrajinci za peníze ze sbírek.

Přesto se již na sociálních sítích objevily snímky, které ukazují, jaké zbraně z Česka jsou v boji. Jde o útočné pušky,
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protitankové střely i univerzální kulomety. „Je třeba upozornit na pancéřovky RPG 75, které jsou také české provenience a jsou
součástí plejády protitankových zbraní poskytnutých Ukrajině,“ sdělil vojenský analytik Lukáš Visingr. Tento z českých darů se
objevil i v instruktážním videu na sociálních sítích. Jde o protitankový granát ráže 68mm (RPG-75M) z dílen společnosti Zeveta
Bojkovice.

Pro Ukrajince jsou však dle expertů důležité protiletecké systémy. Jedním z těch, které Češi na Ukrajinu zřejmě dodávají, je
Strela 10M, jenž byl z české armády již vyřazen. „Používá ho jak ukrajinská, tak ruská strana a je určitě schopen zasahovat
vrtulníky i letouny. Je to sice starší systém, ale pořád je to proti technice, kterou jsou Rusové schopni nasadit, docela účinné.
Pokud bude dodán ve slušném stavu, je schopen proti vzdušným cílům působit,“ sdělil vojenský analytik Dušan Rovenský.

Právě dodávky v podobě systémů protivzdušné obrany, které Ukrajinci znají, pomohou Ukrajině nejvíce, míní experti oslovení
serverem Lidovky.cz. Důležité jsou i dodávky munice.Výcvik a servis

Další zbraňové systémy je sice možné na Ukrajinu dodat, je ale třeba počítat s delší dobou výcviku osádek, důležité je také
zajištění servisu a náhradních dílů.

Zmíněný systém Strela 10M má dostup pěti kilometrů, a tak by měl být nebezpečný hlavně pro vrtulníky. Rusové sice nad
Ukrajinou létají v moderních letounech, například Su-34, jenže nepoužívají naváděnou munici, ale pouze jednoduché neřízené
bomby. Těmi se dle expertů z pěti kilometrů nedá trefit prakticky nic, piloti proto musí sestoupit do nižších výšek, kde jsou již
ohrožováni i raketami s nižším dostupem, jakými jsou právě Strely.

Tanky či raketomety. Kyjevu by pomohly zbraně z českých zásob, ukrajinští vojáci je umí ovládat

Ruští piloti také často nejsou schopni z větších výšek rozeznat ukrajinskou techniku od své vlastní, proto musí létat níže.

„Protivzdušné systémy dávají určitě smysl. Nic lepšího stejně nemáme a oni s tím umí zacházet,“ myslí si analytik z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský.

Na Twitteru se také objevila řada snímků, na kterých vojáci drží v rukou například pušky BREN 2 ráže 5,56×45 mm či samopal
vzor 58 od České zbrojovky. Druhých jmenovaných podle účtu Ukraine Weapons Tracker mělo být dodáno na Ukrajinu na pět
tisíc kusů.

Do válečné zóny by z Česka mohla být dopravena podle posledních zpráv i obrněná vozidla. Německá vláda v pátek schválila
prodej 56 obrněných vozidel typu PbV-501 z Česka na Ukrajinu. Ta původně patřila armádě socialistické Německé
demokratické republiky (NDR), nyní je vlastní česká firma a spolková vláda musí jejich reexport posvětit.

Podle deníku Die Welt by téměř šest desítek bojových obrněných vozidel mělo na Ukrajinu dorazit během několika týdnů. Podle
serveru je ještě potřeba „je dát do pořádku“.Dochází munice

Druhou důležitou komoditou, kterou Ukrajinci nutně potřebují a kterou jim můžeme poskytnout, je munice. „Už v lednu se
odsouhlasilo, že na Ukrajinu půjde něco přes čtyři tisíce dělostřeleckých granátů a zřejmě budou následovat i další dodávky.
Dělostřelectvo v této válce hraje prim, hrálo ho i na Donbase v letech 2014 a 2015. To byla dělostřelecká válka a
dělostřelectvo také zničilo nejvíce ruské techniky,“ uvedl Rovenský s tím, že spotřeba střeliva ve válce je obrovská a Ukrajinci
již přišli o spoustu muničních skladů, které jim Rusové zničili raketami nebo vybombardovali letadly. Proto se pomalu dostávají
do situace, kdy střelivem musí šetřit a každá dodávka je obrovskou pomocí.

V téhle válce nestačí jen fandit, míní jeden z nejznámějších ukrajinských novinářů. Zem brání se zbraní v ruce

Česko může nabídnout nejen střelivo do ručních zbraní a granáty ráže 152 milimetrů, ale i rakety do raketometů či neřízené
rakety pro vrtulníky Mi-24. A velmi důležitý je také fakt, že v Česku jsou stále firmy, které potřebné střelivo, včetně minometných
granátů a granátů ráže 152 milimetrů do samohybných houfnic, umí vyrobit a také ho vyrábějí.

„Jsme desetimilionový stát. Přidáváme svůj dílek do celé západní podpory. Ta má rozhodující význam pro to, že se Ukrajina v
boji drží. Nemá smysl se bavit o tom, že Česká republika to vytrhne. Ale zároveň to není argument pro to, abychom neposílali
nic,“ podotknul Bahenský. Podle Rovenského je pomoc Ukrajině určitě koordinována v rámci Severoatlantické aliance a
pravděpodobně i s dalšími zeměmi jako třeba s Austrálií. „NATO dostává požadavky z ukrajinské strany a dotazuje se zemí,
jestli to mají nebo nemají, a co jsou schopny dodat. Jsme tedy jedním z kamenů většího celku,“ upřesnil. 

Foto:
Protiletadlový raketový komplet Strela-10M
Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl

FotoGallery:
Ministryně obrany Jana Černochová navštívila 21. základnu taktického letectva Čáslav.
Petr Topič, MAFRA

Ministryně obrany Jana Černochová navštívila 21. základnu taktického letectva Čáslav.
Petr Topič, MAFRA

Ministryně obrany Jana Černochová navštívila 21. základnu taktického letectva Čáslav.
Petr Topič, MAFRA
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Ministryně obrany Jana Černochová navštívila 21. základnu taktického letectva Čáslav.
Petr Topič, MAFRA

Prezident České zbrojovky Group Lubomír Kovařík (23. ledna 2017)
Luděk Ovesný, MAFRA

Prezident České zbrojovky Group Lubomír Kovařík (23. ledna 2017)
Luděk Ovesný, MAFRA

Generální ředitel České zbrojovky Lubomír Kovařík (23. ledna 2017)
Luděk Ovesný, MAFRA

Modernizované zbraně CZ BREN 2
Armáda ČR

...a hlaveň útočné pušky (28. května 2012)
Tomáš Šťástka, iDNES.cz

Protiletadlový raketový komplet Strela-10M
CC BY-SA 3.0: CS92; Wikimedia

Andrea Slováková: Vysoké školy by měly být nejen vzdělávací, ale i podpůrné instituce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Apolena Rychlíková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 06:23 , Celková
návštěvnost: 633 270 , RU / měsíc: 102 319 , RU / den: 7 707 , AVE: 5 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
V roce 2020 byla Andrea Slováková zvolena historicky první děkankou FAMU, jedné z nejvýznamnějších umělecko-
vzdělávacích institucí u nás. Umělecké školy dnes procházejí významnou změnou, kterou nastartovaly interní debaty o
postavení studentů a studentek, tlaku na jejich tvůrčí práci či nerovnosti mezi pedagogy a studentstvem. Andrea Slováková
zřídila na FAMU pozici ombudsmanky, kterou aktuálně zastává Klára Laurenčíková. Ambicí této pozice je vytvářet bezpečné
prostředí a zlepšit kvalitu komunikace uvnitř instituce. Jak si Slováková představuje vysokou školu v 21. století? Co je pro ni
důležité z hlediska vzdělávání, a co naopak z hlediska současné kinematografie? Proč si myslí, že by funkce vedoucích kateder
na uměleckých školách měla trvat maximálně dvě po sobě jdoucí období? Jaké úspěchy mají dnešní studenti a studentky za
sebou? A jakou roli může audiovize plnit v rámci celé společnosti? I o tom jsou nejnovější Kvóty.

https://soundcloud.com/advojka2013/kvoty-37-andrea-slovakova-vysoke-skoly-by-mely-byt-nejen-vzdelavaci-instituce-ale-i-
podpurne

Andrea Slováková vystudovala mediální studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kde obhájila rigorózní práci, a
filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde absolvovala postgraduální studium. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a
strategický management na Cambridge Business School. V letech 2003 až 2011 působila ve vedení Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Ji.hlava, v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro festival dramaturgicky
připravuje sekce experimentálních dokumentů a program instalací ve virtuální realitě. Od roku 2008 pravidelně přednášela
dějiny a metody dokumentárního a experimentálního filmu na Masarykově univerzitě v Brně, příležitostně také na Karlově
univerzitě, VŠMU, Univerzitě Palackého a na FAMU. V letech 2012 až 2015 působila jako ředitelka Nakladatelství Akademie
múzických umění v Praze. Založila nakladatelství nonfiction literatury Nová beseda. Publikuje texty o filmu v různých periodicích,
uspořádala sborník textů o dokumentu DO a editorsky vedla Dok.revue (příloha týdeníku Respekt). Je autorkou knihy Co je
nového ve filmové vědě (2017) a básnické sbírky Vně (2018). Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o
mracích Oblaka, esej o dohlížecích mechanizmech Nadohled nebo filosofický experiment 500 plošin.

Strana Fidesz Viktora Orbána drtivě zvítězila v maďarských parlamentních volbách
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 08:43 , Poslechovost pořadu:
344 336 , Pořad: 08:00 Hlavní zprávy , AVE: 41 202,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,83
Jana PETROVÁ, moderátorka 
Strana Fidesz Viktora Orbána drtivě zvítězila v maďarských parlamentních volbách ze 199 mandátů, podle průběžných
výsledků, získala 135 křesel. Má tak ústavní většinu a je ještě silnější než před čtyřmi lety. Opoziční koalice zaostala za
očekáváním a nejspíš získala jen 57 mandátů.

Pavlína NEČÁSKOVÁ, redaktorka 
Viktor Orbán poděkoval svým voličům a prohlásil, že od roku 2010 jeho strana pokaždé zvítězila a vítězí i nyní, když se proti ní
sjednotila celá opozice, a to považuje maďarský premiér za svůj největší úspěch. Do poslaneckých lavic poprvé zasednou také
členové krajně pravicové strany Naše vlast, kteří se oddělili od opozičního Jobbiku, zatímco ze štábu opoziční koalice odcházeli
lidé ještě před sečtením většiny hlasů, ve štábu Fideszu se opakovaně skandovalo, ať žije Maďarsko a Viktor. Z Budapešti,
Pavlína Nečásková, Radiožurnál.

Jana PETROVÁ, moderátorka 
A po půl deváté bude hostem ranního Radiožurnálu hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Živé vysílání 08:05
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mluvčí 
V naprosté větší ta je vynaložené na boj proti epidemii covidu. Enormně totiž podle úřadu přibylo běžných výdajů. Investice se
naopak zvýšily jen málo reakci předchozí i současné vlády zjišťujeme.

mluvčí 
Fotbalisté Plzně ve šlágru sedmadvacátého ligového kola remizovali se Slavií 11 Viktoria tak zůstává v čele tabulky s
jednobodovým náskokem právě před svým nedělním soupeřem podle záložníka Pražanů Lukáše Provoda je zisk jediného bodu
pro slávisty ztráta.

mluvčí 
Po zápase když když rozhodčí pískl do píšťalky je to 11 tady v Plzni oslavuju takže s tím asi nepočítali že pořád slávy má tu sílu
a o my jsme sem přijeli vyhrát takže určitě ztráta to je ale rozhodně si z toho nebudeme dělat hlavu rozeberme si to u videa s
trenérama a jedeme dál.

mluvčí 
Výsledkem 11 skončili také další 2 nedělní zápasy fotbalové ligy Pardubic proti Jablonci a Karviné s Bohemians Hradec Králové
remizoval s Mladou Boleslaví 22 do semifinále play off hokejové extraligy vstoupili lépe týmy Třince Sparty oceláři porazili
Mladou Boleslav 30 Pražané České Budějovice 21 série dnes pokračují druhými zápasy na Radiožurnálu Radiožurnálu sport
vás o nich budeme pravidelně informovat.

mluvčí 
Kompletní zpravodajský servis každé ráno i v pondělí 4. dubna vítejte do nového dne a dobrý den naši reportéři byli u
shořelého srubu v Osvětimanech na Zlínsku který patří hradnímu kancléři Vratislavu Minářovi poslechněte si to čtvrt na 9 co
tam zjistili.

Skoro 8 10 posloucháte pondělní ranní Radiožurnál naši reportéři byli na místě shořelého srubu v Osvětimanech na Zlínsku
který patřil firmě hradního kancléře Vratislava Mynáře dobrovolní hasiči kteří prohledávali spáleniště prozradili že hledali trezor
jeho obsah který údajně ze srubu před požárem zmizel náš reportér investigativního týmu Martin Štorkán se mnou ve studiu
pěkné ráno Martine dobré ráno vy jste byli přímo na místě požáru celý den jak to vypadalo.

mluvčí 
My jsme na místě byli minulý týden ve středu což bylo den po požáru viděli jsme tam kriminalisty hasiče ze spáleniště vytahují
ohořelé trámy jak třídí prohrabávají hromady popela a ptali jsme se jich co přesně hledají oni to nejdřív nechtěli komentovat až
později když jsme některé dobrovolné hasiče právě z Osvětiman a okolních obcí navštívili u nich doma nám prozradili, že hledali
věci z trezoru a někteří dokonce mluvili o tom že hledaly celý trezor co ne nakonec ale prý nic nenašli.

mluvčí 
V tom trezoru mělo být.

mluvčí 
My jsme se na to ptali hradního kancléře Vratislava Mynáře on ale nebral mobil a na SMS neodpověděl a Miroslav Červenka
což je jednatel Mynářovy firmy, která srub vlastní na dotaz od trezoru pouze řekl že je to předmětem vyšetřování a proto to
nebude komentovat.

mluvčí 
Už se ví proč začalo hořet.

mluvčí 
Policisté zatím pracují se třemi verzemi tedy že mohlo jít o nedbalost technickou závadu nebo úmysl výzkumu říká mluvčí policie
Uherského Hradiště Milena Šabatová.

mluvčí 
Ve spolupráci s dalšími policejními specialisty hasiče jsme v úterý do pozdních hodin ohledávali místo události. Ráno jsme se s
hasiči na místo vrátili znovu.

mluvčí 
Hasiči se shodují, že hořet začalo v podkroví srubu, kde měl Mynář byt obvyklé tam trávil víkendy s rodinou právě víkend před
požárem tam ale nebyl. My jsme navíc zjistili ještě jednu zajímavou okolnost ještě před hasiči totiž ke srubu vyjela hlídka
bezpečnostní agentury Guns Uherského Hradiště a původně to nebylo kvůli plamenům ale proto, že čidlo ve srubu zachytilo
pohyb a spustil alarm. Víc tomu říká mluvčí firmy Magda Pekařová.

mluvčí 
Naše společnost do zmíněného objektu instalovala elektronický zabezpečovací systém detekující pohyb nežádoucích osob.
Systém spustil alarm ve chvíli, kdy došlo uvnitř budovy pohybu. Ten mohl být způsoben důsledkem vysokého žáru a pádu části
vybavení.

mluvčí 
Co přesně ten alarm spustilo policisté a hasiči zatím zjišťují. Já ještě dodám, že škoda po požáru hospody je po upřesnění
zhruba 20 000 000 Kč více informací můžou najít posluchači na našem zpravodajském serveru irozhlas. Cz.
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mluvčí 
Reportér investigativního týmu Martin Štorkán byl se mnou v ranním Radiožurnálu. Martine, díky, na shledanou. Díky hezký
den. 2,5 minuty čtvrt na 9 dobré jitro.

Rozhodnuto maďarským premiérem následující 4 roky zůstane Viktor Orbán. Co stojí za úspěchem jeho vládní strany Fides a
co její vítězství v parlamentních volbách znamená pro Evropu? To probereme už za chvíli Petr Balous fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

Další krátké zprávy Jana Petrová.

mluvčí 
Ruská armáda po zabíjela v ukrajinském městě vůči nejméně 280 lidí někteří z nich byly podle Ukrajinců civilisté starosta
Anatolij Fedor řekl že město muselo pohřbít těla do společných hrobů podle prezidenta Volodymyra Zelenského se masakrem
bude zítra zabývat Rada bezpečnosti OSN Rusko vraždění civilistů odmítá budeme se tomu věnovat po půl deváté za včerejšek
přibylo 1658 potvrzených případů nákazy koronavirem podle ministerstva zdravotnictví je to oproti minulé neděli zhruba 600
méně a zároveň je to nejnižší nárůst od začátku ledna u 313 nakažených pak mají hygienici podezření na infekci.

mluvčí 
8 22 pondělní ranní Radiožurnál jak už víme v čele maďarské vlády i nadále zůstane současný premiér Viktor Orbán, jeho
strana Fides ve včerejších parlamentních volbách získala přes 53 % odevzdaných hlasů. Podařilo se jí dokonce posílit svou
ústavní většinu. Neúspěch ve volbách zaznamenala naopak šestičlenná opoziční aliance, pro kterou hlasovalo kolem 35 %
voličů. Ve vysílání teď zdravím Junga listů Petra valu z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré ráno. Dobré ráno
jsou tyhle výsledky voleb překvapením nečekal se přece jen vyrovnanější souboj?

mluvčí 
No já bych rozhodně označil za překvapení čekalo se, že pozice přece jenom bude mít těch hlasů více. Čekalo se, že vlastně
po výsledcích z roku 2019 kde opozice získala řadu radnic velkých měst, že tady v těchto radní, že tedy v těchto městech získá
získat mandáty a ukázalo se, že dnes byl schopen získat hlasy tam, kde, kde se to nečekalo, že třeba Budapešť, kde ten rozdíl
mezi opozicí a asi jde sem byl jenom nějakých asi 6 % pro opozici, což ukazuje, že vlastně ani v tom hlavním městě ta opozice
nebyla schopna získat tolik hlasů.

mluvčí 
Tak se tolik nepočítalo, jak se to podařilo Viktorovi Orbánovi straně Fides?

mluvčí 
No opoziční lídři už otevřeně mluví o tom, že vybrali toho správného kandidáta, tzn. že Markíza aj nebyl schopen přesvědčit
dostatek lidí. Mluví se o tom, že spoustu lidí volilo s velkým sebezapřením, že vlastně zůstalo už jen ten program anti Orbán, tj.
že vůdce opozice volili jenom protože neměli rádi Orbána, nikoliv protože by byl schopen nabídnout nějakou alternativu a jak se
o tom už mluví, Markíza nebyl schopen vlastně vyhrát ani ve svém vlastním vodě, kde prohrál také poměrně poměrně jasně.

mluvčí 
Co stojí za chvilku popularitu Viktora Orbána mezi Maďary po 12 letech ve funkci premiéra všech těch změnách, kterými
Maďarsko prošlo?

mluvčí 
Tak určitě se dá říct, že že k tomu přispěla současná krize, to je válka na Ukrajině, kde vlastně Viktor Orbán od počátku vlastně
celé té kampaně, tzn. ještě než válka začala, tak sází sází na to hlavní své téma, což je bezpečnost, tj. že ochrání lidi před
spoustou věcí, a když vlastně začla válka, tak vlastně jenom dál zdůrazňoval, že je to on jako zkušený lídr, který je schopen
Maďarsko vlastně ochránit i před touto válkou a mnohokrát zdůrazňoval, že to není maďarská válka a podle mně tady ten tento
jako pocit bezpečí lidí vlastně rozhodl, protože spoustu lidí pro něj šlo hlasovat.

mluvčí 
Maďarsko se pomoci Ukrajině i odsouzeni potrestáni ruské nezastavilo dost vlažně, byť přes první odsouzení a první sankce,
se kterými Viktor Orbán souhlasil, jaká bude teď jeho politika posílena vítězstvím, co se může v Maďarsku změnit, tak je to
problém třeba pro Evropskou unii nebo Visegrádskou skupinu?

mluvčí 
No jak jak já vždycky říkám, Maďarsko netrpělo nikdy netrpí nějakou Rusové sílí v tom smyslu, že by, jak se o tom o tom píše,
že bylo jako pro putinovské atd. ten přístup Fideszu Viktora Orbána je čistě pragmatický, tj. potřebujeme plyn, potřebujeme
zajistit vlastně ten náš národní zájem a vlastně ten přístup ten přístup je je takovýto na rozdíl od od jiných zemí, jako je Srbsko,
kde můžeme najít nějaké i pro ruské reminiscence. Podle mě ta válka prof. Urbana bylo velmi velmi nepříjemná, protože on
nemohl jako směrem ven říkat odsuzovat to to příliš, protože se bál, aby doma nepřišel o podporu právě těchto voličů, kteří
říkali, že který říkal, že je potřeba prostě míra je potřeba zajistit ten plyn a všechny hosty tyhle ty věci podle mě bude teď moc
se zařadí, jako jsme více do toho do toho evropského mainstreamu s tím, že bude podporovat tu jsme jednotnější jednotnější
politiku v rámci Evropské unie, ale nějaký velký velký kotrmelec ve smyslu, že by, že by začal silněji podporovat Ukrajinu včera v
dodávkách zbraní, takto to rozhodně také neočekávám.

mluvčí 
Co tzn. pro Visegrádskou skupinu zůstane 1 nebo naopak ve 3 tak pro Maďarsko je Visegrádská skupina asi klíčovou klíčovou
skupinou podle mě bude zásadní, jak, jak se bude schopen domluvit především s Polskem, kdy vlastně s Polskem Polsko je
nejdůležitějším maďarským partnerem a tahle ta válka vlastně zač začla velmi překvapivě už rozklíčovat tu spolupráci, takže
bude záležet, nakolik Viktor Orbán bude schopen přesvědčit polské partnery, že vlastně ten jeho názor jsou to polského neliší
natolik, aby, aby to znamenalo nějaký problém ve visegrádské spolupráci.
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Říká pro ranní Radiožurnál kongres stal Petr Baláš z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuju za váš čas.
Na shledanou.

mluvčí 
Děkuji plnou.

mluvčí 
Nebudeme samozřejmě pokračovat nejen v tomto tématu, ale samozřejmě i dalšími informacemi z Ukrajiny a z vývoje válečného
konfliktu ve vysílání Radiožurnálu třeba už po půl deváté do půl do zpráv zbývají necelé 2 minuty. Můžete nás poslouchat
samozřejmě i dál dalších minutách nebo na irozhlas cz aplikacích.

Živé vysílání 07:30
RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 08:49 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Pořad: 07:30 Živé vysílání , AVE: 4 656 400,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,81
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Rada bezpečnosti OSN bude zítra posuzovat ruský masakr v ukrajinském městě buď na sociálních sítích to uvedl prezident
Volodymyr Zelenskyj podle něj Rusko na Ukrajině páchá genocidu ukrajinské úřady oznámily, že ruská armáda ve městě zabila
skoro 3 stovky lidí včetně civilistů Rusko masakr odmítá nehodu vězeňského autobusu a tahače s historickými tanky bude dnes
řešit soud pro Prahu 5 nehoda se stala v květnu 2019 u Prahy a zemřel při ní třiadvacetiletý dozorce dalších 14 lidí bylo
zraněno za srážku auto může podle státní zástupkyně Hany Vrbové řidič tahače hrozí mu až desetileté vězení stavby domů
zdražují důvodem jsou desítky procent rostoucí ceny některých stavebních materiálů a energií kvůli válce na Ukrajině se navíc
stavební firmy potýkají s nedostatkem železa většina Rudy se totiž dováží právě odtamtud bývalý jordánský korunní princ
Hamza se vzdal svého titulu před rokem na něj královská rodina uvalila domácí vězení nevlastní bratr krále Abdalláha druhého
se provinil údajným pokusem o destabilizaci monarchie princ Hamza obvinění odmítl s tím, že jen kritizoval korupční poměry v
království.

Fotbalisté Plzně zůstávají v čele ligové tabulky ve šlágru sedmadvacátého kola této sezóny doma remizovali se Slavií 11 na
prvním místě udrželi před Pražany jednobodový náskok výsledkem 11 pak skončily souboje Pardubic proti Jablonci a Karviné
Bohemians Hradec Králové remizoval s Mladou Boleslaví 22.

mluvčí 
Pěkné ráno Marcela Hálová má na starosti počasí dnes v pondělí 4. dubna teď 5 minut po půl osmé vydáme se do Maďarska
premiér Viktor Orbán povládne čtvrté volební období v řadě parlamentních volbách přesvědčivě vyhrál v Budapešti máme
zpravodaje spojíme se do třičtvrtě na 8.

Po víkendu je jasné že v Maďarsku se vláda nezmění u moci zůstává po vyostřených parlamentních volbách dosavadní premiér
Viktor Orbán ze střetu s širokou opoziční koalicí dokonce vychází posílený o několik parlamentních křesel uskupení společně s
maďarskou porážku uznalo její lídr ale zpochybnil férovost voleb a předcházející kampaně do lavic maďarského parlamentu
zasedne nová krajně pravicová strana má vlast v Budapešti máme zpravodaje Ladislava Nováka dobré ráno.

mluvčí 
Hezké ráno.

mluvčí 
Jak drtivé je to vítězství Orbánova vládnoucího bloku?

mluvčí 
Velmi určitě z opozičního pohledu z pohledu Orbánova Fideszu ten získal 53 % hlasů opozice jen 35 Fides posílil napříč celou
zemí v trvalém spojení s křesťanskými demokraty posílil svou dvoutřetinovou ústavní většinu v parlamentu měl by získat 135
křesel, tedy o 2 víc předvolební průzkumy slibovaly často velmi těsný souboj se spojenou opozici ale ten se nakonec nekonal
nepodařilo se jí vyhrát žádnou venkovskou oblast hodně vypovídá, že sjednocená opozice dosáhla menších zisků si v minulých
volbách ty strany odnášel jednotlivě a pak opoziční lídr Petr Markíza nedokázal v souboji s kandidátem Fideszu získat ani svůj
vlastní obvod když vystoupil s uznáním porážky tzv. na pódiu nestál nikdo z opozičních partnerů.

mluvčí 
Co včerejší úspěch znamená pro Viktora Orbána?

mluvčí 
Jak sám prohlásil ve vítězné řeči, je to velké vítězství právě protože se proti němu všichni spojili, je to pro mě už pátý
premiérský mandát čtvrtý v řadě, kdy má navíc k dispozici dvoutřetinovou ústavní většinu v minulých letech použil, aby
Maďarsko politicky společně ekonomicky proměnil a teď v tom může pokračovat prostě tu mladých lidí tzn. že za svůj život, kam
až pamatují, neznají jinou vládu a jak včera sám naznačil, je to velké vítězství vůči Evropské unii, ze které často kritizovaný kvůli
údajné korupci omezování svobody tisku nebo rozkládání právního státu.

mluvčí 
Říká v Budapešti náš reportér Ladislav Novák. Děkuju.

mluvčí 
Hezký den. Přesně.
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mluvčí 
Za hodinu bude hostem ranního Radiožurnálu ještě humorista Petr Palla z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  teď 7
41 islám další zprávy ve třičtvrtě ještě sport úředními dobré ráno.

Přibyly ještě sport bude to fotbal fotbalisté Plzně remizovali ve šlágru sedmadvacátého ligového kola se Slavií 11 zůstávají tak
dál v čele tabulky hosté vedli po gólu Ingra za Viktorii vyrovnával chorých utkání s přehledem odpískal polský rozhodčí Pavel
Radkovský.

mluvčí 
Kostí.

mluvčí 
A myslím si že to zvládl vůbec špatně že určitě na ty rozhodčí vždycky velkej tlak protože když přijedou z jiných země nevypadlo
něco od toho čekat, tak to zvládl dobře.

mluvčí 
Chválil výkon osmatřicetiletého sudího z Polska slávista Lukáš Provod Pavel Bačkovský v zápase udělal 6 žlutých karet a v
závěru vyloučil domácího Pavla Muchu.

mluvčí 
Já si myslím, že utkání zvládl neměl tam nic co by nějak vážně řešil začervená musím za mě prostě byla ano takže jsme vlastně
dělat už to věděl hnedka takže já si myslím to nic neměla takže spokojenost co mě.

mluvčí 
Myslí si autor vyrovnávací trefy plzeňský útočník Tomáš chorý jeho trenér Michal Bílek naopak zpochybnil smysl povolávání
rozhodčí ze zahraničí.

mluvčí 
Já si myslím, že on pískal tak jakoby odpis české rozhodčích nejsem velký fanoušek toho, aby sem jezdili třeba Poláci a pískali
v uvozovkách těžký zápasy, protože pro všechny ostatní týmy nejsou v podstatě nesměl těžké důležité kolik podpisů to bez
problémů nějakých velkých.

mluvčí 
Trenérský protějšek Michala Bílka Jindřich Trpišovský mohl výkon Pavla tasovského srovnávat s jiným polským arbitrem Simon
Martiňák před měsícem řídil derby Sparta Slavia.

mluvčí 
Já si myslím, že je tam hlavně vidět markantní rozdíl, jak oni mají respekt prostě na tom hřišti je vidět, že nejsou vlastně úplně
emočně jako spjatý s tím prostředím dokážou prostě zachovat chladnou hlavu mají velký respekt u těch hráčů, takže já si
myslím, že samozřejmě ani ne zápas určitě nebyl bez nějakých chyb, což jako není nikdy ale jsem si že kdyby nebyly zahraniční
sudí, tak se těch osudů vlastně vůbec bavíme po tom zápase ale vlastně dobře.

mluvčí 
Uzavírá trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský z Plzně Vladislav Janouškovec Radiožurnál.

mluvčí 
Jana Petrová krátké zprávy.

mluvčí 
Strana Fidesz Viktora Orbána drtivě zvítězila v maďarských parlamentních volbách ze 199 mandátů podle průběžných výsledků
získala 135 křesel má tak ústavní většinu a je ještě silnější než před čtyřmi lety budeme o tom mluvit v hlavních zprávách v 8 za
včerejšek podle ministerstva zdravotnictví přibylo 1658 potvrzených případů nákazy koronavirem oproti minulé neděli je to
zhruba 600 méně a zároveň je to nejnižší nárůst od začátku ledna.

mluvčí 
Ranní Radiožurnál až 25 000 Ukrajinců ve věku od 15 do 19 let uteklo před válkou do České republiky, jenže pokračovat tady
ve studiu je pro ně dost obtížné. Překážkou je podmínka daná zákonem, že se musí umět domluvit česky. Hostem ranního
interview je teď Renata Schejbalová, předsedkyně asociace ředitelů gymnázií a taky ředitelka pražského gymnázia nad štolou.
Zdravím vás, pěkné ráno.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Paní Schejbalová, kolik zájemců o studium na vaší škole z řad ukrajinských uprchlíků se vám zatím ozvalo?

mluvčí 
Máme zatím pouze jednu přihlášku. V pátek přinesla matka jednu přihlášku své dcery, takže víc přihlášek než jednu nemáme.
Kolik.

mluvčí 
Ukrajinských studentů můžete například přijmout vy gymnáziu nad tu.

mluvčí 
Není kvóta na to, kolik ukrajinských studentů, protože oni se musí účastnit normálního přijímacího řízení a budou zařazeni mezi
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české děti. Akorát mají opuštěnou, píše odpuštěny písemný test z českého jazyka, ale podle zákona musí vykonat pohovor
ověřením znalostí českého jazyka pohovorem a po tom tedy píší tak z matematiky.

mluvčí 
Neexistují tedy právě třeba pro ukrajinské studenty výjimky, tzn. přijmout například s tím, že se budou moci dorozumívat
anglicky?

mluvčí 
Bohužel ne, bohužel opravdu podmínka v tom zákoně, že musíme ověřit znalost českého jazyka a já se obávám, že i pro řadu z
nich to bude nepřekročitelné, protože prostě česky se za tu dobu za tu krátkou dobu nenaučí, myslím si, že vhodnější by bylo,
kdyby třeba ty zkoušky mohly dělat v srpnu poté, co projdou nějakým tříměsíčním čtyřměsíčním intenzivním kurzem českého
jazyka.

mluvčí 
Rozumím je to mimořádná situace. Vy mluvíte v případě vašeho gymnázia o jedné zájemkyně, jaká je bilance za celou asociaci,
jaký je zájem tam?

mluvčí 
Nemám úplně přesná čísla, ale příliš mnoho zájemců o studium na gymnáziu není. Pravděpodobně si ukrajinští žáci uvědomují,
že to studium, pokud nemají znalosti českého jazyka, je náročné a potom je zde druhá věc, protože řada ti, kteří navštěvují na
Ukrajině střední školu, tak řada těch ukrajinských škol vyučuje on, line takže oni se účastní vlastně on line výuky na své
ukrajinské škole. Znám případy nastoupili na jedno mimo pražské gymnázium 2 ukrajinští studenti po 14 dnech se přestali
účastnit výuky, protože se účastnili té online výuky ukrajinská.

mluvčí 
Možná tam taky může hrát roli i to, že si nejsou jisti, zda zůstanou v České republice. Třeba spoléhají na to, že se během
několika měsíců vrátí zpátky?

mluvčí 
Ano, pochopitelně to je jeden z dalších důvodů.

mluvčí 
Stanovil těch kritériích jsou přísně daná zákonem nebo je tam jistá benevolence v případě ředitele školy nebo někoho, kdo
bude hodnotit ten pohovor a ten test.

mluvčí 
Ne to záleží ta kritéria toho pohovoru, tu náročnost atd. to záleží na ředitele školy, měl by ten uchazeč umět nebo měl by mít
znal českého jazyka alespoň na úrovni A2. U nás konáme ten tu zkoušku, takže nejprve píší kratičký velice jednoduchý diktát,
abychom zjistili, že jsou schopni psát v češtině, nehodnotíme pochopitelně gramatické jevy pouze schopnost zapisovat v
českém jazyce a potom ověřujeme znalost pohovorem, takže si vylosují jedno téma, rodina cestování, škola atd. na to vedeme
řízený rozhovor, potom dostanou popsat obrázek, abychom ještě ověřili znalost vůbec slovní zásoby, ale opravdu je to velmi
jednoduché na úrovni A2, protože máme zkušenost, že mladí velmi rychle naučí ten jazyk zejména, když pak jsou v tom
kolektivu.

mluvčí 
Nicméně vláda pro ukrajinské uchazeče zmírnila požadavky. Jde už jste naznačila test z češtiny, lze nahradit pohovorem zadání
matematických úloh, mohou dostat v ukrajinštině a na vypracování mají více času. Bude alespoň tohle stačit?

mluvčí 
Tak to já si myslím, že nebude problém, pokud mají, oni můžou vybrat, jestli chtějí psa v češtině, což pravděpodobně nebudou
chtít nebo v angličtině všech ukrajinští mě, pokud budou mít dnes vyberou ten test z matematiky Ukrajině, tak pravděpodobně
nebudou mít problém. O tom se vlastně ten výsledek jakoby překlopí do toho výsledku té češtiny a vytvoří se potom nějaké
pořadí nebo zařadí se mezi nějaké pořadí.

mluvčí 
Je podle vás dobrým řešením, aby ukrajinští deváťáci opakovali ročník, tedy zůstaly na základní škole, tam se naučili český?

mluvčí 
Já se domnívám, že pokud ale je to můj osobní názor, že pokud by opravdu chtěli zůstat v České republice, tak by pro ně bylo
vhodnější takzvaně ztratit ten rok zůstat ještě jenom okna deváté třídě v deváté třídě a naučit se pořádně češtinu a potom jít na
střední školu, ale říkám, je to můj osobní názor.

mluvčí 
Víte mě zajímá vláda na kurzy češtiny pro ukrajinské děti učitele schválila miliardu a půl, když se teď začnou krajští
středoškoláci intenzivně učit česky, zvýší to tedy jejich šance podle vás na přijetí do českých škol už od září?

mluvčí 
Já si myslím, že pro ty žáky, kteří budou chtít nastoupit do vyššího ročníku, protože přijímání do vyššího ročníku se neřídí
žádným termínem, to můžeme přijímat do vyššího ročníku v podstatě v průběhu celého školního roku, tak ano, ale proběhl
problém je ten, že nejsou učitelé, kteří by ten tu češtinu neučili.

mluvčí 
Dá se nějak vyřešit tak krátké doby?

mluvčí 
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Nevím vím, že tady Praha se snaží o to, aby na jazykové škole hlavního města Prahy vznikly nějaké skupinky nebo kurzy pro
výuku těchto středoškoláků nebo budoucích středoškoláků. Zatím pokud mám informace, tak se otevřely 2 skupinky nebo
budou otvírat 2 ty skupinky 2 kurzy, ale to nemyslím, že úplně dostatečné.

mluvčí 
Řekl v ranním interview Radiožurnálu Renata Schejbalová, předsedkyně asociace ředitelů gymnázií a také ředitelka pražského
gymnázia nad štolou. Děkuji vám za váš čas odpovědi. Na shledanou.

mluvčí 
Taky děkuju, hezký den.

Obchodní politika EU stagnuje, zapomenout na Asii by Evropany mohlo mrzet URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: euractiv.cz , Autor: Ondrej Plevak , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 10:03 , RU / měsíc:
275 930 , RU / den: 20 784 , Rubrika: Obchod a export , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,23 , Návštěvy za měsíc: 7 032
Evropská obchodní politika čelí v posledních letech řadě překážek včetně pandemie a ekonomického nacionalismu. Objevují se
i hlasy, že za malým pokrokem stojí přísné „neobchodní“ podmínky, které EU po svých partnerech vyžaduje.

Ještě ani neskončila pandemie a evropský a světový obchod už řeší další velkou výzvu – válku na Ukrajině. Společná obchodní
politika Evropské unie, která patří mezi její hlavní přínosy, se musí vyrovnat s celou řadou problémů, jako jsou narušené
dodavatelsko-odběratelské řetězce. A netrpí jen automobilový a potravinářský průmysl nebo energetika.

Ránu zaběhnutému pořádku zasadily tvrdé sankce, které Západ uvalil na Rusko za jeho agresi. Jejich kontraproduktivní
dopady musí řešit i české společnosti.

„Firmy s investicemi nebo většími obchody v Rusku mají nepříjemnosti. Některé se ocitly v situaci, že mají připravené dodávky,
které není možné v této situaci dopravit. Vážnější dopad bude na firmy, které tam mají výrobní závody, jako je Škoda Auto,“
popsala na nedávné debatě [1] současný stav Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Celkový dopad na český export ale podle ní není velký, a to i proto, že řada tuzemských firem věděla o rizicích, které s sebou
nese vstup na ruský trh. Spouštěčem se stala už anexe Krymu Ruskem v roce 2014. „Dříve se diskutovalo o smyslu sankcí, teď
už o nich nikdo nepochybuje,“ doplnila Kuchtová.

https://euractiv.cz/section/ekonomika/interview/podcast-eu-jako-obchodni-velmoc-cim-muze-prispet-cesko/

Nejde však jen o válku nebo pandemii, evropské obchodní vztahy se světem čelily problémům už předtím. Jak vysvětlil odborník
na mezinárodní obchod z Institutu ekonomických studí FSV  UK  Vilém Semerák, i kvůli postoji USA existuje ve světě
dlouhodobější trend směrem k nárůstu ekonomického nacionalismu a oslabování mezinárodních pravidel a Světové obchodní
organizace (WTO). To pro Unii, která na ně spoléhá, neznamená nic pozitivního.

Zřetelné to podle Semeráka bylo zejména za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale ani s jeho odchodem nemá
Evropská unie co slavit. „Trend izolacionismu je dlouhodobější. Pro USA také hraje stále větší roli asijská oblast, mají zájmy v
Latinské Americe, Evropa je z hlediska ekonomického významu trochu slabší. Určité oživení nastalo, ale jak dlouhodobé to
bude, a jak spolehlivý ten vztah bude, to je složité předpovědět,“ uvedl Semerák.

Na rozdílné zájmy EU a USA poukázal i europoslanec Jan Zahradil (ODS, ECR), místopředseda výboru pro mezinárodní
obchod. „Pokud neustále zaznívá touha některých evropských států po strategické autonomii EU, tak si musíme natvrdo
přiznat, že někdy věci neuvidíme stejně jako Spojené státy. Teď to není tak viditelné, protože Západ je kvůli válce sjednocený,“
podotkl europoslanec.

Transatlantické vztahy podle něj zůstanou pevné, ekonomicky nenarušené, ale z hlediska obchodu se v dohledné době nikam
neposunou. Smlouva o tzv. Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) skončila před několika lety
neúspěchem.

https://euractiv.cz/section/evropska-unie-a-svet/interview/zavislost-na-rusku-vsem-vyhovovala-resime-ji-pozde-pro-trumpa-by-
byla-valka-dilema-rika-antal/
Kam se (ne)posouvá obchodní politika
Obchodní politika EU v poslední době moc úspěchů neslaví, a to i kvůli zmíněným důvodům. Priority se zkrátka posunuly jinam.
V současné době „visí v limbu“ například tzv. post-Cotonou (nejen obchodní) dohoda s téměř osmdesátkou afrických,
karibských a tichomořských zemí.

„Bohužel se nic moc neděje, žijeme ještě z toho, co se dohodlo za bývalé Junckerovy Komise, která byla v tomto směru aktivní.
Uzavřely a později se ratifikovaly významné dohody s asijskými zeměmi, hlavně s Japonskem a Vietnamem,“ připomněl Jan
Zahradil.

V přípravě je obchodní dohoda s Austrálií a Novým Zélandem, která by mohla být dokončena ještě v tomto volebním období.
„Dochází k vylepšování některých stávajících dohod se zeměmi Latinské Ameriky, s Mexikem, je tady snaha stabilizovat
ekonomickou situaci v Africe, ale to je spíš z důvodů bezpečnostních nebo migračních. Jinak nevidím nic, co by v nás mohlo
vzbuzovat velké naděje,“ nechal se slyšet Zahradil.

Vilém Semerák namítl, že počet možných obchodních partnerů není nekonečný. „EU byla relativně úspěšná v minulosti, dnes
jsme v situaci, kdy máme dohodu s kýmkoliv, kdo byl významnější a s kým se dala uzavřít za rozumných podmínek, samozřejmě
s výjimkou typu Spojených států. Rozvojové země mají nižší motivaci s námi dohodu uzavírat, protože už teď mají asymetricky
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zvýhodněný přístup na trhy EU,“ vysvětlil Semerák. Zemí, se kterými teď EU obchoduje pouze podle univerzálních pravidel
WTO, je tak podle něj relativně málo. Tato pravidla jsou navíc sama o sobě velmi liberalizovaná.

Specifický případ představuje Čína. Unie podle Zahradila v roce 2019 jen neochotně následovala USA a ze „strategického
partnera“ v Pekingu se stal „systémový rival“. „Kvůli tomuto zhoršení vztahů máme dnes u ledu poměrně rozsáhlou dohodu o
ochraně investic s Čínou, která asi nějakou dobu v té pomyslné ledničce zůstane,“ řekl.

https://euractiv.cz/section/evropska-unie-a-svet/news/bojkotovana-olympiada-v-cine-zacina-sportovci-se-museji-ohlizet-pres-
rameno/

Pokud jde o Indii, jednání se teprve rozbíhají a patrně budou velmi náročná. „Řekněme si to naplno, indo-pacifický region je
motorem ekonomické dynamiky světa. Pokud tam Evropská unie neudělá nějaký průlom a nebude vyjednávat rychle a
efektivně, tak zůstaneme stranou. To by byla chyba, škoda a určitě by to naší ekonomice nepomohlo,“ varoval europoslanec.

I když má v obchodní politice EU hlavní slovo Evropská komise, k dojednávání dohod může přispět i předsednická země.
Dagmar Kuchtová nicméně připomněla, že české předsednictví Rady EU, které odstartuje 1. července, bude mít co dělat s
tématem pomoci a obnovy Ukrajiny, a na rozvoj obchodních vztahů ve světě tak nezbyde příliš prostoru.
Příliš přísné podmínky?
Evropská unie má ambici přispívat svou obchodní politikou k pozitivním změnám ve světě, a to nejen k těm ekonomickým. K
obchodním dohodám tak v posledních letech čím dál častěji přidává dodatečné podmínky, které míří například na dodržování
lidských práv či klimatické cíle. Výsledky jsou zatím sporné [2].

https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/eu-chce-pomoci-obchodu-menit-svet-k-lepsimu-vysledky-jsou-sporne/

Konzervativec Jan Zahradil patří mezi menšinu europoslanců, kteří tento postup kritizují, a považují ho za jednu z příčin, proč
EU v rozvoji obchodních vztahů stagnuje.

„Zejména Evropský parlament, a z mého pohledu bohužel, se ambiciózně snaží přetvářet obchodní politiku do podoby
zahraničněpolitického nástroje. Nevybavuji si jediný příklad, kdy by se tímto něčeho dosáhlo. Spíš si tím zavíráme dveře
přístupu na další trhy. Zároveň ty země nutíme, aby si vybraly jinou alternativu, která nebude trvat na tak přísných
podmínkách,“ upozornil Zahradil.

Za přijatelný považuje tlak na dodržování mezinárodních standardů práce, zákaz dětské práce nebo vykořisťování
zaměstnanců. „Ale pokud bychom chtěli pomocí obchodní politiky demokratizovat některé země v Africe nebo v Asii, zavádět
tam standardy občanské společnosti, mediální a politické plurality, tak to je odsouzeno k nezdaru,“ je přesvědčený
europoslanec.

Dagmar Kuchtová má podobné obavy. „Má to samozřejmě své důvody, ale v některých případech něco takového komplikuje
podpis – to je případ dohod v Latinské Americe, kde se schválení vleče. Je potřeba najít správný balanc a ptát se, jestli tyto
podmínky přináší pozitivní globální dopady, nebo je to naopak komplikace a důvod, proč se dohoda nakonec nikdy
nepodepíše,“ podělila se o svůj pohled ředitelka.

Vilém Semerák nevidí problém v tom, že se do obchodních dohod podobné podmínky dostávají, ale že EU v tomto ohledu
nemá jasné priority. Cílů je pak moc a nakonec se nedaří naplnit žádný z nich.

Obchodování s nedemokratickými nebo autoritářskými zeměmi přináší dilema samo o sobě. „Je potřeba si vybrat, jestli budeme
budovat odolnost EU i za cenu toho, že do našich dodavatelských řetězců integrujeme problematické země třeba z Afriky. Asi
není velký problém uzavřít preferenční dohodu se zemí, která není příliš demokratická, ale ty problémy nedosahují velkých
rozměrů – případ dnešní Barmy. Současně ta země je natolik malá, že neexistuje riziko vzniku nějaké strategické závislosti a
vydírání EU,“ uzavřel Semerák s tím, že gigant jako Čína samozřejmě přináší úplně jinou míru rizika.

Tento článek vznikl s podporou frakce Evropských konzervativců a reformistů. Všechny výstupy realizované v rámci této
spolupráce jsou dostupné pod tímto odkazem [3]. Podmínky spolupráce jsou uvedeny zde. [4] 

https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/dohoda-eu-vietnam-mysli-i-na-lidska-prava-rika-zahradil-situace-se-nezlepsi-
namita-gregorova/

[1] https://euractiv.cz/section/ekonomika/interview/podcast-eu-jako-obchodni-velmoc-cim-muze-prispet-cesko/
[2] https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/eu-chce-pomoci-obchodu-menit-svet-k-lepsimu-vysledky-jsou-sporne/
[3] https://euractiv.cz/tag/frakce-ECR
[4] https://euractiv.cz/komunikacni-partnerstvi-inzerce/
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Druhý dubnový víkend pokračuje jarní část české Fortuna:ligy 28. kolem (O2 TV Sport a O2 TV Fotbal), mj. duely Slavia
Praha-FK Pardubice (v neděli v 19.00 hodin), Sigma Olomouc-Viktoria Plzeň (v sobotu v 15 hodin) a FK Teplice-Sparta Praha
(v sobotu v 19.00 hodin).
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Hrají se opět i anglická Premier League (Premier Sport 1 a Premier Sport 2, mj. Manchester City-FC Liverpool v neděli v 17.30
hodin), druhá anglická liga (Arena Sport 1), první a druhá německá bundesliga, italská Serie A, španělská La Liga 1 a La Liga
2 (vše NOVA Sport 3 a NOVA Sport 4), francouzská Ligue 1 a Ligue 2 (NOVA Sport 1 a NOVA Spoert 2), nizozemská Eredivisie
(Arena Sport 1 a Arena Sport 2), turecká Süperliga (Sport 1 a Sport 2), slovenská Fortuna liga (NOVA Sport 1 a TV Dajto),
skotská Premiership (Premier Sport 1), Portugal Liga (Arena Sport 1), rakouská bundesliga (Arena Sport 2), americká MLS
(NOVA Sport 1) a druhá česká liga/F:NL (ČT Sport, dvě kola, mj. MAS Táborsko-Sparta Praha B v úterý v 16.30 hodin a
Viktoria Žižkov-Zbrojovka Brno v sobotu ve 10.15 hodin). 
Už v týdnu jsou ale na pořadu první čtvrtfinálová utkání Ligy mistrů (Premier Sport 2, NOVA Sport 3 a NOVA Sport 4 – mj.
Manchester City-Atlético Madrid v úterý ve 21.00 hodin a FC Chelsea-Real Madrid ve středu ve 21.00 hodin). 
Ve čtvrtek se pak uskuteční první čtvrtfinálové zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy (ČT Sport, Sport 1 a Sport 2 –
mj. Feyenoord Rotterdam -Slavia Praha v 18.45 hodin na ČT Sport). 

PONDĚLÍ 4. DUBNA 2022 
10.40: Dohráno (zpravodajství z 27. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport v 15.50
hodin. 
15.25: Aktuální informace před úvodními čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
18.25 (výkop 18.30): Hellas Verona – CFC Janov (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
18.30: Aktuální informace před úvodními čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. 
19.30: Hatayspor – Adam Demirspor (utkání 31. kola turecké Süperligy) – Sport 2. 
20.00: Tiki-Taka 27 (talk show po 27. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): AC Milán – FC Boloňa (utkání 31. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): AS Nancy – AC Ajaccio (utkání 31. kola drihé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): FC Crystal Palace – FC Arsenal (utkání 31. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Real Sociedad San Sebastián – Espanyol Barcelona (utkání 30. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3.
21.15: FC Porto – CD Santa Clara (utkání 28. kola Liga Portugal) – Arena Sport 1. 
23.00 (záznam, výkop 21.00): CD Leganés – FC Fuenlabrada (utkání 34. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport
3. 

ÚTERÝ 5. DUBNA 2022 
12.00: Tiki-Taka 27 (talk show po 27. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. O2 TV Fotbal ve 14.00 hodin. 
12.55: Aktuální informace před úvodními čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
16.20 (výkop 16.30): FC MAS Táborsko – Sparta Praha B (utkání 20. kola české druhé ligy/F:NL) – ČT Sport. Záznam ve
23.35 hodin a ve středu v 8.55 hodin. 
20.15 (výkop 21.00): Manchester City – Atlético Madrid (úvodní čtvrtfinálové utkání Ligy mistrů) – Premier Sport 2. 
20.30 (výkop 21.00): Benfica Lisabon – FC Liverpool (úvodní čtvrtfinálové utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 3. 
21.50: Dohráno (zpravodajství z 27. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
C erních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – Premier Sport 2. 
23.00: Liga mistrů – sestřihy (sestřih úterních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – ČT Sport. 
23.15: Liga mistrů – sestřihy (sestřih úterních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – Premier Sport 2. 
23.30: Liga mistrů Highlights (sestřih úterních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 3. 
24.00: Vybrané utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů – NOVA Sport 4. 
1.45: Upoutávka na úvodní čtvrtfinálová utkání Evropské a Evropské konferenční ligy – Sport 1. 
2.00: Vybrané utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů – NOVA Sport 4. 

STŘEDA 6. DUBNA 2022 
12.55: Liga mistrů – sestřihy (sestřih úterních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – ČT Sport. 
10.45: Liga mistrů Highlights (sestřih úterních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 4. NOVA Sport 3 ve
20.00 hodin. 
17.10: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. Repríza ve 23.35 hodin. 
17.45: Upoutávka na úvodní čtvrtfinálová utkání Evropské a Evropské konferenční ligy – Sport 2. 
18.25 (výkop 18.30): FC Augsburg – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (dohrávané utkání 26. kola německé bundesligy) – NOVA Sport
4. 
20.25 (výkop 20.30): FC Burnley– FC Everton (dohrávané utkání 19. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.30 (výkop 21.00): FC Chelsea – Real Madrid (úvodní čtvrtinálové utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 3. 
20.30 (výkop 21.00): FC Villarreal – Bayern Mnichov (úvodní čtvrtfinálové utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 4. Polská TVP 1 ve
20.55 hodin. 
22.05: Aktuální informace před úvodními čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
23.00: Liga mistrů – sestřihy (sestřih středečních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – ČT Sport. Repríza v 5.10 hodin.
23.15: Liga mistrů – sestřihy (sestřih středečních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – Premier Sport 2. 
23.30: Liga mistrů Highlights (sestřih středečních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 3. 
24.00: Vybrané utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů – NOVA Sport 4. 
2.00: Vybrané utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů – NOVA Sport 4. 

ČTVRTEK 7. DUBNA 2022 
9.00: Upoutávka na úvodní čtvrtfinálová utkání Evropské a Evropské konferenční ligy – Sport 2. Repríza v 17.30 hodin. 
10.30: Liga mistrů Highlights (sestřih středečních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 4. NOVA Sport 3 v
19.00 hodin. 
17.35: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
18.15 (výkop 18.45): Feyenoord Rotterdam – Slavia Praha (úvodní čtvrtfinálové utkání Evropské konferenční ligy) – ČT Sport.
Záznam v pátek ve 12.55 hodin. 
18.30 (výkop 18.45): RB Lipsko – Atalanta Bergamo (úvodní čtvrtfinálové utkání Evropské ligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve
23.00 hodin. 
20.45 (výkop 21.00): FC West Ham United – Olympique Lyon (úvodní čtvrtfinálové utkání Evropské ligy) – Sport 1. Sport 2

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 82 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


záznam v 1.00 hodin. 
20.45 (výkop 21.00): FK Bodö/Glimt – AS Řím (úvodní čtvrtfinálové utkání Evropské konferenční ligy) – Sport 2. Sport 1
záznam ve 3.00 hodin. 
20.55 (výkop 21.00): Eintracht Frankfurt nad Mohanem – FC Barcelona (úvodní čtvrtfinálové utkání Evropské ligy) – slovenská
RTVS Šport. 
23.00: Sestřih ze čtvrtečních úvodních čtvrtfinálových utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
23.00: Sestřih ze čtvrtečních úvodních čtvrtfinálových utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 1. 

PÁTEK 8. DUBNA 2022 
16.40: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
16.00: Liga mistrů Highlights (sestřih středečních úvodních čtvrtfinálových utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 4. NOVA Sport 3 v
0.15 hodin. 
16.40 (výkop 17.00): MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplin Michalovce (utkání 5. kola skupiny o záchranu slovenské
Fortuna ligy) – NOVA Sport 2. 
18.25 (výkop 18.30): Fortuna Düsseldorf – Hansa Rostock (utkání 29. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.25 (výkop 20.30): VfB Stuttgart – Borussia Dortmund (utkání 29. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): FC Newcastle United – FC Wolverhampton Wanderers (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport
1. 
20.55 (výkop 21.00): FC Sevilla – FC Granada (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): FC Lorient – AS Saint-Étienne (utkání 31. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
21.30 (záznam, výkop 19.30): Gaziantep – Trbazonspor (utkání 32. kola turecké Süperligy) – Sport 1. 

SOBOTA 9. DUBNA 2022 
13.25 (výkop 13.30): FC Everton – Manchester United (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
13.25 (výkop 13.30): FC Sankt Pauli – Werder Brémy (utkání 29. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
15.25 (výkop 15.30): Bayern Mnichov– FC Augsburg (utkání 29. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
15.25 (výkop 15.30): 1. FC Kolín nad Rýnem – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (utkání 29. kola německé bundesligy) – NOVA Sport
4. 
15.30 (výkop 16.00): Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň (utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Fotbal záznam v neděli v 9.00 hodin, O2 TV Sport záznam v neděli ve 12.30 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): Bohemians Praha 1905 – Slovan Liberec, 1. FC Slovácko – MFK Karviná (utkání 28. kola české
Fortuna:ligy) – streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 22.00 hodin a ve 24.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Southampton – FC Chelsea (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
15.55 (výkop 16.00): FC Arsenal – FC Brighton and Hove Albion (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 2. Premier
Sport 1 záznam ve 22.25 hodin. 
1 6.00: FC Swansea City – FC Derby County (utkání 41. kola druhé anglické ligy/Championship) – Arena Sport 1. 
17.30 (výkop 17.00): Stade Remeš – FC Stade Rennes (utkání 31. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
17.55 (výkop 18.00): Inter Milán – Hellas Verona (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. Záznam v 0.45 hodin. 
18.20 (výkop 19.00): FK Teplice – Sparta Praha (utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport, O2 TV
Sport záznam v neděli v 9.00 hodin. O2 TV Fotbal ve 12.00 hodin. 
18.25 (výkop 18.30): FC Aston Villa – Tottenham Hotspur (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 22.00 hodin. 
18.25 (výkop 18.30): FC Villarreal – Athletic Bilbao (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
19.00: Benfica Lisabon – Belenenses Lisabon (utkání 29. kola Liga Portugal) – Arena Sport 1. 
19.30: Besiktas Istanbul – Alanyaspor (utkání 32. kola turecké Süperligy) – Sport 1. 
20.00: Ajax Amsterdam – Sparta Rotterdam (utkání 29. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 2. 
20.30 (záznam, výkop 16.00): Vybrané utkání 32. kola Premier League – Premier Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): Cagliari Calcio – Juventus Turín (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): Real Madrid – FC Getafe (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
21.30: CD Tondela – Sporting CP Lisabon (utkání 29. kola Liga Portugal) – Arena Sport 1. 

NEDĚLE 10. DUBNA 2022 
10.05 (výkop 10.15): Viktoria Žižkov – Zbrojovka Brno (utkání 21. kola české druhé ligy/F:NL) – ČT Sport. Záznam v 1.15 hodin
a v pondělí v 8.40 hodin. 
12.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. O2 TV Fotbal ve 14.45
hodin. 
12.25 (výkop 12.30): CFC Janov – SS Lazio Řím (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. NOVA Sport záznam ve
23.00 hodin. 
12.55 (výkop 13.00): Girondins Bordeaux – FC Méty (utkání 31. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
12.55 (výkop 13.00): FC St. Mirren – FC Rangers 
(utkání 33. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. 
14.30: PSV Eindhoven – RKC Waalwijk (utkání 29. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. Arena Sport 2 záznam ve
20.00 hodin. 
14.30: SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salcburk (utkání 26. kola rakouské bundesligy) – Arena Sport 2. 
14.55 (výkop 15.00): FC Leicester City – FC Crystal Palace (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
14.55 (výkop 15.00): FC Brentford – FC West Ham United (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 2. 
14.55 (výkop 15.00): SSC Neapol – ACF Fiorentina (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. NOVA Sport 4 záznam v
0.45 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): SCO Angers – OSC Lille (utkání 31. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
15.00: Adana Demirspor – SK Altay Izmir (utkání 32. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 20.45 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): VfL Bochum – Bayer 04 Leverkusen (utkání 29. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. NOVA Sport
3 záznam v 0.45 hodin. 
15.30 (výkop 16.00): Baník Ostrava – FC Hradec Králové (utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal, O2 TV Sport.
O2 TV Fotbal záznam v pondělí v 16.00 hodin. 
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15.55 (výkop 16.00): FK Jablonec – Fastav Zlín, FK Mladá Boleslav – Dynamo České Budějovice (utkání 28. kola české
Fortuna:ligy) – streaming O2 TV Fotbal. Záznam ve 22.00 hodin a ve 24.00 hodin. 
16.10 (výkop 16.15): Real Betis Sevilla – CA Osasuna Pamplona (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
16.30 (výkop 17.00): ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 Dunajská Streda (utkání 5. kola skupiny o titul slovenské Fortuna
ligy) – slovenská TV Dajto. 
16.45: Heracles Almelo – Feyennord Rotterdam (utkání 29. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. Arena Sport 2 záznam
ve 22.00 hodin. 
16.55 (výkop 17.00): Racing Štrasburk – Olympique Lyon (utkání 31. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
17.25 (výkop 17.30): Manchester City – FC Liverpool (utkání 32. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 23.00 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): Eintracht Frankfurt nad Mohanem – SC Freiburg (utkání 29. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 
17.55 (výkop 18.00): AS Řím – Salernitana Calcio (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 
18.20 (výkop 19.00): Slavia Praha – FK Pardubice (utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV
Sport záznam v pondělí ve 13.30 hodin, O2 TV Fotbal v pondělí ve 21.30 hodin. 
18.50: Aktuální informace před odvetnými čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
19.00: SC Vitória Guimaraes – FC Porto (utkání 29. kola Liga Portugal) – Arena Sport 1. 
19.30: Fenerbahce Istanbul – Galatasaray Istanbul (utkání 32. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 22.45
hodin. 
20.40 (výkop 20.45): FC Turín – AC Milán (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): UD Levante – FC Barcelona (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.20 Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 28. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 

22.00: Dohráno (zpravodajství z 28. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
1.50 (výkop 1.30): FC Austin – FC Minnesota United (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 

PONDĚLÍ 11. DUBNA 2022 
10.30: Dohráno (zpravodajství z 28. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
11.00: Aktuální informace před odvetnými čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 27. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport v 15.50
hodin. 
20.00: Tiki-Taka 28 (talk show po 28. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): FC Boloňa – UC Sampdoria Janov (utkání 32. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): FC Paris – FCO Dijon (utkání 32. kola drihé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): Rayo Vallecano – FC Valencie (utkání 31. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
22.00: Aktuální informace před odvetnými čtvrtfinálovými zápasy Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. Sport 1
repríza ve 4.30 hodin. 
23.00 (záznam, výkop 21.00): UD Almería – SD Ponferradina (utkání 35. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport 3. 
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Orbán přesvědčil Maďary, že je ochrání. Teď se zařadí víc do evropského mainstreamu, myslí si hungarista URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo - radiozurnal.cz , Autor: Prokop Havel , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 11:47 , RU /
měsíc: 740 274 , RU / den: 55 760 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,62
V čele maďarské vlády i nadále zůstane současný premiér Viktor Orbán. Jeho strana Fidesz ve včerejších parlamentních
volbách získala přes 53 procent odevzdaných hlasů a podařilo se jí dokonce posílit svou ústavní většinu. Neúspěch ve volbách
zaznamenala naopak šestičlenná opoziční aliance, pro kterou hlasovalo jen kolem 35 procent voličů. Výsledky voleb hodnotí
hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Jsou výsledky voleb překvapením, nečekal se přeci jen vyrovnanější souboj?

Čekalo se, že opozice bude mít hlasů více, čekalo se, že po výsledcích z roku 2019, kdy opozice získala řadu radnic velkých,
tak v těchto městech získá mandáty. Ukázalo se, že Fidesz byl schopen získat hlasy i tam, kde se to nečekalo, což je třeba
Budapešť.

Jak se to podařilo Orbánovi?

Opoziční lídři otevřeně hovoří o tom, že nevybrali toho správného kandidáta. Že vůdce opozice volili jen proto, že neměli rádi
Orbána, nikoliv proto, že by byl schopen nabídnout nějakou alternativu. Márki-Zay nebyl schopen vyhrát ani ve svém vlastním
obvodě, kde prohrál poměrně jasně.

Co stojí za tak velkou popularitou Viktora Orbána mezi Maďary i po 12 letech ve funkci premiéra?

Určitě se dá říci, že tomu přispěla současná krize, tedy válka na Ukrajině. Orbán od začátku kampaně sází na své téma, to je
bezpečnost, že ochrání své lidí před spoustou věcí. Když začala válka, tak zdůrazňoval, že to je on, zkušený lídr, který dokáže
ochránit Maďarsko před válkou. Pocit bezpečí rozhodl pro to, že spousta lidí šla pro něj hlasovat.

Maďarsko se dosud k pomoci Ukrajině i odsouzení a potrestání ruské invaze stavělo dost vlažně. Jaká teď bude Orbánova
politika posílená vítězstvím?

Maďarsko netrpělo a netrpí rusofilií v tom smyslu, že by bylo proputinovské. Přístup Fideszu a Viktora Orbána je čistě
pragmatický – potřebujeme plyn, zajistit národní zájem. Teď se zařadí více do evropského mainstreamu s tím, že bude
podporovat jednotnější politiku v rámci EU, ale velký kotrmelec ve smyslu, že by začal silněji podporovat Ukrajinu v dodávkách
zbraní, to neočekávám.

Co znamenají výsledky maďarských voleb pro Visegrádskou skupinu? Poslechněte si celý rozhovor.

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 12:39 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:30 Živé vysílání , AVE: 17 441 820,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Na počasí doplňují další zprávy vítejte u nich hezké pondělí.

mluvčí 
Ukrajinská armáda.

mluvčí 
Osvobodila 3 obce poblíž černí Ivu na severu země podle Kyjeva se jedná o důležité strategické body díky kterým by ukrajinské
jednotky mohly prolomit ruské obklíčení města osvobozené území teď vojáci čistí od nastražených výbušnin minulý týden
Moskva oznámila že právě černý lidské oblasti v okolí Kyjeva omezí vojenskou aktivitu a zaměří se.

mluvčí 
Na východ země.

mluvčí 
Český miliardář Petr Kellner po loňské havárii vrtulníku na Aljašce zřejmě zemřel až při čekání na záchranu samotnou nehodu
údajně přežil vyplývá to z nových soudních dokumentů příčinu smrti ale nezmiňují helikoptéra se loni v březnu zřítila poblíž
ledovce krátce poté, co manévroval nad hřebenem. Kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé.

Slovensko podle premiéra Eduarda Hegera trvá na tom, že za ruský zemní plyn bude platit v eurech. Bratislava chce
postupovat jednotně s ostatními členskými státy sedmadvacítky Moskva přitom požaduje úhrady v rublech. Tuto možnost o
víkendu připustil i slovenský ministr hospodářství Richard Sulík. Za toho ale kritizovali někteří kolegové z vládní koalici.

Papež František zopakoval, že je ochotný vycestovat na Ukrajinu. Udělat to chce, pokud usoudí, že by jeho cesta byla
prospěšná. Hlavu římskokatolické církve pozval do Kyjeva ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Papež také prohlásil, že
probíhají přípravy na jeho setkání s ruským patriarchou Kirillem na Blízkém východě to ale neznamená, že by nebyl připravený
navštívit Ukrajinu.

mluvčí 
Vždycky jsem mu k dispozici neříkám, ne mám možnost přijet, řekl jsem, že tato možnost na stole spolu s dalšími návrhy nevím,
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ale jestli to bude užitečné. Pokud by to přineslo jakékoliv zlepšení, pak to musím udělat.

mluvčí 
Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu proti rozhodnutí o rozšíření skiareálu Klínovec. Městský úřad v
Jáchymově podle něj nebyl věcně příslušný, když ke stavbě vydal kolaudační souhlas. Stavebník sjezdovku podle Stříže
postavil bez stavebního povolení. Teprve pak zažádal o vydání územního souhlasu umístění stavby, kterou navíc označil jako
lesní cestu.

Svět pobouřily zprávy o vyvraždění několika stovek lidí ve městě buď nedaleko Kyjeva. Ukrajinské ministerstvo obrany událost
přirovnává k masakru ve východobosenské Srebrenici. Evropská unie Severoatlantická aliance i OSN už volají po nezávislém
vyšetřování události. Rusko vinu za povraždění civilistů odmítá a označuje ho za provokaci ukrajinské strany. Moskva hodlá na
dnešek svolat Radu bezpečnosti.

mluvčí 
OSN.

mluvčí 
Těla civilistů, kteří prchali před ruskými jednotkami na kole nebo s nákupem v ruce, připomínají tragický osud města buď i
několik dní po jeho osvobození.

mluvčí 
Pozor předevčírem jsem jen na tomto místě napočítali 21 lidí, které zastřelili, je to genocida.

mluvčí 
Podle starosty zemřelo vůči přes 300 lidí, mezi nimi i muž teď Jany manžela přepadli ruští vojáci přímo v jejich bytě a zajali je.
Ženu po pár dnech propustili. Druhá nalezla téměř po dvou týdnech popraveného ve sklepě.

mluvčí 
Když jsem šla dolů, poznala se mu podle jeho bot kalhot měl zabavený obličej. Jeho tělo bylo chladné.

mluvčí 
V okupovaném městě manžela stačila pohřbít nedaleko jejich domova. Ne všem se něco takového podařilo, a tak chtěla dál
lemují ulice. Některá nesou známky mučení. Často mají zavraždění svázané ruce.

mluvčí 
Z katu civilisté byli mučení a popravováni. Těla leží na ulicích oblasti zaminovaná. Mi nejsou nastražené dokonce i pod těly
mrtvých. Všudypřítomné jsou stopy po rabování. Jdu naší země přišlo koncentrované zlo.

mluvčí 
Drastické záběry vůči jsou podle západních lídrů důkazem, že Rusko se dopouští válečných zločinů. Německý kancléř i britský
premiér chtějí prosadit další zpřísnění protiruských sankcí. Politici volají také po nezávislém vyšetření masakru.

mluvčí 
Když na ně.

mluvčí 
Zase požadují, aby mezinárodní organizace, jako je třeba mezinárodní výbor Červeného kříže, měli přístup do oblasti a tato
zvěrstva mohli zdokumentovat. Pachatelé i ti, kdo celou věc nařídili, se z toho musí zodpovídat.

mluvčí 
Soudu Fico.

mluvčí 
Riffy a je hrůzné naprosto nepřijatelné, že civilisté jsou terčem vraždění. Pouze to zdůrazňuje důležitost toho, že tato válka musí
skončit za zastavení této války nese zodpovědnost prezident Putin Lost and.

mluvčí 
Moskva jako vždy odmítá, že by ruští vojáci zabíjeli civilisty. Tentokrát tvrdí, že její jednotky opustily město dřív, než se objevily
informace o mrtvých. Rusko ale o vojenských akcích na Ukrajině opakovaně lže. Satelitní snímky americké společnosti Maxe
navíc ukazují, že v blízkosti kostela svatého Ondřeje vůči, kdy byl nalezen masový hrob, byly prováděny výkopové práce už 10.
března. Barbora Maxová, Česká televize.

mluvčí 
Vývoj války na Ukrajině teď probereme s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

mluvčí 
Dobrý den. Dobrý den.

mluvčí 
My už jsme to dnes dopoledne říkali na východ Ukrajiny podle britského ministerstva obrany míří další ruské jednotky. Do
oblasti se přemisťují žoldnéři ze soukromé Vagnerovy skupiny napojené na mozku. Co čekat od tohoto týdne?

mluvčí 
Tak je určitě potřeba počítat s tím, že Vladimir Putin se toho svého cíle zničit Ukrajinu a zmocnit se jí jen tak nevzdá. A Ruská
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federace před dvěma dny ohlásila výherní sezónu odvodů, což skýtá takovou vhodnou kouřovou clonu proto, aby pod rouškou
o oficiálních odvodu docházelo k dalšímu verbování jednak záložáků, tzn. záloh a jednak těch nepravidelných ozbrojených
uskupení, kam patří mimo jiné to Wagnerova skupina, očekávám nepolevoval v ní v těch útocích a pokud jde o směřování
operací zejména těch pozemních jednotek, tady si myslím, že dochází k překlopení těžiště na tu východní osud, tzn. na tu
frontu a mezi Ukrajinou a okupovanými územími na východě země, tzn. Doněckem a Luhanskem s tím, aby Rusko nějakým
způsobem cementová haló a zpevnilo stvrdilo a potvrdilo a upevnilo kontrolu na to tím pozemním koridorem, který se snaží
proložit mezi Ruskem, respektive okupovaným masem a okupovaným Krymem.

mluvčí 
Možná ještě se vraťme na začátek toho, co jste říkal o verbování záloh soukromé skupiny Wagnerova skupina, jak zásadně
právě tyto skupiny, včetně těch záloh můžou ovlivnit vývoj války?

mluvčí 
To já nejsem schopen předjímat, protože nevíme, jaká bude bojová morálka motivace, zejména těch branců, kteří mohou být
na frontu poslání ruské strany, tady si myslím, že to skutečně může představovat víceméně to, čemu se říká kanonem v úterý,
tzn. potravou pro prodělá a pokud ty banderovce ti mají z pohledu Kremlu řadu výhod, pokud jejich nasazení, a to se týká
zejména toho, že skutečně nemají žádné skrupule, tzn. lze jim svěřit i lidově řečeno, špinavou práci, která se bude špatně
dohledává a špatně se budou dohledávat ti, kdo za ní nesou nesou zodpovědnost, uvidíme, jaké míře zapojení těchto jednotek
tady se spekuluje o přesunu nepravidelných bojovníků třeba ze Sýrie bude mít na na na situaci v zóně konfliktu.

mluvčí 
Když se budeme bavit o tom přemisťování té války, když to řeknu velmi zjednodušeně řečeno, protože ruská sama strana
ohlásila, že se stahuje z Kyjeva, je naopak říká, že i vyhnal, tak přesto včera se v Kyjevě opět po dvou dnech rozezněly sirény.
Kdysi podle vás bude moci hlavní město skutečně oddechnout?

mluvčí 
Oddechnout si bude moci skutečně až Vladimir Putin se nebude nacházet u moci a obávám se, že ten moment tak blízko být
ještě nutně nemusí. To nezáleží bohužel na Ukrajincích.

mluvčí 
Mířila jsem tím směrem, jestli podle vás to stahování z Kyjeva je možné brát vážně, protože na jednu stranu skutečně se
pozorovatelé popisují to stahování pozemních sil, ale na druhou stranu Rusko stále disponuje s dalekonosným střelám a
podobně.

mluvčí 
No je to tak, jak říkáte, tady dochází k přeskupování těch invazních, respektive okupačních jednotek a součástí toho
přeskupování je i odstup od hlavního města Kyjeva, který se navzdory všem předpokladům nepodařilo. Rusko v těch prvních
dnech eskalace po 24. únoru dobýt, ale já osobně předpokládám, že velká část těch jednotek, které budou odvedeny z toho
severního směru zpět, ať už do Ruska nebo na nebo do Běloruska, pokud se zachová nějakou bojeschopnost, tak může být
poměrně rychle přesunuta. Na jiná místa nacházející se na bojišti, odkud to Rusko se stále snaží pokračovat tu svoji ofenzívu,
tady se bavíme zejména tedy severovýchodě, tzn. ten směr na Charkov a východě, tzn. směr Doněcka Luhanska těchto
okupovaných územích dál do ukrajinské vnitrozemí, samozřejmě na jih z Krymu směrem na podalo u Azovského moře rovněž
na východ tak, aby tady došlo, jak už jsem řekl, odříznutí Ukrajiny od moře a propojení těch Ruskem okupovaných území po
zemi, což by Rusku mohlo umožnit řešit některé logistické problémy třeba se zásobováním těch míst pod ruskou okupací, která
jsou relativně izolována o mnoho možností být pevně integrována do do dolů na ruského státu, ať už dočasně nebo nebo
dalším časovém měřítku.

mluvčí 
Toho, co máme možnost vidět, je vůbec teď jedna ze strana schopná válku vojenský rozhodnout?

mluvčí 
Tak je ale bude toho s sebou nést to nutnost eskalace, no a je otázka, jestli už ruská armáda Vladimiru Putinovi k této masivně
eskalaci mimo jiné spojené s tou brutalitou při konfliktu, čehož jsme svědky teď nebo s nasazením nějakých nových zbraňových
systémů, dá možnost nebo ne nechci předjímat, ale já už jsem řekl víckrát ozbrojené konflikty mají jednu nepříjemnou vlastnost,
a to jejich tendence k eskalaci už když nic pro ně, když pro nic jiného, tak z toho důvodu, že válčící strany do nich investovali
tak mnoho, že jediné, co tyto náklady může nějakým způsobem kompenzovat, je je vítězství, a proto je potřeba mít na mysli to,
že ten konflikt dál může eskalovat v důsledku cílených úmyslných akcí namířených na eskalaci nejenom nějakých nedopatření,
šlendriánu, nedorozumění, chyb atd.

mluvčí 
když se, prosím ještě v krátkosti z bojiště přesuneme k mírovým rozhovorům, tak o víkendu je mluvil o naději, že by ty rozhovory
mezi Ukrajiny ruské mohly být povýšené na úroveň prezidentů. Ruský vyjednavač Vladimír Medynský to ale včera odmítl s tím,
že na takové rozhovory zatím nenastal čas. Co podle vás by přimělo Vladimira Putina usednout k mírovým rozhovorům?

mluvčí 
Já se obávám, že Vladimir Putin Vladimíra Zelenského bytostně nesnáší mimo jiné, protože za loňský se těší autentické
podpoře a vyhrál volby svobodně. A Vladimir Putin dal najevo, že Ukrajinu neuznává jako stát, který by měl právo na existenci
Ukrajince neuznávání svébytný národ označil ukrajinské vedení za neonacisty narkomany atd. myslím si, že po tom všem
nějaké usednutí k jednacímu stolu může být pro obě strany poměrně problematické.

mluvčí 
Děkuji vám za rozhovor vývoj války na Ukrajině komentoval Jan Šír. Na shledanou.

mluvčí 
Děkuju.
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mluvčí 
Vojáci čtyřicátého třetího výsadkového pluku dnes odjíždějí na Slovensko. Chrudimská jednotka bude působit na středním
Slovensku poblíž zvolena jako posílení východního křídla Severoatlantické aliance. První část konvoje vyrazila z Chrudimi 8
hodin ráno.

mluvčí 
Přípravy na slovenskou misi trvaly chrudimským výsadkářům. Několik dní sbalily jen to nejdůležitější. Jejich mise bude trvat
nejméně 3 měsíce.

Jak bude ta mise vypadat tak na to už se ptám velitele smíšeného pěšího praporu, který bude na Slovensku působit Ivo
Zelinka, dobrý den.

mluvčí 
Hezké ráno, takže.

mluvčí 
Co si můžeme k té misi říci, jaké bude plnění úkolů?

mluvčí 
Tak hlavní smysl té o mise je posílit to on o schopnosti slovenské armády, to se bude dělat několika způsoby. Ten první je
samozřejmě odstrašení to potenciální nepřítele samotnou přítomností těch několik několik set výsadkářů a dalších aliančních
partnerů, který tam budou, zmínili primárně o americkou armádu německou armádu a slovenskou armádu. Samozřejmě, kdyby
se ve svůj stav zhoršovala, tak přímo o podíl na obraně státního teritoria Slovenské republiky na té východní hranici.

mluvčí 
Máte možnost pohybu, řekněme, právě i více na východ k ukrajinským hranicím v případě, že by si to například slovenská
strana vyžádala.

mluvčí 
Určitě ano, to teritorium pro tu misi o o Angele aktivity je o celé této Slovenska tak Jan.

mluvčí 
Co bude, řekněme, plněním úkolů, případně přímo na hranicích, jinak řečeno, dostanete se do terénu, anebo to bude jenom
působení na takové předsunuté základně?

mluvčí 
Bude to obojí a určitě začneme na té předsunuté základně, kde proběhne bojové stmelení právě s těmi ostatními aliančními
partnery. A pokud by šlo o ta situace zhoršovala, tak by to bylo kožní kryt státní hranice, samozřejmě sestavy slovenské
armády.

mluvčí 
Čeští výsadkáři mají ve světě skvělou pověst. Patří mezi tou nejlepší, co armáda. Nabízí uchazeči musí projít náročným
výběrovým řízením, které splní asi jen polovina profesionálních vojáků. Pot šetří krev heslo, kterým se řídí chrudimští
výsadkáři.

Právě tyhle vojáky bude Česká republika v příštích letech nasazovat na krizové operace v zahraničí.

mluvčí 
Zájemců službu výsadkového praporu v současné době dost, takže pořád může probíhat výběrová řízení. Ty lidi si můžeme
vybírat.

mluvčí 
Už odmalička jsem jako chtěl složit v armádě, jsem se dozvěděl, že v Chrudimi elitní útvar, tak jsem musel zkusit vyšlo to.

mluvčí 
Výsadkáři často operují v týlu nepřítele, nejenom přijímání nových členů modernizací prochází i výstroj výzbroj.

Čeští výsadkáři mají za sebou řadu zahraničních misí v Afghánistánu, Mali nebo třeba Iráku. Do pěti let bude mít jednotka 1200
členů. Erik Knajfl, Česká televize. Chrudimští výsadkáři budou působit ve vojenském areálu déšť u zvolena.

mluvčí 
Ne vnímám to jako výjimečnou věc. Vnímám to jako reakci na to na vzniklou bezpečnostní situaci. Pochopitelně ta reakce na to
musí být silná, musí být jasná na politické úrovni ty ty zprávy a ta organizace proběhla a teď na řadě armáda nebo ty jednotky
NATO, takže za mě důležitá zpráva Rusku, že aliance je schopna bránit svoje hranice, a to za každou cenu a pochopitelně k
tomu i ten signál, že se posiluje obrana východního křídla, jehož my jsme součástí dneska nejenom na balkon, protože máme
vojáky v Litvě, Lotyšsku, ale zároveň se stáváme vedoucí vedoucí národem battle grupy na Slovensku, což je na velikost
armády České republiky velmi silný příspěvek a jasná deklarace toho, že ty schopnosti máme jsme připraveni kdykoliv je
potřeba ty vojáky použít nasadit.

mluvčí 
Proč padl výběr na výsadkáře?

mluvčí 
Já už jsem to několikrát vysvětloval ten základ nebo ten začátek operace musí proběhnout velice rychle, abysme dosáhli
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počátečního schopností velice krátké době. Pochopitelně ten čas prodlužuje z hlediska schválení mandátu a další věci v
podstatě schválení mandátu během týdne my vlastně nasazuje jednotku.

mluvčí 
Výsadkáři by na místě měli zůstat asi 3 měsíce, kdo je případně nahradí.

mluvčí 
Je to zhruba tak budou tam zhruba 3 měsíce, tzn. že na ně budou kladeny tu ty úkoly sestavit tu tu battle Group připravit
všechny věci a budou nahrazeni mechanizovanou rotu brigády rychlého nasazení.

mluvčí 
Poslední věc, jak vnímáte to, že budeme jako Češi velet právě tomuto uskupení?

mluvčí 
Pro mě to jednak pak důvěry, že nám velitelství NATO, potažmo šejk věří v tom a věří naše schopnosti. Na druhou stranu
Armáda České republiky se pro tuto situaci desítky let připravovala jak zahraničních operacích, tak na území, tak na
mezinárodních mezinárodních cvičeních a jsem rád, že tudle schopnost máme.

mluvčí 
Schválený mandát pro slovenskou misi umožňuje vyslat až 650 českých vojáků. Mise české armády bude trvat do 30. června
2023 přitom už teď na Slovensku působí čeští logistice, kteří tam vybudovali uprchlický tábor.

mluvčí 
V rámci akce Ukliďme svět je potřeba kromě měst vyčistit taky břehy vodních toků nádrží. Velký úklid dnes začal na Orlíku,
konkrétně tam kromě dobrovolníků uklízejí taky místní rybáři. Víc už Nikol Coufalovou, kterou zdravím do štědrou Nina. Nikol,
kolik lidí se akce účastní, jaký je vlastně cíl?

mluvčí 
Hezký den dnešního úklidu tady kolem Orlické přehrady se zúčastní zhruba 20 zaměstnanců rybářského svazu a rybářské
stráže. Tím hlavním cílem je stejně jako na jiných místech připravit prostředí na příchod turistů. Práce tu probíhají v tuto dobu
mimo jiné také protože, je kvůli opravám na hrázi vodní hladina nízko a je tak ideální čas na tzv. generální úklid mezi
nalezenými odpadky jsou zejména staré igelitové obaly, hračky nebo třeba pneumatiky co nejzajímavějšího tady rybáři už také
v minulosti našli. To jsme dnes také natáčeli.

mluvčí 
Mírně přizvednout tady znám dobrovolníci trošku pomohli, takže tady máme týraný obchvat naložíme.

mluvčí 
My právě stojíme u jedné z lodí, díky které se rybáři přesouvají podél břehu. Ještě druhá je protisměr Otavy, a to třetí je dolů
směrem na Vltavu. Dnešním hlavním cílem je kromě samotného odklízení odpadků také úklid pytlů, které do kterých
dobrovolníci sbírali nepořádek už o víkendu. Více už se o tom budu povídat s hospodářem tady na Orlíku Martin podle s ním
dobrý den. Dobrý den. Tak jaké máte zkušenosti s úklidem už z minulých let?

mluvčí 
Každou tu akci pořádáme už několik po sobě ve spolupráci s našimi partnery, který by jsou Povodí Vltavy a Český svaz
ochránců přírody. A jelikož Orlík má přes 2000 ha a 50 km délku, takže je potřeba na tuto akci mít velké množství lidí. Snažíme
se tuto akci co nejvíce medializovat naše partnery tak, abysme získali tento dostatečný počet lidí.

mluvčí 
Je to počet lidí, kteří se zapojují, včetně těch dobrovolníků, kteří tady uklízeli už třeba včera v sobotu dostatečný.

mluvčí 
Minulý letech se dalo určitě o stovky dobrovolníků a pracovníků jednotlivých partnerů a letošním roce se nám podařilo získat a
dovolím říci opět několik stovek lidí.

mluvčí 
Teď stojíme ještě rodině, je to jedno z míst, na kterých uklízíte. Je ale některé místo tady na Orlíku, které je, co se týče toho
nepořádku, snad úplně nejhorší.

mluvčí 
Jsou místa jsou to zátoky, do kterých fouká takový ten převažující víte a tam se ten odpad kumuluje a tam teda bývá několik
stovek i kilogram odpadků.

mluvčí 
Kromě estetické stránky může být ten odpad také nebezpečný, třeba pro ryby nebo pro ptáky, tak jaké z těch věcí mohou být
pro ně nějakou hrozbu?

mluvčí 
Určitě tak nevzdám lidi samozřejmě ani pás, na který může nějaký referát stoupnout, takže na to klademe důraz, aby to rybáři
nebo vůbec jako lidé vodě nenosili, zatýká a plastů, tak tolik pasty, které vznikají 1, která v domácnostech třeba pračky sušičky
a pak je to mikro pláč, který je s vodou přinesený a pomocí větru vody a UV záření rozpadá na krku mikro mikročástice a pak
se tam dostává do hrobu potravní řetězce je jedná se o nějaké logické fyzické chemické stresu, ji které můžou mít nějaký vliv
negativní, ale výzkum není v současné době dokončený ani provedeným.

mluvčí 
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Moc vám děkuji za rozhovor. Kromě Orlické přehrady se úklidy konají také na jiných místech po České republice. Na jakých to
už řekne mluvčí rybářského svazu Lukáš Mareš. Dobrý.

mluvčí 
Den. Dobrý den. Tak v souvislosti s iniciativou Ukliďme Česko probíhá v těchto dnech úklid napříč celou Českou republikou a
český rybářský svaz organizuje ve spolupráci s dobrovolníky rybářskou stráží úklid na rybářských revírech a nejedná jenom o
velké řeky, jako je právě Vltava, ale i třeba Labe, anebo Ohře, ale i menší rybářské revíry, jako jsou například potoky, rybníky
a další nádrže.

mluvčí 
Jak je dále se sebraným odpadem naloženo, kam se třeba odváží?

mluvčí 
Tak s tímto nám tady na Orlické přehradě a pomáhá s. p. Povodí Vltavy, který zajistil přistavení kontejnerů a kde vlastně
pomocí lodí my vezeme veškerý odpad do těchto kontejnerů a dále s ním naloženo jako každým běžným komunálním odpadem.

mluvčí 
Moc vám děkuji za rozhovor. Velkým problémem Orlické přehrady je také stavění černých nelegálních staveb. Dlouhodobý
problém řeší třeba na Radavě tam po vleklých jednáních policie spolu s vedením po obou Povodí rozhodli, že tito nelegální
stavby musí být odstraněny do konce dubna. Problém už dlouhodobě sleduje kolega Martin Donát.

mluvčí 
A tohle nepotřebujete síť.

mluvčí 
Do začátku rekreační sezóny musejí zlikvidovat cosi kolem karavanů postavili čekali radovalo zaplnily další kontejner na břehu
Orlické přehrady.

Otec se synem už rozebrali terasu u maringotky. Měli.

mluvčí 
Jsme jenom schody doufáme, že to takhle budeme zůstanou.

mluvčí 
V černé stavby nařídil úřad odstranit do konce loňského roku. Povodí Vltavy se podařilo termín posunout na duben.

mluvčí 
Kdy se ještě vrátíme k dnešnímu samotnému úklidu, tak ten těmito pracemi zdaleka nekončí. Jakmile vystoupá hladina nádrže,
opět výše přesunou se zaměstnanci rybářského svazu rybářské stráže. Dále na výše položená místa proti proudu.

Rozhovory Radiožurnálu: Viktor Orbán se nyní zařadí více do evropského mainstreamu, myslí si hungarista Petr
Balla URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 12:47 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast V čele maďarské vlády i nadále zůstane současný premiér Viktor Orbán.

Jeho strana Fidesz ve včerejších parlamentních volbách získala přes 53 procent odevzdaných hlasů a podařilo se jí dokonce
posílit svou ústavní většinu. Neúspěch ve volbách zaznamenala naopak šestičlenná opoziční aliance, pro kterou hlasovalo jen
kolem 35 procent voličů. Výsledky voleb hodnotí hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Popis podcastu 
Zpravodajství a publicistika. 
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Válečná žurnalistika a situace na Ukrajině očima Matyáše Zrna, který se právě vrátil z Ukrajiny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: czdefence.cz , Autor: Jiří Š. Cieslar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 12:47 , Celková
návštěvnost: 352 900 , RU / měsíc: 243 470 , RU / den: 18 339 , Rubrika: Události , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
V následujícím rozhovoru se dozvíte, proč všichni Ukrajinci věří ve vítězství bez ohledu na to, odkud jsou a zda mluví ukrajinsky
nebo rusky a jak vlastně funguje práce novináře ve válečné zóně resp. proč jsou novináři neustále kontrolováni domobranou a
proč je snazší natáčet na frontě než v zázemí.

Video: Válečná žurnalistika a situace na Ukrajině očima Matyáše Zrna, který se právě vrátil z Ukrajiny / YouTube

V rozhovoru se dále řeší, proč mají Ukrajinci dojem, že svou krví platí i za bezpečnost Evropy, a proč očekávají od Západu větší
pomoc. Je popsáno, jak došlo k zakopání válečné sekery mezi Ukrajinou a Polskem a jak oceňují pomoc Velké Británie.
Obsahem rozhovoru je i zamyšlení, v čem je práce novináře jiná v Afghánistánu, na Balkáně a nyní na Ukrajině.

Foto: V rozhovoru se dále řeší, proč mají Ukrajinci dojem, že svou krví platí i za bezpečnost Evropy, a proč očekávají od
Západu větší pomoc. (ilustrační foto) / Shutterstock

Matyáš Zrno je český novinář, publicista, pracovník konzervativního think-tanku Občanský institut a editor zpravodajského
kanálu CNN Prima News. Novinářské činnosti se věnuje od svých osmnácti let a vystudoval obor německá a rakouská studia na
Fakultě  sociálních  věd  UK . Působil v zahraniční rubrice týdeníku Respekt, redaktor zahraničního zpravodajství České
televize a své komentáře publikoval i v dalších médiích jako týdeník Euro, Hospodářské noviny či Mladá fronta DNES. Od ledna
do srpna roku 2013 působil i jako šéfredaktor sobotní přílohy Orientace v deníku Lidové noviny.

Zdroj: CEVRO ARENA

Orbánovo vítězství znamená faktický konec Visegrádské čtyřky, myslí si politolog Mlejnek URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Zuzana Marková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:17 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Po volbách v Maďarsku zůstává u moci premiér Viktor Orbán. Ze střetu se širokou opoziční koalicí vychází dokonce posílen o
několik parlamentních křesel. Orbánova vítězná řeč, v níž za svého oponenta označil i ukrajinského prezidenta Volodymyra
Zelenského, napověděla, že kurz jeho politiky zřejmě zůstane stejný jako doposud. „Můžeme očekávat další konfrontační
rétoriku vůči Evropské unii,“ odhaduje analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová.

„Výsledky maďarských voleb znamenají de facto konec uskupení Visegrádské čtyřky, nebo jeho dlouhodobější vypnutí,“
domnívá se politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií při Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

A připomíná před pár dny zrušený summit V4 v Maďarsku, na který odmítla odjet česká ministryně zahraničí Jana Černochová
(ODS) a nádledně i zástupce Polska. Důvodem, proč se setkání nechtěli zúčastnit, byl postoj Viktora Orbána k válce na
Ukrajině.

Že polistopadovému uskupení zemí Visegrádské čtyřky zvoní hrana, se domnívá i bruselská zpravodajka Hospodářských novin,
Aktuálně.cz a týdeníku Respekt Kateřina Šafaříková, která naznačuje, že i bez oficialit nastane faktický konec středoevropské
aliance.

„Zřejmě nenastane žádný formální rozpad, ale předpokládám, že ta spolupráce bude nadále nemožná. Protože na těch
základních hodnotových a strategických pilířích se s Orbánem ti zbývající tři lídři,“ míní novinářka.

Zdálo se, že šance byly

Analytička Janebová připomíná slova lídra opozice Pétera Márki-Zaye, že ve světě podle Viktora Orbána – v souvislosti s tím,
jak nastavil politický systém a jaké vymezil opozici možnosti – nelze Orbána porazit.

„Pozorovatelé i opozice se zmiňují o tom, že tyto volby nelze považovat za zcela spravedlivé, jako tomu bylo ostatně u voleb v
letech 2014 a 2018. Vzhledem k tomu, že nastavení volebního rámce zvýhodňuje Orbánovu stranu Fidész,“ soudí.

A dodává, že nikdy v minulosti paradoxně nebyla šance na porážku strany Fidesz tak velká jako právě letos. „Proto je ta
nastalá situace pro všechny poměrně překvapivá.“

Za velice pravděpodobný scénář považuje analytička rozpad opoziční koalice: „Na skupinu stran, která měla od začátku jen
limitovanou ideologickou soudržnost, bude mít ten volební debakl určitě velice demoralizující efekt.“

Co má společného narativ o Trianonské smlouvě s pádem Sovětského svazu? Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne
Lukáše Matošky.
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Přichází 2. ročník Brand Safety Academy. Zaměří se na ochranu značek před zkázou v souvislosti s válkou na
Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: feedit.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:39 , RU / měsíc: 36 536 , RU / den: 2 752 , AVE:
6 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03 , Návštěvy za měsíc: 36 536
Asociace komunikačních agentur (AKA) a Fakulta  sociálních  věd  UK  ( FSV  UK ) pořádají již druhý ročník projektu Brand
Safety Academy.

Konference zaměřená na ochranu značek před dezinformacemi se letos bude věnovat tematice ohrožení pověsti značek v
souvislosti s jejich postoji k ukrajinské válce. Akce se uskuteční 12. dubna 2022 v prostorech FSV  UK  na Smetanově nábřeží.
V krizových situacích, jako je právě nyní ta na Ukrajině, musí dát firmy jasně najevo svůj postoj. Pokud tak samy neučiní,
dotlačí je k tomu společnost. I o tom se bude přednášet na letošním ročníku Brand Safety Academy. Na účastníky čeká 11
odborných přednášek, které se zaměří na téma dezinformací. 
„O minulý ročník projektu byl opravdu velký zájem. Už nyní vidíme, že tomu ani letos nebude jinak. Dezinformace se zejména v
krizových situacích rychle šíří, a je důležité vědět, jak se k nim správně postavit. Přednášky jsou sestaveny tak, aby účastníky
do problematiky zasvětily od A až do Z. Oproti minulému roku jsme přidali ještě více praktických zkušeností a návodů, které
poskytnou do celé problematiky lepší vhled,“ komentuje za Asociaci komunikačních agentur Petra Jankovičová, která má
problematiku dezinformací na starosti. 
Konference je určena každému, kdo je zodpovědný za jednání a komunikaci značky. Tedy všem marketingovým specialistům,
brand manažerům, manažerům nebo kreativním, mediálním a PR agenturám. 
13 osobností z marketingu a reklamy 
V první části Brand Safety Academy účastníky do problematiky dezinformací zasvětí spoluzakladatelka pražské reklamní
agentury TRIAD Petra Jankovičová spolu s ředitelem AKA Markem Hlavicou . O tom, co je to brand safety a jaké informace
mohou mít na značku vliv, bude přednášet Media Director v agentuře McCann Prague Jan Suda Jindřich Oukropec na FSV
UK  zkoumá dopady dezinformací na značku, a proto účastníkům akce představí nejnovější výzkumy ze světa komerčních
dezinformací. 
Ředitel marketingu a obchodu Jan Los a a ředitel pro vědecké a regulační záležitosti Petr Štěpánek ze společnosti L'Oréal se
podělí o to, jak a kde se setkávají s dezinformacemi, a uvedou příklady jejich řešení. Ředitelka výzkumné agentury Kantar pro
východní Evropu Petra Průšová přednese prezentaci na téma „Válka na Ukrajině a značky – bezpečí nebo risk?“ , která se
bude zabývat tím, jak velký tlak vytváří společnost na značky, aby zaujaly postoj k ruské invazi. 
V druhé části semináře budou přednášet odborníci, kteří proti dezinformacím aktivně bojují. Dominika Hánová , která má na
starosti mediální strategii online kampaní firmy Vodafone, prozradí, jak k brand safety přistupují globální značky v prostředí
českých médií. Zakladatel webu Konspiratori.sk Peter Jančárik a expert na informační bezpečnost Tomáš Kriššák ukážou, jak
odstavit dezinformační weby od reklamy. Jaké instituce mohou pomoci v boji proti dezinformacím představí Roman Čihalík ,
freelancer a zakladatel projektu NELEŽ. Po něm převezme slovo advokátka Petra Dolejšová specializující se na právo v oblasti
e-commerce, marketingu, ochranu osobních údajů a značky. Ta ve své přednášce zábavnou formou uvede právní realitu světa
dezinformací. O tom, jak bojuje česká firma proti dezinformacím, bude přednášet Ladislav Báča , který vede marketing T-
mobile. Na závěr celé konference vystoupí ředitel AKA Marek Hlavica, který účastníkům předá manuál, podle něhož mohou
firmy nastavit proces pro ochranu značky. 
O AKA 
AKA – Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace
sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů,
budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na
komunikaci. Rovněž dbá o etické standardy komerční komunikace prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem. 
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Poslechněte si podcast Co bude výsledek maďarských parlamentních voleb znamenat pro jednotu evropských zemí tváří v tvář
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Co všechno ovlivňovalo rozhodování maďarských voličů? Jak bude dál vypadat spolupráce Visegrádských zemí? Moderuje Jan
Bumba. 
Popis podcastu 
Rozhovor s významnou osobností o tématech, která rezonují doma i ve světě. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 92 / 391

https://feedit.cz/2022/04/04/prichazi-2-rocnik-brand-safety-academy-zameri-se-na-ochranu-znacek-pred-zkazou-v-souvislosti-s-valkou-na-ukrajine/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ffeedit.cz%2F2022%2F04%2F04%2Fprichazi-2-rocnik-brand-safety-academy-zameri-se-na-ochranu-znacek-pred-zkazou-v-souvislosti-s-valkou-na-ukrajine%2F
https://talk.youradio.cz/porady/interview-plus/petr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Finterview-plus%2Fpetr-balla-hungarista-z-fakulty-socialnich-ved-uk
http://www.newtonmedia.eu/


Politologové nečekají změnu Orbánovy politiky, někteří hovoří o nefunkční V4 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 13:39 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,94
Politologové oslovení ČTK neočekávají změnu charakteru politiky premiéra Viktora Orbána po vítězství v maďarských
parlamentních volbách.

Někteří hovoří o nefunkčnosti Visegrádské skupiny (V4), jejímiž členy jsou kromě Maďarska a Česka též Polsko a Slovensko.
Po sečtení více než 99 procent odevzdaných hlasů má Orbánova konzervativní strana Fidesz přes 53 procent hlasů,
informovala stanice BBC. 
Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně uvedl, že po drtivém vítězství strany Fidesz nelze čekat, že se něco změní "na
charakteru neliberální demokracie, kterou (Orbán) vybudoval". Za pravděpodobné má, že se opoziční volební koalice po tomto
neúspěchu rozpadne. Orbánovo vládnutí bude podle Kopečka ale vzhledem k velkým ekonomickým problémům země o dost
obtížnější než dřív. 
Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu vítězství Orbánovy strany nepřekvapilo i proto, že jej signalizovaly všechny průzkumy.
Intenzita porážky sjednocené opozice ale přeci jen podle něj trochu překvapivá je, a to i s ohledem na to, že se do parlamentu
poprvé dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast. 
"Vítězství Fideszu překvapivé není, snaha maďarské opozice vytvořit blok všech proti Orbánovi se ukázala jako
kontraproduktivní, poněvadž šlo o vnitřně nesourodý konglomerát. Sice měl logiku v prostředí většinového volebního systému,
který je podstatnou součástí maďarského smíšeného volebního systému, ale i tak patrně doplatil na vnitřní nesourodost,"
napsal ČTK Josef Mlejnek z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
V4 bude podle Kopečka pro nejbližší dobu víceméně zmrazená či pozastavená. Zbytek skupiny má totiž o dost jiný postoj k
situaci na Ukrajině. "Donedávna úzce spolupracující duo Polsko a Maďarsko má nyní velkou dělící linku v podobě pohledu na
Putinovo Rusko," uvedl. I vztah české a maďarské vlády nebude tak vřelý, jako v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš (ANO),
míní. 
Podle Petra Kanioka z Masarykovy univerzity v Brně lze očekávat, že Orbán povede Maďarsko do ještě větší izolace a konfliktů
s EU. "Za všechny problémy, které se Maďarsku, tak jako ostatním státům EU v souvislosti s ruskou agresí nevyhnou, bude
moci spíše EU než Rusko a viníkem bude spíše (předsedkyně Evropské komise) Ursula von der Leyen než (ruský prezident)
Vladimir Putin," napsal ČTK. 
Zároveň podle něj Maďarsko přijde v EU o V4. Spolupráce byla velmi přeceňovaná a fungovala spíše signalizačně než věcně, v
posledních měsících navíc dále upadala, když podle Kanioka zvláště v Česku po výměně vlády klesla ochota stát po Orbánově
boku. "Nyní bude nulová - Orbán své názory nezmění, což je zvláště v ukrajinské krizi pro státy typu Polska či Česka
nepřijatelné," dodal. 
Maďarsko, na rozdíl od většiny svých spojenců v EU a jako jediný z unijních sousedů Ukrajiny, odmítlo dodat Kyjevu zbraně i
umožnit jejich transport přes své území. Maďarská vláda se také aktivně postavila proti uvalení sankcí na dovoz ruské energie
s poukazem na to, že by to vážně poškodilo ekonomiku země. 
"Na svém vztahu k ruské agresi na Ukrajině Viktor Orbán nejspíše nic nezmění, což však povede k prohlubování izolace
Maďarska a již před volbami to vedlo de facto k rozpadu visegrádské čtyřky, jež je nyní v kompletním formátu nefunkční," dodal
Mlejnek. 
Podle Mrklase je potřeba spolupracovat s Maďarskem v oblastech, v nichž je to možné. V otázkách, v nichž shoda nepanuje,
například co se týče vztahů k Rusku a Číně, je potřeba vnímat, že Maďarsko má jinou pozici a nebude nejbližším partnerem ČR
při evropském či jiném vyjednávání. 
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Poslechněte si podcast Co bude výsledek maďarských parlamentních voleb znamenat pro jednotu evropských zemí tváří v tvář
ruské invazi na Ukrajinu?

Co všechno ovlivňovalo rozhodování maďarských voličů? Jak bude dál vypadat spolupráce Visegrádských zemí? Moderuje Jan
Bumba. 
Popis podcastu 
Aktuální zprávy z domova i ze světa. Komentáře a souvislosti. 
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Poslechněte si podcast Co bude výsledek maďarských parlamentních voleb znamenat pro jednotu evropských zemí tváří v tvář
ruské invazi na Ukrajinu?

Co všechno ovlivňovalo rozhodování maďarských voličů? Jak bude dál vypadat spolupráce Visegrádských zemí? Moderuje Jan
Bumba. 
Popis podcastu 
Hosté ze všech možných oborů. Rozhovory do hloubky i s lehkostí. 
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Jan BUMBA, moderátor 
Dlouholetý maďarský premiér Viktor Orbán si se svým hnutím Fidesz ve volbách došel pro další přesvědčivé vítězství.
Sjednocená opozice pod vedením Pétera Márki-Zaye se nakonec ani nepřiblížila výsledku, který by jakkoliv ohrozil hegemona
maďarské politické scény. Zisk více než 53 % znamená pro Fidesz zřejmě opět ústavní většinu. Co z toho vyplývá pro samotné
Maďarsko? A jaká bude v následující době spolupráci Budapešti s dalšími evropskými zeměmi? Dobrý poslech přeje Jan
Bumba. Naším hostem je hungarista Petr Balla z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobrý den.

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor 
Nejprve bychom měly vysvětlit, jakého vítězství vlastně Fidesz dosáhl, jak jsem říkal, necelých 54 % hlasů, přitom podle
alespoň agenturních zpráv by to mělo znamenat dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Jak je to možné. Volební systém přidává
mandáty vítězovi?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, maďarský volební systém, to by bylo na takovou delší přednášku, je smíšený, což znamená, že vlastně každý maďarský
volič má 2 hlasy. Jedním hlasem volí tu stranu a druhým hlasem hlasuje pro svého poslance ve svém jednomandátovém
volebním obvodě. A tím pádem vlastně je tam část smíšená, kdy ty strany dostávají, respektive poměrná, kde ty strany
dostávají tolik hlasů, kolik dostávají procent. A potom je ta část...

Jan BUMBA, moderátor 
Většinová.

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Většinová, která funguje podobně jako třeba u nás senátní volby. Ovšem s tím rozdílem, že tady je jenom jedno kolo, to
znamená, že vítěz bere vše už v prvním kole. A právě v tomto, v této většinové části Fidesz získal 88 poslanců ze 106 možných,
to znamená, že opozice získala jenom 18. A tohle je třeba velké překvapení.

Jan BUMBA, moderátor 
Mohou být jakékoliv pochybnosti o regulérnosti voleb?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V Maďarsku působí, a to je poměrně, to je poměrně nestandardní, tak působí poměrně velká, takzvaná prostě plná OBSE
mise, která zkoumá regulérnost voleb. Myslím si, že s průběhem voleb, respektive se sčítáním a takovými těmi věcmi, problém
určitě nebude. Samozřejmě je otázka, nakolik měli všichni stejný přístup k médiím a podobným věcem. Na druhou stranu to
vítězství Fideszu je tak velké, že i opozice ve svých vyjádřeních po volbách říkala, že ten systém možná k nim nebyl fér, ale že
to vítězství je tak velké, že ho nemohou ani takto zpochybnit.

Jan BUMBA, moderátor 
Když říkáte, že je otázka, jaký přístup do médií kandidáti měli, tak kupříkladu bývalý diplomat György Varga v tomto pořadu
minulý týden mluvil o tom, že se třeba vůbec nekonaly žádné předvolební debaty, že se Viktor Orbán ani jednou nesešel před
kamerami s Péterem Márki-Zayem. Nevadí to maďarským voličům?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já bych řekl, že nevadí, nebo velké části voličů to nevadí, protože Maďarsko, Maďarsko obecně se dělí na 2 takové
nesmiřitelné tábory. Já bych řekl, že existují 2 maďarská. Maďarsko, řekněme, to pravicové. A Maďarsko liberální, levicové. A
ono je vůbec v maďarské společnosti velký problém udělat diskuzi mezi těmito dvěmi tábory, velmi vzápětí se to dostává do
osobní roviny nadávek a ta debata, to je podle mě vlastně největší problém Maďarska být jako schopnost prostě nějaké debaty
mezi dvěmi znepřátelenými tábory v maďarské společnosti.

Jan BUMBA, moderátor 
A ta kampaň, jak vypadá, Maďaři přece nejsou odstřiženi úplně od informačních zdrojů, situaci je úplně jiná, než třeba v Rusku
nebo v Číně, dejme tomu, oni určitě vědí, jak vypadají politické kampaně v jiných zemích. Nezaráží je, že to v Maďarsku vypadá
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jinak?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, já bych řekl, že ten problém s médii není tak velký, jak je líčen v tom směru, že v Maďarsku spoustu novin, respektive
noviny a tištěný tisk ztratil s internetem a dalšími, dalšími moderními výdobytky svoji sílu. A velká část informací se přesunula
na internet. A je potřeba říct, že na internetu mají ty, řekněme, proopoziční nebo objektivní média, jak jim říkají, poměrně
velkou váhu a jsou, řekl bych, rozhodně silnější, než ty, než ty provládní. Takže ty informace v Maďarsku jsou. A kdo chce, tak
se k nim dostává. Je právě třeba zajímavé v těch volbách, že opozice nevyhrála příliš ani v té Budapešti, ten rozdíl mezi
Fideszem a sjednocenou opozicí v Budapešti byl něco kolem 6 %. Fidesz tam získal snad skoro 42 % a v Budapešti, tam bych
neočekával, že, že by opozice mohla říkat, že, že lidé v Budapešti nemají přístup k informacím.

Jan BUMBA, moderátor 
Udělala opozice tedy nějaké chyby, které je takhle zpětně možné vidět, nebo prostě byla ta kampaň tak výborně zvládnutá ze
strany Fideszu?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, já si myslím, že spoustu lidí volilo opozici z nějakého donucení toho, že prostě nechtěli Orbána, ale necítili nějakou velkou
radost z toho, že tu opozici volí. Je to krásně vidět i teď po volbách, kdy Márki-Zay ve své řeči, když mluvil, tak kolem něj stála
jenom hrstka jeho nejvěrnějších a za ním stála jeho rodina, ale nikde nebyly ti představitelé těch opozičních stran. A ti se hned
vzápětí nechali slyšet, že Márki-Zay byla velká chyba a Márki-Zay je ten, který za to může a myslím, že v rámci maďarské
opozice budeš ještě velké pozdvižení teď po volbách, co se vlastně udělalo špatně. A myslím si, že celá opozice se to pokusí
hodit na tu postavu primátora města Hódmezővásárhely Pétera Márki-Zaye.

Jan BUMBA, moderátor 
Znamená to tedy, že tyto volby odhalily spíše slabost toho mnohočetného opozičního uskupení, než že by odhalili sílu Fideszu?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že překvapení voleb je vlastně dvojí, to znamená, jednak jak silný ten Fidesz byl schopen, jak silně byl schopen
vyhrát a zároveň se ukázalo, jak slabá je ta opozice najednou. Fidesz si samozřejmě budoval tu svoji kampaň postupně.
Důležitým faktorem byla ta takzvaná peněženková témata, to znamená, Fidesz sliboval a dal třinácté důchody a různé další
dávky, vlastně boj proti inflaci. A samozřejmě v posledním měsíci do kampaně velmi výrazně zasáhla i válka na Ukrajině, o které
asi ještě budeme mluvit. Naopak opozice vlastně byla schopná slibovat takové ty věci jako zavedení eura, což v Maďarsku není
úplně populární, zvláště v souvislosti s inflací, no, a skutečně Márki-Zay působil v té kampani velmi nemotorně, jemu se
podařilo pozurážet velkou část i voličů. Dost často zaznívala taková slova, že Fidesz volí hloupí nevzdělaní lidé z venkova. A
když se snažíte přesvědčit lidi z venkova, tak vám to příliš hlasů nepřinese.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Říkal jste, že velkou roli v
kampani i ve volbách sehrála ta takzvaná peněženková témata. Kromě těch zmíněných třináctých důchodů třeba v Maďarsku
existuje cenový strop pro paliva nebo některé druhy potravin. Za jakou cenu, co to znamená pro maďarský rozpočet?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To se ještě neví. Uvidíme, uvidíme po volbách. Vlastně všechna ta opatření byla inzerována, jakože jsou dočasná a budou
nějakým způsobem komplexně řešena po volbách, takže uvidíme, myslím si, že držení těch cen na stávající úrovni není
dlouhodobě udržitelné. Na druhou stranu podobná opatření dělala i, dělají další země v regionu, jako třeba Polsko, kde snížili
DPH na potraviny nebo Chorvatsko, Srbsko a další země. Takže není to jenom výjimečně maďarský případ, mě třeba i zajímá,
jak se to bude vyvíjet v těchto ostatních zemích.

Jan BUMBA, moderátor 
Mám namysli to, jestli třeba v té kampani voliči se neptali po tom, jak to je udržitelné, jestli to nebude znamenat zadlužování
státu?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, co se týče zadlužování, tak s tím Maďarsko dlouhodobě problém už od, řekněme, od roku 1990, kdy s sebou Maďarsko
táhne neustále ty dluhy ještě z komunistických časů. Na druhou stranu ta doba, kdyby si ti voliči mohli pokládat otázky ohledně
zadlužování, tak by přišla před volbami a před volbami, řekl bych, že všechno, veškerá ta témata byla orientována válka na
Ukrajině a ten konflikt.

Jan BUMBA, moderátor 
Ještě, než se dostaneme k té samotné Ukrajině, která pochopitelně je stěžejní téma prakticky všech evropských zemích. Taky
ještě jeden rozměr, na který bych se rád zeptal. Agentura Reuters píše o spřátelených podnikatelích, kteří za podporu Fideszu
dostávají lukrativní státní zakázky. Jak mocná podpora a opora pro Viktora Orbána to je, tahle síť spřátelených podnikatelů?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ta je velmi, ta je velmi důležitá. Vlastně Viktor Orbán po roce 2010 si předsevzal, že musí vybudovat novou ekonomickou elitu.
Vlastně ten argument zněl, že maďarská ekonomická elita je postkomunistická, to znamená, že ti kapitáni průmyslu jsou ti, kteří
byli bývalí členové strany, což Fidesz jako strana, řekněme, antikomunistická velmi velmi silně kritizovala už v těch
devadesátých letech, takže proto to mělo i jakési pochopení u pravicových voličů, že tito lidé, kteří jsou vlastně z nejbližšího
okruhu lidí kolem Orbána velmi podezřelé a velmi rychle bohatli, to samozřejmě vyvolávalo, vyvolávalo velké otázky. No, a
vlastně maďarská ekonomika, která před rokem 2010 byla velmi silně navázána, respektive většinu státních zakázek získávaly
nadnárodní korporace, tak teď většinu státních zakázek získávají vlastně maďarské firmy, nicméně jsou to firmy navázané
právě na tyto zázračně bohatnoucí podnikatele a jejich podpora Fideszu pak zpětně tomu Fideszu pomáhá i v tom
předvolebním klání.

Jan BUMBA, moderátor 
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Co se týká Ukrajiny, tak Orbánův postoj je ve srovnání s dalšími evropskými politiky spíše proruský, je shovívavější, než
rozhodně polský a můžeme přidat i řadu dalších zemí. Maďarsko například odmítá, aby přes jeho území putovaly zbraně na
Ukrajinu. Je to věc, která Orbánovi vysloveně pomohla ve volbách?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak já myslím, že to, vlastně ačkoliv to byla věc z hlediska kampaně překvapivá, tak Orbán byl schopen to zasadit do toho
svého hlavního kampaňového tématu, což byla otázka bezpečnosti, to jest ochránit lidi před inflací, před globalizací, před
různými zlými ideologickými vlivy, samozřejmě v uvozovkách, které přichází ze západní Evropy. A teď ochránit Maďarsko před
válkou. Takže vlastně pro Maďarsko je velmi důležitá ta ekonomická rovina celého toho konfliktu. To jsou ty levné, to je ta levná
cena za plyn, kterou má Maďarsko opravdu velmi velmi výhodnou a Orbán se vlastně poměrně oprávněně bál, že pokud by
vystupoval jinak, tak ta cena by se mohla změnit. Uvidíme teď po volbách, nakolik já si třeba myslím, že, že ta rétorika taková
jako velmi silně váhající se trošičku změní do té míry, že Maďarsko se nebude už tolik k tomu konfliktu vyjadřovat a bude se
snažit v rámci zlepšení vztahů s Polskem, které teď trochu rozklížily o takovou jako spíše nevyjadřování se k tomu tématu
vůbec.

Jan BUMBA, moderátor 
Ale jak by tedy do této strategie mlčení zapadalo to, že Viktor Orbán i v tom svém vítězném povolebním projevu řekl, že
ukrajinský prezident Zelenskyj byl jedním z jeho soupeřů ve volbách, co to má znamenat?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak to byla taková žertovná, on se u toho, u toho usmíval, věta, že vlastně jsme bojovali proti všem, že proti Fideszu stáli
všichni a v poslední den se zapojil i prezident Ukrajiny, který skutečně vlastně v den voleb vlastně publikoval video, v kterém se
obracel na Maďarsko a vlastně Fidesz toto bral jako pokus, řekněme, Ukrajiny se nějakým způsobem zapojit do té kampaně. A
toto reflektoval ve své vítězné řeči, že i když Zelenskyj se vyjádřil proti nám, tak my jsme stejně vyhráli.

Jan BUMBA, moderátor 
Je maďarská společnost tedy většinově spokojená s tímto, řekněme, zdrženlivým postojem, s tím raději zůstat, pokud to půjde
stranou, příliš se nerozházet s Moskvou, to je to, co Maďaři chtějí?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak Viktor Orbán zdůrazňuje, že to není maďarská válka, také říká, že, že pokud, že tou válku Maďarsko nemůže nic získat, ať
už vyhraje kdokoliv, ale pokud by se do ní zapojilo, tak může všechno prohrát. Obecně v Maďarsku nejsou takové ty ani, já
bych řekl, ani marginální nějaké proruské nálady ve smyslu toho, co známe například i u nás. Ten maďarský přístup k Rusku je
spíše pragmatický, to znamená, jako nemůžeme tam nalézt nikoho, kdo by Rusko vysloveně miloval, nejsou tam žádné takové
ty panslavické, nebo jaké /nesrozumitelné/ názory jako můžeme objevit v Čechách. Ta představa je spíš taková, že to se to
Rusko tady, s tím Ruskem je potřeba se naučit žít a to Rusko tady bude, i když ta válka skončí. A Maďarsko je příliš malé na to,
aby se mohlo nějakým způsobem angažovat výrazněji. To, co bohužel v těch bez diskuzí tolik nezaznívá, je, že Maďarsko
poskytuje, vlastně po Polsku je Maďarsko druhým nejčastějším cílem válečných uprchlíků z Ukrajiny. A ta humanitární pomoc,
kterou Maďarsko poskytuje nejenom na území Maďarska, ale právě i v té Zakarpatské oblasti, tak je poměrně značná a
Maďarsko velmi silně zdůrazňuje, že prostě svému sousedovi pomáhá. Ale podle většina maďarské společnosti nevidí v té
válce nějak jakoby osobní ohrožení, tak jak je to zdůrazňováno u nás, že ta válka může jít někam dál. A spíše, spíše doufají, že
ta válka skončí co nejdříve.

Jan BUMBA, moderátor 
Vy jste říkal, že očekáváte teď po volbách změnu rétoriky. Ale kromě té rétoriky je pravděpodobné, že by Budapešť podpořila
další kolo sankcí vůči Moskvě, včetně ukončení odběru ruského plynu?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, co se, co se odběru plynu týče, tak Maďarsko zdůrazňuje to, že je potřeba za to najít nějakou alternativu. Ostatně to je
třeba postoj i Německa, které říká dobře, můžeme se o tom bavit, ale musí to mít nějaké ekonomické rácio. A Maďarsko v
současné době vlastně říká, že nemá, jakým způsobem nahradit ten ruský plyn, pokud nějaká taková alternativa bude, tak asi,
myslí, Maďarsko, nemá problém se k tomu připojit. Na druhou stranu vlastně ten ruský plyn je poskytován za tak výhodných
podmínek, že se těžko najde nějaká jiná varianta a Viktor Orbán vždycky bude zdůrazňovat to, že pro něj je prvořadý ten
maďarský zájem a zájem vlastně konkurenceschopnosti maďarské ekonomiky, která stojí i na tom levném plynu.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview je dnes hungarista Petr Balla. Změní se po volbách nějak postavení Maďarska v rámci Evropské unie?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To je velká otázka. Jak víme, tak vlastně frakce Fideszu v Evropském parlamentu opustila před několika měsíci tu frakci
Evropské lidové strany a od té doby se vedou jednání o vytvoření nějaké pravicově konzervativní nové frakce v Evropském
parlamentu, které zatím nikam nevedou. Viktor Orbán má bezesporu řadů spojenců v Evropě. Uvidíme třeba, jak za týden, jak
za týden dopadnou volby ve Francii, kde Maďarsko podporuje ty, řekněme, pravicovější, až krajně pravicové kandidáty.
Vlastně pro Maďarsko je v rámci Evropy klíčové spojenectví s Polskem, kde řekl bych, že po volbách Maďarsko velmi silně
vsadí na to ukončit jakékoliv nějaké i ty slovní rozepře právě právě s Polskem. A druhým takovým důležitým uskupením pro
Maďarsko, nebo tím nejdůležitějším, je ta Visegrádská čtyřka, kde jsme měli možnost slyšet ne úplně diplomatická vyjádření ze
strany českých představitelů vůči Maďarsku, kde vysloveně podporovali maďarskou opozici. Uvidíme, kde se, jestli se ta
visegrádská spolupráce dá nějakým způsobem znovu dohromady.

Jan BUMBA, moderátor 
Myslíte, že to je možné, protože kupříkladu bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 napsal na sociální síti, že V4 je
de facto mrtvá už dlouho a že teď nastal čas ukončit i de iure. Není tedy možné, že Visegrádská skupina úplně zanikne?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si to nemyslím. Já osobně jsem velký příznivec Visegrádu, a to nikoliv z těch politických důvodů, respektive ta visegrádská
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spolupráce měla vždycky, vždycky se vyskytovaly problémy, protože byly vlády, které nenašly společnou řeč, ale ta
visegrádská spolupráce má velmi důležitou dimenzi těch, řekněme, mezilidských vztahů, to znamená té nižší, ne tolik politické
úrovni, třeba maďarská vláda velmi velmi silně podporuje právě tuto spolupráci na úrovni měst a různých zájmových zájmových,
řekněme, nepolitických organizací, takže v tomto směru podle mě má visegrádská spolupráce velkou budoucnost.

Jan BUMBA, moderátor 
A má budoucnost tedy bez ohledu na to, jak v Maďarsku dopadají volby, bez ohledu na to, jakým způsobem vystupuje Viktor
Orbán, zcela bez ohledu na tu současnou politiku, prostě visegrádská spolupráce je nutná?

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, já si osobně myslím, že nutná je na té, řekněme, nejnižší úrovni, nebo na té nižší úrovni? Je velká otázka, jak se k tomu,
řekněme, vítězství postaví česká politická reprezentace, respektive česká vláda. Myslím si, že nějakým způsobem k sobě ti
partneři budou muset najít cestu. Je velká otázka, jaká témata se budou řešit v Evropě, protože teď je to nejdůležitější téma
Ukrajina, které nás velmi silně rozděluje, ale v momentě, pokud se v Evropě začnou řešit témata, na kterých se s Maďarskem
shodujeme, ať už je to problematika, nevím, jaderné energie, těch nějakých jako migračních otázek, samozřejmě týkajících se
Ukrajiny a dalších, tak ti partneři mohou k sobě opět velmi rychle najít cestu.

Jan BUMBA, moderátor 
Hostem Interview byl dnes hungarista Petr Balla z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Petr BALLA, hungarista, Institut mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuji. Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor 
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
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Maďarsko není proruské, ale pragmatické. Chce hlavně levný plyn, vysvětluje hungarista Balla URL
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Maďarský premiér Viktor Orbán přesvědčivě zvítězil v parlamentních volbách. Vládní strana Fidesz v nich získala přes 53
procent a udržela si ústavní většinu. „Vítězství Fideszu je tak velké, že i opozice v povolebních vyjádřeních říkala, že systém k
nim možná nebyl fér, ale vítězství nemohou zpochybnit,“ říká hungarista Petr Balla z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy .

Poukazuje na to, že v zemi působí mise OBSE, která dohlíží na regulérnost voleb a sčítání hlasů. Jiná věc je otázka, nakolik
měly všechny strany stejný přístup do médií. Balla ale upozorňuje na to, že v zemi existují i silná opoziční média, která jsou
zejména na internetu silnější než ta provládní.

„Informace v Maďarsku jsou. Kdo chce, tak se k nim dostává. Je zajímavé, že opozice příliš nevyhrála ani v Budapešti. Rozdíl
mezi Fideszem a sjednocenou opozicí byl kolem šesti procent,“ podotýká s tím, že o obyvatelích hlavního města lze těžko tvrdit,
že by neměli přístup k informacím.

„Myslím, že spousta lidí volila opozici kvůli tomu, že nechtěli Orbána, ale neměli z toho žádnou velkou radost,“ uvádí s tím, že
opoziční strany nyní zřejmě svalí vinu na lídra opozice Pétera Márki-Zaye.

Zatímco Fidesz v kampani sliboval třinácté důchody a další dávky, opozice navrhovala například nepříliš populární zavedení
eura. Její lídr navíc v kampani vystupoval velmi neobratně.

„Podařilo se mu pozurážet velkou část voličů. Dost často zaznívala taková slova, že Fidesz volí hloupí a nevzdělaní lidé z
venkova. A když se snažíte přesvědčit lidi z venkova, tak vám to příliš hlasů nepřinese,“ připomíná akademik.

Není to naše válka

Do kampaně se promítla i ruská agrese vůči Ukrajině, kterou Orbán dokázal využít ve svém hlavním tématu, což byla otázka
bezpečnosti a ochrany obyvatel před inflací, globalizací a nyní i válkou.

„Pro Maďarsko je velmi důležitá ekonomická rovina toho konfliktu. Maďarsko má velice výhodnou cenu plynu a Orbán se
oprávněně bál, že pokud by vystupoval jinak, tak by se ta cena mohla změnit,“ poznamenává Balla.

Nyní očekává, že se Maďarsko nebude k válce na Ukrajině tolik vyjadřovat a bude usilovat o opětovné zlepšení vztahů s
Polskem, které vůči Rusku prosazuje tvrdou linii.

„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,“
vysvětluje hungarista.

Maďarsko nevylučuje, že je třeba hledat alternativu k ruskému plynu, ale podobně jako třeba Německo zdůrazňuje, že to musí
dávat ekonomický smysl. V současnosti prý ale ruský plyn nemá jak nahradit, navíc je dodáván za tak výhodných podmínek, že
se těžko najde jiná alternativa.

„Viktor Orbán vždy bude zdůrazňovat to, že pro něj je prvořadý maďarský zájem a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky,
která stojí i na tom levném plynu,“ uzavírá.

Rozpadne se visegrádská čtyřka? A v čem podle Bally spočívá její přínos? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.
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RÁDIO , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 17:09 , Poslechovost pořadu:
224 971 , Pořad: 16:00 Živé vysílání , AVE: 4 127 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,50
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Hokejisté Mladé Boleslavi do dnešního druhého semifinále extraligového play off Třinci můžou nastoupit i s kpt. Martinem
ševcem zkušený obránce nedělní úvodní duel nedohrál po faulu na útočníka Daňa ho rozhodčí vyloučili na 5 minut do konce
utkání.

mluvčí 
Disciplinární komise extraligy se rozhodla ševce dále netrestat její šéf Viktor Ujčík tiskové zprávě uvedl že mladoboleslavský
obránce se podle něj nedopustil aktivního pohybu směřujícího zásahu hlavy nebo krku Středočeši nakonec na ledě ocelářů
prohráli 03 v úvodním zápase druhé série Sparta zdolala České Budějovice 21 dnes v Třinci začne hrát v 17 hodin na Spartě
pak o 2 hodiny později o obou duelech budeme na Radiožurnálu i Radiožurnálu sport informovat v pravidelných vstupech
Vojtěch Šilhan Radiožurnál.

mluvčí 
16 hodin 6 minut je s vámi odpolední vysílání Radiožurnálu přejeme vám pěkný den záběry masakru buď z hlavy už asi nikdy
nedostanu tohle na svůj Twitter napsal zakladatel serveru seznam cz Ivo Lukačovič a slíbil že Ukrajině věnuje 100 000 000 Kč
na nákup zbraní aby se mohla bránit ruským okupantům možná ještě víc šokující než ty záběry ukazující masakry civilistů
ruskou armádou je to že Rusko tyhle události popírá jaké argumenty Moskva používá to probereme za chvíli v našem vysílání
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přeju vám pěkný den hezký poslech.

Rusko odmítá zodpovědnost za smrt stovek civilistů v ukrajinském městě Bučan podle Moskvy jsou záběry mrtvých těl v ulicích
a inscenované jedná se o provokaci pod taktovkou Spojených států na ruskou komunikační strategii se teď na Radiožurnálu
zaměříme s politickým geografem a odborníkem na Rusko Michaele Romancova dobré odpoledne.

Americká společnost Maxe zveřejnila satelitní snímek vůči 31. března na kterém je patrný asi 15 m dlouhý příkop právě tam se
později našel masový hrob jak je podle vás možné že Rusko ve světle takovýchto důkazů své činy popírá.

mluvčí 
Rusko popírá setrvale všechno co se mu nehodí do krámu nejenom tedy ty věci které jsou aktuální ale v posledních letech
jsme vlastně byli svědky toho, že nejrůznější představitelé ruského režimu byli ochotni buďto jaksi opětně odmítat nebo
minimálně relativizoval relativizovat pardon i skutky, které se prokazatelně staly už někdy v minulosti přiznala za ně
odpovědnost třeba sovětská strana, takže ono to není nic nového je to vlastně pokračování kurzu, který v poslední době v
Rusku dovíme.

mluvčí 
To slova zpochybňující odpovědnost za masakr vůči jsou určena spíš západním uším nebo dovnitř Ruska.

mluvčí 
Tohle jsou přesně ty informace, které jsou určeny jaksi veškerému auditoriu jak tomu domácímu, které v zásadě jiným
informacím nemá příliš přístup v Rusku je rozhodující část populace odkázána na vlastně informace, které jsou
zprostředkovány prostřednictvím jednoho z pěti vlastně celostátní vysílajících televizních kanálů, ale taky do zahraničí a pro
nás podstatné si uvědomit tady z Evropy, respektive na západě, že svět skutečně dneska není pouze západ, tzn. tyhle ty
informace jdou skutečně globální auditoriu.

mluvčí 
Z celého světa zní výzvy k vyšetření potrestání těch zločinů, jaká je šance, že se to povede, že se povede například najít
konkrétní viníky je šance vůbec nějaká?

mluvčí 
Já si myslím, že není vůbec vyloučeno, že prostřednictvím všech těch jaksi metod, které mají k dispozici státy nebo organizace
typu Bellingcat, se podaří identifikovat buďto přímo konkrétní jedince, kteří tu dobu byli na místě, mohli by s tím tedy mít něco
společného nebo měli s tím něco společného, ale to neznamená, že ti lidé budou postaveni potom před soud, dokud budou v
Rusku a dokud se ruský režim nerozhodne s nimi něco dělat, což mimochodem, pokud by se rozhodl to nemusí znamenat, že je
vydán mezinárodní spravedlnosti, tak v zásadě budou v bezpečí.

mluvčí 
Na Twitteru jste tu situaci po osvobození vůči přirovnal ke karvinskému masakru, respektive k tomu, co po něm následovalo, co
tedy bude podle vás teď následovat v té ruské strany nebo jinak, na jaké lži se máme připravit ve veřejném prostoru?

mluvčí 
Já si myslím, že to je jaksi věc, která naneštěstí jaksi sedí, ne na vlastní provedení té akce, protože ten masakr v kasinu byl
jaksi připravován a organizován sovětským státem. Tady pravděpodobně to spíš vyplynulo nějaké té situace, která bohužel v
tom místě momentálně momentálně panovala, ale ten způsob, kterým se bude nacházet ruské mediální sféře, respektive jakým
způsobem to Rusko bude komunikovat ke světu, se domnívám, že bude identický, ono se to všechno vlastně odvíjí od toho, že
ruská strana je přesvědčená a úspěšně o tom přesvědčuje ruskou veřejnost, že Rusové nikdy nevedou válku, pokud jsou za
nuceni použít sílu, tak pouze pro svoji obranu, a když se brání, tak se brání tím jaksi nejčistším možným způsobem, tzn. Rusové
jsou hrdinové a jejich boj je spravedlivý. Pokud se tenhle ten jaksi narazit nezmění, protož tento okamžik není žádný důvod
domnívat, že by se to mohlo stát, tak Rusko se vlastně nemůže přiznat k odpovědnosti za něco takového, aniž by nepopsal
samo sebe.

mluvčí 
Michael Romancov působí na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Metropolitní univerzitě Praha . Byl hostem
odpoledního vysílání Radiožurnálu. Díky za váš čas, na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání, na shledanou.

mluvčí 
Pocity a Tomáš klus posloucháte Radiožurnál Škoda Auto přesunuje část výroby z Ukrajiny do Česka stěhuje nejenom stroje,
ale i pracovníky, kterým zajistí ubytování. Jak jednoduché nebo naopak složité přesunout výrobu z jedné země do druhé a není
načase, aby firmy zase vyráběli vše na jednom místě, jak to bylo dřív otázky, které zazní po Miley Cyrus.

Škoda Auto stěhuje z Ukrajiny do Mladé Boleslavi část továrny nejen stroje tak i desítky pracovnic, kterým zajistí v Česku
ubytování. Automobilka chce tímhle krokem alespoň částečně nahradit výpadek dílů pro 2 své modely kvůli ruské invazi na
Ukrajinu musela firma dočasně zastavit výrobu elektrického modelu ENYAQ. Ve vysílání Radiožurnálu je teď s námi šéfredaktor
časopisu auto maker Erich handl dobrý den. Dobrý den. Jako ukrajinskou továrnu jde to víme?

mluvčí 
Tak ta informace je třeba trochu upřesnit, že to není část výroby, je to pouze část technologií a 35 pracovnic od ukrajinského
dodavatelé názvem PKN, který sídlí ve Lvově.

mluvčí 
Jak se dá vůbec takový závod přestěhovat tedy ty části, o kterých se budeme bavit?
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mluvčí 
Teď právě to, o čem hovoříme v minulých týdnech, se hodně spekulovalo o tom, jestli by škodovka nedokázala přestěhovat
celý svůj montážní závod Solomon nová, tak takováto velká operace se nechystá. Skutečně šlo jen o přesun části technologií a
35 pracovnic ze Lvova do Mladé Boleslavi.

mluvčí 
Jak velký problém vlastně teď škodovka v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu má?

mluvčí 
Má velký problém stejně jako většina evropských výrobců, protože na Ukrajině se ročně vyrobí za miliardu dolarů především
kabelových svazků pro automobily a tyto svazky teď chybí ve výrobě, takže ve škodovce stala stojí výroba elektrického modelu
ENYAQ a také je tam přerušena výrobách nebo občasně přerušena dalších modelů hlavně Skaláka Nick.

mluvčí 
Podruhé v krátkém čase se ukázalo, že než když se firma vyplatí mít výrobu v zahraničí, bavíme se o tom teď v minulých
měsících se kvůli pandemii koronaviru například řešil ten celosvětový nedostatek čipů. Tak podle vás nebylo by pro ty
automobilky po těchto zkušenostech opravdu výhodnější, aby většinu té výroby drželi v jedné zemi?

mluvčí 
Tak za normálních okolností to výhodnější není, protože výroba čipů je velice levná, například fázi výroba právě kabelových
svazků kvůli levné oceli v Rusku a na Ukrajině, ale v případě těch nenadálých událostí samozřejmě se to stává nevýhodou, pak
je třeba hledat takováto náhradní řešení.

mluvčí 
Jak moc teď komplikuje ruská invaze výrobu i dalším automobilkám v České republice, tedy v nošovickém závodu Hyundai nebo
kolínské toyotě?

mluvčí 
Toyotě a Nošovic dům to přerušení výroby na Ukrajině příliš nevadí, protože tam mnoho dodavatelů nemají především
odebírají od svých dodavatelů z Asie, ale je to velký problém především pro německé automobilky, protože stojí část výroby
BMW stojí část výroby maďarské mercedesu, anebo třeba taky výrobní linky Fordu v Kolíně až do konce dubna.

mluvčí 
Povede to všechno k dalšímu zdražení aut?

mluvčí 
Předpokládám, že ano, protože už bude méně poptávka, není klesat nebude, takže logicky poroste, porostou především
dodací lhůty automobilů a větší pravděpodobností ceny.

mluvčí 
V odpoledním vysílání Radiožurnálu taky šéfredaktor časopisu auto maker se Erich handl díky a pěkný zbytek dne, na
slyšenou.

mluvčí 
Na slyšenou.

Ozvěny z Bundesligy: Má Hříbata mi rozumějí. Alespoň občas URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: eurofotbal.cz , Autor: Autor: Ondřej Vaculík Komentáře (0 / 0 nových) zatím žádný komentář Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto člán , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 17:35 , Celková návštěvnost:
1 550 000 , RU / den: 23 590 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,26
Dvě výhry v řadě a jeden povedený poločas k tomu vyvolaly zdání o tom, že se Mönchengladbach konečně dostává do formy.
Avšak první vítězství přišlo proti ještě horší Hertě, druhé daroval neukázněný fanoušek Bochumi a potřetí už se body dělily. V
Gladbachu se možná hnuli správným směrem a sestup zde již není tématem. Nervózní pohled na počínání trenéra Adiho
Hüttera ovšem přetrvává.

Willkommen zurück, wieder . Ano, oživení tribun jsme již opěvovali na startu sezony , volatilní křivka ukazující přítomnost
koronaviru v populaci však brzké oslavy postupně utlumila. Proto slavíme podruhé nyní, na začátku dubna. Drtivá většina
stadionů se totiž po více než 760 dnech konečně mohla zcela zaplnit. Úžasné, dechberoucí, až dojemné. 
Ne každý nicméně skvělou novinu okamžitě přivítal. Páteční berlínský prolog přivedl na známá místa Steffena Baumgarta, který
se na An der Alten Försterei stal před 20 lety velkým oblíbencem fanoušků Unionu. Návrat do hlavního města ale Baumgartovi
zhořkl. Jonasi Hectorovi se totiž v nepravý čas rozklepala kolena a červená část Berlína mohla na zaplněných ochozech
pořádně slavit. Die Geißböcke naopak schytali během jednoho týdne druhou těžkou ránu. Tu první způsobila zpráva
oznamující konec prodeje hranolek v kolínském podniku Gaffel am Dom. Kvůli válce na Ukrajině se totiž ztenčily dodávky oleje
a oblíbené Pommes tak nahradí méně nákladné pečeňáky 
Zaplněné sektory nezmátly jen Hectora. Co vysvětlovat má po sobotě také Bayern. Nebo rozhodčí? Mnichovanům se na trávník
Freiburgu povedlo během střídání propašovat 12. hráče a v přesile stihli odehrát pár sekund, než na nesrovnalost upozornil
domácí zadák Niko Schlotterbeck. Zmatek způsobila tabule, na níž se objevilo červené číslo 29, které ovšem nikdo v Bayernu
nenosí. Kingsley Coman s jedenáctkou na zádech tak netušil, že právě on má jít ze hřiště. Čísla na tabulkách přitom nastavuje
trenérský štáb daného mužstva, na celý proces každopádně dohlíží čtvrtý rozhodčí. Kuriózní situace naštěstí nijak zásadně
neovlivnila chod zápasu a sám "poškozený" Freiburg ji nakonec přešel s pochopením. Od Rekordmeistera bychom nicméně
takové pochybení asi nečekali. 
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Ani jubilejní 100. gól Nilse Petersena v barvách Freiburgu však Bavorům nezabránil v dalším tříbodovém zisku, který navíc za
pár hodin nabyl na hodnotě ještě víc. Dortmund se rozhodl podepsat minulé vydání Ozvěn a před zraky 80tisícového kotle se
svlékl donaha. Do odhalených ran hned několikrát udeřil především Christopher Nkunku, který je po svém dalším parádním
představení prvním hráčem v bundesligové sezoně, jenž posbíral více než 10 gólů i více než 10 asistencí (alespoň dle Opty,
statistiky Kickeru říkají něco jiného). Lipsko i jeho zásluhou dokonale zkazilo den Marcu Reusovi, jenž odehrál 350. utkání v
barvách BVB, i všem příznivcům die Schwarzgelben, kteří na narvaný Westfalenstadion čekali nesnesitelně dlouho. 
Šlágr kola se stal hrou kočky s myší a v jednoznačnou záležitost se nakonec proměnil také tahák ve Freiburgu. Na pořádné
drama jsme si tedy nečekaně museli počkat až do neděle. 
Ono to půjde. Adi Hütter má v Gladbachu budoucnost. Vždyť si s Mainzem dělá, co se mu zlíbí. Zlepšuje se podobně jako Oliver
Glasner ve Frankfurtu, jen trochu pomaleji. Objevil Manu Koného, Jordana Beyera, Joea Scallyho. A co očekávaný odchod
Matthiase Gintera? Toho může snadno zastoupit Marvin Friedrich. Není důvod k obavám, odkaz Maxe Eberla zůstane
zachován. 
Něco takového se chtělo napsat po první půli duelu, který program 28. bundesligového kola uzavíral. Borussia na hřišti
skutečně dominovala, přičemž hosté z Porýní-Falce jen běhali od ničeho k ničemu. Prostě stará dobrá, zábavná "Hříbata".
Jenže, fotbalový zápas má i druhou polovinu. 
Ale postupně, nejprve budeme Mönchengladbach spíš chválit, neboť ve střetu obdobných formací zpočátku vyčníval.
Nabuzená die Fohlen využívala nízkého postavení protivníka k poklidné rozehrávce, při níž v potřebných momentech vynikal
Manu Koné. Aktivní středopolař se neustále nabízel a málokdy se s balónem otočil zpět. Většinou se naopak vydal mezi dva
napadající útočníky a překonal první z obranných valů, čímž domácím umožňoval pokračovat v kombinaci výhradně na útočné
polovině. Koné svými výkony dává rychle zapomenout na Denise Zakariu. Sám odvede práci za dva plejery a Gladbach tak již
vícero nepotřebuje double-pivota. Tento drahokam by si v Borussia-Parku měli pečlivě hýčkat. 
Přidáním Floriana Neuhause, který se postupně stává víc tvořivým záložníkem než dispečerem, a Breela Embola se svou
vynikající schopností podržet míč vzniká v táboře "Hříbat" silná osa. Pořád by však Gladbach vepředu potřeboval víc Neuhausů
a Embolů. Lars Stindl má po zranění co dohánět a tradičně nestálá forma Alassaneho Pléy si zrovna vybrala horší den. I proto
souhra Borussie ve finále drhla a ani individuální řešení akcí nepřinášelo úspěch. 
Mainz hodlal domácím čelit tradičním intenzivním presinkem začínajícím až zhruba 40 metrů od brány protivníka. Die Fohlen
ovšem byla schopna ze sevření soupeře unikat a dále v pohodě držela míč. Družina kouče Bo Svenssona se místo toho
dostávala ke kulatému nesmyslu spíše u vlastní svatyně, kde ovšem smečka "Hříbat" na nic nečekala a okamžitě FSV
zatápěla. A nikterak příjemně. 
Ve výsledku se tak Mohučtí uchylovali k jednoduchým nákopům na dvojici osamocených útočníků. Při postupné kombinaci od
vlastní brány zkoušely "Nulapětky" přechod do jakéhosi 2-4-2-2, kdy se na ose hřiště vertikálně utvořily dvojičky (stopeři Bell s
Niakhatém, dispečer Stach spolu s vysunutým zadákem Hackem, Barreiro s Böetiusem a Onisiwo s Ingvartsenem, přičemž šíři
hřiště drželi wingbaci Widmer s Caricolem). Míč však stejně putoval jen mezi prvními třemi čtyřmi hráči, načež následoval nákop
gólmana Zentnera. Ale to už je známá písnička, Onisiwo s Ingvartsenem v obležení sotva zalepili míč a začalo se znovu bránit. 
Takový styl nevoněl především Marcusi Ingvartsenovi, který s nízkým těžištěm hry potřebuje přihrávku do nohy než do vzduchu.
Stejně tak ale trpěl pověstný rychlý přechod FSV  patřící k těm vůbec nejúdernějším v Bundeslize. Zatímco jindy se Mainz za
pár sekund dokáže dostat do příležitosti díky dvěma až třem přihrávkám, na půdě Gladbachu si Svenssonova smečka nahrála
sotva jednou. Trn z paty nevytrhl ani Anton Stach, defenzivní záložník, který na rozdíl od zraněného Dominika Kohra přidává
nadstavbu díky schopnosti vyvézt míč, zapojit se do kombinace a udeřit ze standardní situace svou pravačkou. 
Kdepak, Borussia eliminovala všechny silné stránky die Nullfünfer. Spolehlivě se držela zásad rovnovážného rozložení hráčů
před a za míčem a lepšímu dojmu z první půle chyběla jen zmíněná koncovka. Jinak Hütterovo 2-3-5 moc chyb nemělo. 
Karta se po změně stran otočila skrze celkem banální faktor. Profláklý, ale natolik zásadní, že v dnešních dnech pomáhá utvořit
si názor na hodnocení trenérského týmu české reprezentace. Svensson ukončil Ingvartsenovo trápení a poslal na hřiště
Jonathana Burkardta. Ten je s Onisiwem spřízněn přece jen víc, ostatně v neděli by se nebýt drobného šrámu ze srazu
německé jednadvacítky objevil na hřišti dřív. Vedle přímočarého Burkardta se Svenssonovi povedlo též nasazení Lee Jae-
sunga, díky němuž FSV  najednou získalo jednoho kreativce navíc. Sám Korejec pak sehrál klíčovou roli při vyrovnávací
brance, kdy v pravý moment zrychlil hru asistencí. 
Svensson zabránil únavě mužstva po běhavé první půli a v závěru to byli naopak hosté, kdo měl v zásobníku více sil (viz na
pravé straně neustále pendlující Widmer). A taky nakonec mohli dokonat obrat, kdyby... kdyby Yann Sommer prostě nebyl. Ale
on je. A Gladbach je nesmírně rád, že jej má. Víc k tomu netřeba, stačí jen zhlédnout níže přiložené video. 
Vlastně jen díky Sommerovi uhrála "Hříbata" bod v zápase, který přitom měla rozehraný na vítězství. Víra v Hütterovy
schopnosti se tak za 45 minut opět zásadně oslabila. Nesnáze a výkony jako den a noc v rámci jednoho duelu sice nejsou
něčím, na co bychom u Borussie nebyli zvyklí. Letos je jich ale ještě víc než dřív. A už to pomalu přestává bavit. 

Yann Sommer, jedna z mála stálic Gladbachu (© twitter.com/borussia) 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 101 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Rezidence Michelangelova hlásí hotovo. Nabízí malý park a akustický komfort URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: asb-portal.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.04.2022 22:18 , RU / měsíc: 50 000 , RU / den: 3 712 ,
AVE: 22 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
V těchto dnech byla dokončena výstavba energeticky úsporného projektu Rezidence Michelangelova v Praze 10. Dům s 29
byty doplňují dva komerční prostory a malý park s hřištěm a altánem. Projekt, ve kterém developer otestoval nový typ
vzduchotechnického potrubí pro zvýšení akustického komfortu, je již zcela vyprodaný.

Rezidence Michelangelova zahrnuje 29 energeticky pasivních bytů se zdravým vnitřním prostředím, které doplňuje lodžie nebo
terasa a parkovací místo s přípravou k instalaci nabíjecí stanice pro elektromobil. 
Součástí projektu jsou rovněž dva nebytové prostory ke komerčnímu využití a malý park se zelení, k jejímuž zalévání slouží
nádrž na dešťovou vodu o objemu 19 m , dětským hřištěm a altánem. Návrh altánu, jenž zaujme atraktivitou výtvarného řešení,
citem pro detail a provázaností s okolím, pochází od vítězky studentské architektonické soutěže Katedry architektury FSV
ČVUT v  Praze . 
Věnováno renesanci 
Nový bytový dům je inspirovaný dílem významné renesanční osobnosti Michelangela Buonarrotiho: vstup zdobí velká skleněná
plocha s detailem části fresky Stvoření Adama ze stropu Sixtinské kaple a označení jednotlivých pater odkazují na umělcova
malířská, sochařská nebo architektonická díla (Sixtinskou kapli ve Vatikánu, Baziliku sv. Petra v Římě, Medicejskou knihovnu
sv. Vavřince a Medicejskou kapli ve Florencii, Davida, Pietu a Svatou rodinu). V plánu je rovněž instalace plastiky na motivy
fresky Stvoření Adama od známého sochaře Jakuba Flejšara, která bude umístěna na veřejném prostranstvím před budovou. 
V projektu Rezidence Michelangelova kladl developer JRD Development silný důraz na zdravé vnitřní prostředí. Nechal zde
proto instalovat propracovaný systém, který se skládá z tepelných čerpadel, určených k vytápění a k chlazení podstřešních
bytových jednotek, řízeného větrání s rekuperací tepla a fotovoltaických panelů. 
„Ve spolupráci s UCEEB ČVUT v Praze a divizí Isover společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ jsme v něm navíc –
jako jeden z prvních rezidenčních developerů – otestovali nový typ vzduchotechnického potrubí Climaver z plně
recyklovatelného materiálu. Ten jsme srovnávali s klasickým plechovým potrubím s tlumičem hluku. Změřením hladin
akustického tlaku u zdroje hluku (tedy na výústce) v obytných místnostech jsme zjistili, že přínos nového typu potrubí je 10 dB.
Oproti normovým 30 dB jsme se dostali na nadstandardní úroveň 20 dB,“ uvedl Petr Valeš, produktový manažer JRD
Development. 
red 

Zdroj: Rezidence Michelangelova 
/ Zdroj: JRD Development 
Zdroj: Rezidence Michelangelova 
/ Zdroj: JRD Development 
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA EXKLUZIVNÍ PŘEDPLATNÉ HATTRICKU
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Hattrick , Strana: 29 , Vytištěno: 18 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 00:11 , Čtenost:
103 000 , Rubrika: Téma , Země: Česko , GRP: 1,14
12 čísel za 890 Kč + Dárek:

ZBRUSU NOVÁ KNIHA O PATRIKU SCHICKOVI

V roce 2022 vyjde 8 klasických čísel magazínu HATTRICK po 79 Kč a 4 SPECIÁLY – dva plakátové, Ligový speciál 2022/2023
a Průvodce k MS 2022 v Kataru – po 99 Kč. Za těchto 12 čísel zaplatí běžný čtenář v trafice celkem 1028 Kč (632 + 396 Kč).

Jelikož tato kniha v obchodě
stojí zpravidla 349 Kč, dohromady s úsporou za roční předplatné ve výši 138 Kč ušetří nový předplatitel HATTRICKU celkem
487 Kč. AUTOR PETR ČERMÁK Absolvoval s doktorátem fakultu  sociálních  věd  UK . Společně s novinářskou i
vydavatelskou činností na sebe upozornil recenzemi a eseji zejména v oblasti literatury a výtvarného umění. Vzhledem ke
skutečnosti, že hrál dříve fotbalovou dorosteneckou ligu, píše také biografie významných fotbalistů a sportovců vůbec. Mezi
prvními autorizovanými byly portréty: NEDVĚD Grande Paolo, MAREK JANKULOVSKI, Fotbalový anděl VLADIMÍR ŠMICER,
TOMÁŠ UJFALUŠI. Napsal i portrét PETR ČECH.

Speciálně limitovaná výhodná nabídka ročního předplatného HATTRICKU za 890 Kč ovšem zahrnuje 12 čísel za rok plus dárek
v podobě knihy úspěšného autora Petra Čermáka o nejlepším českém kanonýrovi PATRIKU SCHICKOV I s názvem „PATRIK
SCHICK – STŘELEC ZA MILIARDU“.

487 Kč

Autorovými nejúspěšnějšími knihami jsou tituly o globálních hvězdách: CRISTIANO RONALDO, MESSI a NEYMAR. V několika
vydáních se těchto knih prodalo téměř 100 tisíc výtisků. Velice úspěšné jsou i další sportovní tituly IVAN LENDL, TOMÁŠ
DVOŘÁK a BÁRA (Barbora Špotáková). Další autorovy tituly: ČLOVĚK HAVEL, ČLOVĚK JÁGR, ČLOVĚK KELLNER, BOHUMIL
HRABAL – VZHŮRU, SRDCE!, ŽIVOT S LÁSKOU - Ivana a Karel Gottovi a GOTT - Bůh, který kráčel po Zemi.

O tuto knihu z vydavatelství Imagination of People s. r. o.
je stále velký zájem a může být brzy vyprodaná. Coby čtenáři HA TTRICKU si ji však můžete zajistit už nyní přednostně a s
předstihem objednávkou tohoto výhodného předplatného. Nenechte si tedy tuto ojedinělou nabídku ujít.
Speciální roční předplatné za 890 Kč s exkluzivním knižním dárkem si můžete objednat na webové stránce:

www.casopisyknihy.cz nebo na: postabo.prstc@cpost.cz, tel.: 800 300 302

Foto popis:   ušetříte

Evropská věda ve stínu rusko-ukrajinské války
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Vesmír , Strana: 60 , Autor: Doubravka Olšáková , Vytištěno: 5 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.04.2022 00:11 , Rubrika: Vědní politika , AVE: 140 547,74 Kč , Země: Česko
S vpádem Ruska na Ukrajinu došlo v evropské vědecké politice ke změnám, které s největší pravděpodobností ovlivní principy
jejího fungování i do budoucnosti. 

Ve sv ém prohlášení ze dne 3. března 2022 vydala Mariya Gabrielová, komisařka EU pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání
a mládež, prohlášení, v němž odsoudila ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině a „ve jménu solidarity s našimi ukrajinskými
partnery“ přijala v rámci stávající vědecké politiky opatření pozastavující spolupráci EU s Ruskem. S okamžitou platností
pozastavila veškeré financování ruských institucí v rámci stávajících dohod a zastavila přípravu nových kontraktů. 
Při bližším pohledu na postoje evropské vědecké komunity vůči Rusku a rusko-ukrajinské válce však ona palčivá otázka
zůstává: Má dnes vědecká diplomacie skutečně efektivní nástroje pro dobu krize a války? 
Nemá. Takto lakonicky jde shrnout současnou situaci a zkušenost čelních vědeckých institucí a jejich představitelů s ní.
Fakticky poprvé od druhé světové války stojí nejen evropští vědci a výzkumníci před zásadní otázkou, jak definovat dosud
neproblematický „vědecký internacionalismus“ či principy „otevřené vědy“ v době válek a krizí – či kde se nachází ona etická
hranice vědecké spolupráce napříč státy, bloky a národy. 

Evropská vědecká diplomacie se hledá 

Krátce si zopakujme základní fakta: Ukrajina byla napadena Ruskem v noci ze středy na čtvrtek 24. února 2022. Již 21. února
však byla ruskou Dumou uznána samostatnost dvou lidových republik – Luhanské a Doněcké –, což vyprovokovalo první
diskuse o uvalení sankcí EU na Rusko. S nimi se také objevovaly první úvahy o roli vědecké spolupráce EU a Ruska v rámci
programu Horizon Europe. Možné sankce by hrály ve vědecké spolupráci spíše marginální roli, neboť v rámci H2020 připadla
na spolupráci s Ruskem pouze 0,4 % všech financovaných projektů. Věda tak zůstala v okamžiku prvních diskusí stranou s tím,
že má zůstat apolitickou a měla by zachovat určitou kontinuitu, na níž je možno stavět i do budoucna. 
Již 25. února, den po vpádu Ruska na Ukrajinu, se objevily v evropském parlamentu požadavky okamžitě pozastavit
financování všech vědeckých projektů s Ruskem. Následně však Evropa opustila jednotný postup a většina států začala jednat
v intencích svých národních zájmů. EU se zaměřila na sjednocení politických stanovisek a v prvotní reakci na útok odsunula
vědu stranou. Prioritou byly v tomto okamžiku technologie a technologické sankce, jak prohlásila šéfka Evropské komise Ursula
von der Leyenová již 24. února: „Chceme odstřihnout ruský průmysl od technologií, které dnes utvářejí budoucnost.“ 
Snaha odstřihnout Rusko od budoucnosti se neprojevila pouze v Evropě, ale citelně se dotkla i jednoho z nejambicióznějších
vědeckotechnologických projektů v postsovětském prostoru po roce 1991: Skolkova. Tomuto moskevskému Silicon Valley,
které bylo přímo financováno ruskou vládou, vypověděl jeho hlavní partner – Massachusettská technika (Massachusetts
Institute of Technology) – smlouvu o financování a spolupráci již na konci února. Ambiciózní projekt za více než tři miliardy
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dolarů tak zůstal pouze v ruské režii. 
Na počátku března se evropské státy rozdělily na dvě skupiny: Německo zastávalo razantní odstřižení Ruska od všech
vědeckých projektů, Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Nizozemí a Belgie se začaly postupně vyjadřovat ve prospěch omezené
spolupráce. Nejednotnost těchto postojů ilustrují dva diametrálně odlišné výroky: zatímco německý poslanec a náměstek
ministra školství a výzkumu Thomas Sattelberger prohlásil, že „tváří v tvář brutální invazi, která je v rozporu s mezinárodním
právem, žádná vědecká diplomacie neexistuje“, britský diplomat a odborník na mezinárodní vztahy James Moran trval na tom,
že „vědecký svět by měl i nadále zůstat v kontaktu s Ruskem“. 
Dne 4. března 2022 zveřejnili rektoři ruských vysokých škol Prohlášení Ruského svazu rektorů (...), plně podporující ruskou
politiku na Ukrajině a kroky prezidenta Putina. Tímto dokumentem porušili hlavní principy Magny Charty Universitatum (1988),
která vymezuje základní principy poslání a role univerzity ve společnosti a k níž se aktivně přihlásily i ruské univerzity. Patří sem
institucionální autonomie univerzit, nezávislost na politické a ekonomické moci, svoboda bádání a výuky a neodlučitelnost
výuky a výzkumu. 
Zavržení těchto hodnot umožnilo evropským univerzitám přijmout razantnější opatření, která někteří analytici označují za nový
posun vědeckého paradigmatu: větší důraz je v době krize kladen na hodnoty než na vědeckou excelenci. Přestože evropské
státy dosud nehovoří jasnou a jednotnou řečí, jejich postup se sjednotil ve strategii jasně se distancovat od ruské politiky na
oficiální úrovni (což vede k zrušení či pozastavení institucionální spolupráce), zároveň však aktivně tolerovat udržování
osobních vazeb a kontaktů mezi vědci navzájem. Do této sféry spadá například i prohlášení předsedy německé konference
rektorů Petera-Andrého Alta. 
Samostatnou kapitolou reakce vědecké komunity na rusko-ukrajinskou válku je problém otevřené vědy a publikační kultury,
kde se diskuse na toto téma teprve rozbíhá. Jak prohlásila evropská komisařka pro vědu Mariya Gabrielová na zasedání
ministrů školství v Marseille: „Evropské programy pro výzkum a inovace mají dlouhou tradici otevřené vědy, avšak geopolitické
změny ji ohrožují.“ Do tohoto segmentu se navíc výrazně promítají ekonomické zájmy velkých společností typu Elsevier, QS a
dalších. Zatímco ukrajinský ministr vědy a školství vyzval akademickou veřejnost k bojkotu ruských vědeckých akcí, k přerušení
spolupráce s Ruskem, včetně odstřižení Ruska od velkých digitálních repozitářů, zamezení přístupu k scientometrickým
databázím a vyloučení ruských ústavů a týmů z těchto databází, včetně omezení přístupu k ruským vědeckým výstupům,
nadnárodní společnosti se staví k těmto požadavkům se skepsí a poukazují na to, že vědecký pokrok je přímo závislý na
možnostech mezinárodní vědecké spolupráce. SCOPUS a Web of Science se prozatím (k 14. březnu 2022) staví k modifikacím
svých databází v neprospěch Ruska spíše zamítavě a někteří aktéři poukazují na to, že ruská věda nehraje v globálním měřítku
natolik významnou roli, aby navržená opatření jakkoliv ovlivnila globální vědu či například globální žebříčky hodnocení univerzit
či národních programů výzkumu. 

Ruská reakce 

V letech 2017–2019 bylo ve spolupráci se zahraničím sepsáno 24 % všech ruských vědeckých textů, hlavními tématy byla
umělá inteligence, energie a materiály, hlavními zahraničními partnery byly USA a Německo, následovaly Francie, Velká
Británie a Čína. Projekty typu Skolkovo či Dubna navíc vázaly v Rusku velké vědecké investice, o jejichž návratnosti nicméně
dosud nemáme přesnější údaje. Pochyby vyvolává zvláště příklad Skolkova, kde došlo ke zpronevěrám několika milionů dolarů.
Další důvody však mohou být i historické: vynikající renomé ruské vědy se totiž do jisté míry zakládalo na dosud velmi
rozšířeném chápání ruské vědy jako přímé nástupkyně sovětské vědy. Ta však spočívala na koloniálních principech transferu
znalostí i technologií – ostatně právě Československo přispělo k velmi dobré pověsti například sovětské techniky velkou
měrou. Ruská věda již z tohoto koloniálního principu těžit nemůže a funkční postkoloniální princip se jí z mnoha politických,
geopolitických i sociálních důvodů ustavit nepodařilo. Ruská věda tedy v současnosti vede boj nejen o svou značně
zdiskreditovanou pověst, ale také o svou budoucnost v novém znalostním geopolitickém řádu. 
V reakci na četná opatření a sankce přijaté Evropskou unií i jednotlivými vědeckými subjekty nakonec aktivně vstoupili do
mediálního prostoru i představitelé ruské vědecké politiky. Na jedné straně se ruská věda v současnosti opírá o oficiální vládní
politiku a její nacionalistickou rétoriku. 
Vychází jí vstříc nacionální kampaní, která stojí na cílené dezinformační manipulaci. 
Její součástí jsou zprávy o údajném napadání a pronásledování ruských studentů a vědců v zahraničí. Tento přístup vedl
ruské ministerstvo školství k prohlášení, že Rusko „připravuje dosud bezprecedentní opatření k ochraně ruských studentů,
kteří jsou vyhošťováni z univerzit ve Francii, České republice, Belgii a v dalších evropských státech z důvodu dění na Ukrajině“.
Na straně druhé se proti putinovské politice veřejně a otevřeně vymezily protesty a otevřené dopisy, v nichž ruští vědci
odsoudili ruskou válku na Ukrajině, otevřeně kritizovali ruskou vládu a vyzývali k okamžitému zastavení bojů. Jedním z prvních
takových dopisů byl Otevřený dopis ruských vědců a vědeckých novinářů proti válce s Ukrajinou, který několik hodin po jeho
zveřejnění 24. února 2022 podepsalo více než 4000 vědců (k 14. 3. již přes 8000). Reagovaly však i jednotlivé obory, z nichž
uveďme například ruské historiky či matematiky, kteří poukázali na to, že vpádem na Ukrajinu byla zdiskreditována vynikající
pověst ruské matematiky, kterou se po tomto hanebném činu již nikdy nepodaří plně rehabilitovat (dopis již z webu zmizel). 
Otevřený dopis ruských vědců i další, které následovaly, patřily mezi jednu z prvních otevřených reakcí ruských občanů na
ruskou politiku na Ukrajině, které se dostalo masové podpory. V ruské společnosti tak sehrály bezesporu významnou roli při
aktivizaci veřejného mínění a následných otevřených demonstracích v ulicích velkých ruských měst. 
Zdá se, že režim byl touto vlnou solidarity vědců s Ukrajinou poněkud překvapen, reakce následovala až za několik dní. O to
však byla tvrdší. Už jsme zmínili Prohlášení Ruského svazu rektorů. Reakce Akademie věd, která stála dosud stranou
pozornosti, byla mírnější a vyzývala světové vědce k dodržování politické nestrannosti. Ani tato proputinovská kampaň
nepřinutila všechny rektory k podpoře ruské válečné rétoriky. Některé univerzity, zvláště ty menší, na seznamu prohlášení
konference rektorů chybí. U jiných zase najdeme vysoké představitele jak na prvním otevřeném dopisu proti válce, tak na
prohlášení rektorů. Další z mnoha nesrovnalostí kolem tohoto dopisu je i to, že jak svým tónem, tak argumentací v mnohém
odporuje předchozímu prohlášení ruských rektorů, které bylo orientováno na udržení vědeckého internacionalismu a
kolegiálního přístupu k základním akademickým hodnotám. 
Přestože nevíme, co přesně se uvnitř ruské komunity děje, rostoucí politický tlak je jasně patrný zvláště při shlédnutí
propagandistických klipů studentské podpory prezidenta Putina a ruské politiky. Prestižní Státní institut mezinárodních vztahů v
Moskvě (MGIMO), tradičně považovaný za elitní školu ruských kádrů, diplomatů a vysokých politických úředníků, byl jednou z
prvních škol, která se v otevřeném dopise postavila na začátku března proti invazi na Ukrajinu. Zároveň to však byla první
univerzita, jejíž studenti tuto invazi o několik dní později plně podpořili v silně propagandistickém klipu proputinovské politiky. Co
se teď ve skutečnosti děje za zdmi této školy a v ruské vědě vůbec, však netušíme… 
Zcela jistě však víme, že se dala do pohybu velká vlna ruských vědců, kteří opouštějí Rusko. Zatímco v prvních dnech války
bylo relativně snadné uprchnout, možnosti vycestovat jsou dnes omezené. Postoj ruských vědců je pragmatický: útěk volí z
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morálních a politických důvodů; dokud bude u moci Putin, nemohou či se nechtějí vrátit kvůli svému přesvědčení. Pokud by
došlo v Rusku ke změně poměrů, počítají s návratem. 
Délka jejich emigrace se tedy v současnosti odvíjí od politické situace v Rusku. Svým postojem se však ocitli v humanitárním
vakuu s omezenou možností žádat o víza, s omezenou možností svobodně cestovat, čerpat finance z bankovních účtů, ucházet
se v zahraničí o místo či o grant. 

Co bude dál? 

Dynamika současného vývoje, kde je jednotný postup různých aktérů spíše výjimkou nežli pravidlem, znamená především to,
že jakákoliv přesnější predikce budoucího vývoje je předem odsouzena k nezdaru. Již nyní však můžeme pozorovat určité
trendy, které mohou do velké míry ovlivnit budoucí strukturu vědecké politiky evropských států vůči Ukrajině a Rusku či nový
koncept vědecké diplomacie v době mezinárodních krizí. 
Zatímco na počátku konfliktu se pomoc zahraničních grantových agentur a vzdělávacího sektoru soustředila na jednotlivce
(vypisování stipendií atd.), objevují se rostoucí snahy přejít od fragmentarizované pomoci jednotlivcům k pomoci koncepční, tj.
zajištění pomoci celým badatelským i jiným vědeckým týmům. Tato možnost je sice finančně i jinak náročnější, z pohledu
budoucnosti však zřejmě relevantnější. 
Tento přístup je o to důležitější, že po válce budeme mít co do činění se zeměmi, které postihne zřejmě největší odliv mozků
(„brain drain“) za posledních sto let, doprovázený s největší pravděpodobností také těžkými ztrátami na životech. Podle údajů z
roku 2019 působilo na Ukrajině zhruba osmdesát tisíc vědců, z toho 44 % žen. Ukrajinská věda bude decimována personálně,
ruská intelektuálně. Vědecká diplomacie je skutečně primárně nástrojem pro dobu míru, v dobách krize jsou její možnosti
omezené. Nenechme se však mýlit, o podobě ukrajinské a ruské vědy se rozhoduje už nyní. Není proto čas čekat.

***

Zdroje: Twitter, Science Business, Věda a výzkum, ruské weby 

Mgr. Doubravka Olšáková, Ph. D., (*1977) vystudovala politologii a západoevropská studia na Fakultě  sociálních  věd  UK ,
doktorát získala na Sorbonně a Pedagogické fakultě UK. V Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se věnuje environmentálním
dějinám, dějinám vědy a techniky, dějinám studené války a dalším tématům. Je spoluřešitelkou grantu ERC Negotiating World
Research Data: A science diplomacy study. 

Foto autor:   Snímek Skolkovo Institute of Science and Technology
Foto popis:   Moskevské Silicon Valley. Tak se přezdívá inovačnímu centru Skolkovo, s nímž na výzkumné, personální i finanční
rovině spolupracovala řada západních partnerů. Se spoluprací je nyní z velké části konec – a tím nejspíš i s ambicemi
dosáhnout skutečně světové úrovně.
Foto popis:   Snímek z července 2019, kdy Skolkovo navštívil velvyslanec EU v Moskvě Markus Ederer (vpravo). Tehdy ještě
byly EU a Rusko ve výzkumu partnery.

DĚTI JSEM SI nemohla vysnít lépe
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: MŮJ SVĚT , Strana: 62 , Autor: Klára Kotábová , Vytištěno: 35 514 , Prodáno: 15 188 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 05.04.2022 00:27 , Čtenost: 142 936 , Rubrika: Moje osobnost , AVE: 767 279,93 Kč , Země: Česko , GRP: 1,59
Pochází ze slavné umělecké rodiny, ale múzy předků ji nechaly chladnou. Pavlína Wolfová se proslavila jako novinářka,
reportérka a aktuálně ji můžete na televizních obrazovkách sledovat v roli moderátorky pořadu 360°. 

* Pavlíno, překvapilo mě, jak velké už máte děti. Jak se jim daří? 

Já myslím, že úplně skvěle, jsou to šťastné děti, i když Matilda už legálně dítě není, v červenci jí bylo osmnáct. A Matouš? Ten
se má úplně výjimečně a nejspíš ještě líp, než si zaslouží. Plní se mu sny tak, jak si je nastavil, když mu bylo pět, a proto
myslím, že je opravdu šťastný člověk. On se s tím narodil. Rodila jsem překotně, a jak existují předznamenání, tak podle mě byl
předznamenán k tomu, že bude mít o svém životě jasno poměrně záhy. A to se stalo, když ve čtyřech a půl letech vzal do ruky
baseballovou rukavici. V tu chvíli věděl, čím bude. Přitom je stejně pravděpodobné, že se Středoevropan rozhodne být
baseballistou, jako že se stane pěstitelem palem. Matouš to nicméně dokázal. Teď je v Americe součástí baseballové
akademie. Škola na hřišti. Splněný sen. 

* Není vám smutno, když je tak daleko? 

Strašně. 

* Co se s tím dá dělat? 

Online svět prý tohle velmi zjednodušuje. V zásadě asi ano, protože jsme denně ve spojení a hrozně moc spolu mluvíme. Jenže
čím víc spolu mluvíme, tím víc se mi pak po něm stýská. Ale naštěstí mám Matildu, která to celé „usazuje“ a docela obratně
vykrývá ty temné chvilky. Takže to není jednoduché, ale nemůžu mu bránit v jeho snu jenom proto, že mámě je smutno. 

* Neprojektovala jste tedy do dětí své ambice a nechtěla z nich mít třeba lékaře, právníky...? 

To od určité doby ani nešlo. Já sice Matouše viděla jako muzikanta, má skvělý hudební sluch, ale jednoho dne bylo jasné, že
pokud to nechce dělat s láskou a přesvědčením, tak to těžko zlomíme. Jeho volba pro mě ale nijak jednoduchá nebyla. To Tilda
je úplně jiná – přísná, klidná. Také si ale nenechá nic vnutit, má svou cestu a moc se mě neptá... 

* Je složitější to nynější období, kdy tu syn není, nebo to, když byly děti malé a měla jste je neustále za zády? 

Pro mě bylo jejich dětství skvělé. A rozhodně to není vzpomínkový optimizmus. Matilda byla vždy velmi podporující osoba.
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Pečující. V týmu s ní jsme zvládali i čerta, který se občas v Matoušovi probudil. V době jejich dětství jsme na to byli sami, s
externím přispěním jejich tatínka, ale i když jsou moje děti úplně odlišné a každé se k životu staví jinak, bylo to krásné. Matilda
je velmi nesobecká, Matouš naopak velmi sobecký. A tohle když se spojí v pravý střed, je vlastně hezké. K tomu jsou oba svým
způsobem divocí, svéhlaví, chytří a milující… Nemohla jsem si to vysnít lépe. A moc bych si přála, abych jim na život mohla
dohlížet co nejdéle. 

* Jaká jste byla vy v jejich věku? Vidíte se ve svých dětech? 

Bohužel. V žádném směru, v němž oba vynikají, jsem já sama nikdy nevynikala. Takže pokud se vidím ve svých dětech, pak
jedině v záchvatech jejich špatných vlastností. Když dělají něco špatně z hlediska mého nastavení pravidel, objevuji v sobě
takové to pochopení, mateřskou slabost. A takhle to mám celý život. Zkoumám, v jakých ohledech jsou jako já, a myslím si, že
jestli něco mají jako já, tak pocit sounáležitosti s lidmi, kteří jsou nám blízcí. Hlavně v rodině. A to mají oba dva, i když jsou jinak
jiní než já. 

* Zmínila jste rozvod, kolik bylo dětem, když jste jím procházela? 

Byly hrozně malé. Rozvod je moje strašná životní prohra, že jsem to neutancovala. Ale nezvládli jsme to oba dva. Matouškovi
byly tři, když to začalo být špatné. Matildě šest. Takže nastupovala do první třídy uprostřed bouřícího rozvodu. Je to něco, co
jsme jim taky dali do vínku, co je mi líto a za co se stydím, protože to se nedá nijak okecat. Je to chyba, selhání. Na druhou
stranu bych to dnes neudělala jinak. 

* Takže jestli teď čte náš rozhovor někdo, kdo zvažuje, zda má zůstat v nefunkčním svazku, máte pro něj nějaký vzkaz? 

Nemám žádnou radu, taková ani neexistuje. Každý si v takové situaci projde celou sadou nějakých chyb a selhání. Protože
rozvod je selhání, co si v sobě nesete nadosmrti. Ale neřešila bych to jinak. Dneska jsme s tehdejším mužem přátelé a vím, že
ani on by to neudělal jinak. Tak jenom konstatuji, že je mi to líto, že jsme to nezvládli. 

* Kdy pro vás ta věc skončila a ulevilo se vám, že to máte za sebou? 

V okamžiku, kdy jsme si to řekli, kdy jsme byli schopni pojmenovat, že to dál nejde. Potom samozřejmě následovaly dny, kdy to
bylo zlé. Pak i takové, kdy to bylo super zlé, ale to je jiná věc. Pro mě to skončilo ve chvíli, kdy jsme si to řekli. 

* Jak jste stíhala fungovat jako máma, moderátorka, redaktorka? 

Místy to bylo napínavé, ale mám naštěstí úplně skvělé rodiče, kteří to vykrývali v době, kdy já nemohla. Mimochodem, z
Matouše by nebyl skvělý sportovec, kdybych neměla dědu Luboše a ten nevysedával v té zmrzlé hale místo mě, protože já tou
dobou byla v rádiu nebo psala doma. Mám rodiče, kteří se mým dětem věnovali, i když s Matoušem to někdy bylo fyzicky dost
vyčerpávající. Můj táta s ním dokonce hrával fotbal, aby dal pokoj, když já byla někde na reportáži. Také jsem měla obrovskou
výhodu v tom, že jsem nikdy neměla práci „od do“. Nikdy jsem se nepotýkala s tím, že bych chyběla u důležitých věcí, to jsem si
prostě vždycky zařídila. 

* Vzdala jste se někdy práce kvůli dětem? 

Jasně. Vzdát jsem se musela spousty věcí, nejenom práce. To si pojďme nelhat. Když se narodí děti, tak rodiče vůbec netuší,
čeho všeho se budou muset v životě vzdát. Někdo toho třeba může litovat, já ne. 

* Máte nějaký příklad? 

Sama bych nikdy nejela na dovolenou do resortu, sednout si na lehátko u bazénu a koukat na ostatní turisty. Vzdala jsem se
ale třeba myšlenky, že naložím děti do batohu a vyrazím do Himálaje. Ne, že by mě to mrzelo, tyhle sny si teď plním dodatečně
a před dvěma lety jsme byli s batohem a stanem v Ománu. Takže své sny doháním. Je ale jasné, že když se člověk rozhodne
mít děti, je to z podstaty velmi nesobecká věc. Protože kdyby dál trval na tom, že bude sobec, nemůže to dobře dopadnout. 

* Kdy jste věděla, že je ten správný čas na to mít děti? 

To vůbec nevím. Jsem velmi neplánovací typ, takže jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Fakt ale je, že mi miminka dlouho spíš
vadila, než že by mě těšila. A nikdy jsem neměla pocit, že mi tikají biologické hodiny. Zároveň ale musím říci, že děti přišly v
pravou chvíli. V momentě, kdy jsem zjistila, že čekám dítě, jsem si už nepřála nic jiného, než aby moje dítě bylo zdravé a dobře
to dopadlo. A když jsem Matildu porodila, velmi seriózně jsem s ní hovořila o tom, že mi bude muset zásadně pomoci. A stejně
se ne všechno povedlo. Přesto chci ale říct, že jsem dělala vše, jak nejlépe jsem uměla. 

* Nebála jste se, že nebudete vědět, jak se k miminku postavit? 

Bála. Měla jsem tehdy zaplacený nadstandard, což jsem doufala, že znamená i to, že se mi tam budou nějak speciálně věnovat
a naučí mě to. Když si koupíte rychlovarnou konvici, dostanete k ní návod. Když se vám narodí dítě, je to ponecháno ženské
intuici. Asi je to správně, ale já jsem ráda, že jsem měla vedle sebe esenciálního člověka, pediatra mých dětí. Měla jsem z toho
trému. A upřímně, občas z nich mívám trému dodnes. Občas si říkám: Jak tohle zvládnu? Jak se z téhle debaty dostanu? Budu
vzorem? Budu umět poradit? Budu stačit? To řeším dnes a denně. Ale to je skvělé. 

* Zalhala jste někdy dětem? 

Ano. Na některé věci je nutné dobré načasování, takže je třeba i lhát. 

* Na CNN Prima NEWS moderujete pořad 360°. Proč by si ho lidé měli zapnout? V čem je jiný než ostatní zpravodajství? 
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V principu jde o to, přinést lidem všechny možné úhly pohledu na situaci, kterou žijí. Zvát si hosty, které třeba jinam nezvou, ale
nám s Michalem (Michal Půr, kolega, moderátor pořadu, pozn. redakce) připadá důležité se jich zeptat. A tou poslední, ale
neméně důležitou věcí je, že je to svým způsobem servis, kdy lidem nabídneme škálu názorů. No, a vyberte si... 

* Je to váš koncept? 

Ten pořad vyrostl na určitém základě, běží po celém světě, má svoje moderátory a my převzali koncept v rámci licence. A
dotváří se tady proto, že žijeme ve specifické době, ve specifické zemi – a také my dva s Michalem jsme specifičtí. To tomu
dodává nějaký rukopis, nicméně zá kladem je celosvětová značka. 

* Jak s kolegou vycházíte? 

Michal do pořadu přinesl velkou dávku lehkosti, kterou já nemám, zároveň je pro mě tím, na koho se můžu obrátit, když nevím,
jak věci uchopit. Bavíme se o lidech, které zveme, o důvodech, proč je zveme. Michal je navíc stále píšící novinář a já ráda čtu
jeho věci. 

* Máte témata, která řešit nechcete, protože jsou pro vás bolestivá, citlivá? 

Ne. Mluvit o všem je součástí mojí profese. Vůbec by mě nenapadlo mít nějaké takové tabu. 

* Někteří moderátoři to tak ale mají. 

Když já nevím, jestli jsme moderátoři nebo novináři – a v tom to asi bude. Novinář by neměl mít témata, kterým se nemůže
věnovat, pokud se nejedná o nějaký konfl ikt zájmů, anebo by se nějak nezpronevěřil pravidlům profese. 

* Denně podáváte informace o tom, co se děje na Ukrajině. Jak sama celou tu situaci vnímáte, nejen jako novinářka... 

Tohle je samozřejmě těžká karta. A vzhledem k situaci není moc cesta pro nějakou duševní hygienu. 

* Chtělo se vám ve studiu nad některými záběry někdy brečet? 

Sleduju to celé dny, od rána do noci. Nevím, kdy přesně se mi chtělo brečet. Ale ve studiu se nebrečí. 

* Troufl a byste si predikovat výsledek? 

Ne. 

* Tak vezměme raději něco z jiného soudku. Jste v současné době zadaná? 

Mám partnera, je geolog. A děkuju za optání, máme se skvěle. 

* Takže bude svatba? 

V tom máme jasno. Není to na pořadu dne a není to pro nás důležité. 

* Jak vychází partner s vašimi dětmi? 

Jsme spolu už sedm let, takže i on je součástí mašinerie kolem dětí, kolem toho, v čem vyrostly a jak vyrostly. Stejně tak je ale
součástí výchovy dětí rodina mého bývalého muže. Myslím, že i když navzájem máme jakékoli vztahy, pro děti jsme udělali, co
jsme mohli, a fakt myslím, že jsme udělali dobře. 

* Mění se vaše požadavky na muže v průběhu let? 

Zásadně. Ráno si přeju, aby mě nechal spát, v poledne bych byla ráda, kdy by nechtěl polévku, odpoledne bych chtěla, aby si
šel lehnout a já si mohla pustit nějaký seriál, a večer bych chtěla, aby se mnou pařil, ale on chce jít spát. Takže v průběhu dne
se mé požadavky na muže zásadně mění. Ale vážně, požadavky na partnera se v čase mění a souvisí to spíš než s věkem se
zkušenostmi, které člověk v průběhu života udělá. Ale neumím na tuhle otázku moc odpovědět. Já to mám tak, že očekávání
mám od sebe. Abych třeba měla víc disciplíny, než jsem mívala dřív. Abych si vztahy cizelovala a třídila, to jsou požadavky na
mě, ne na ostatní. 

* Jak se o sebe staráte? 

Jsem člověk, který se v lednu zařadí mezi lidi, co najednou začnou chodit do posilovny a hrozně štvou všechny, kteří tam chodí
celoročně. Bohužel. Dobrá zpráva je, že já místo zabírám tak do dubna, letos bych chtěla vydržet až do června. Ale vážně, mám
vášeň pro lyžování. To si nikdy nenechám ujít. 

* Co vy a móda? Obdivujete na starších fotkách styl, který jste měla? 

Hlavně bych všem doporučila nedívat se na starší fotky. Zadruhé je pravda, že mě móda nikdy nesvazovala. Bavila mě a
kupovala jsem si módní časopisy s láskou. Plnila jsem si módní sny. Přesto se ale nepasuju do role někoho, kdo trendům
rozumí. Mám ráda nezvyklé věci, nic mě v módě nevyděsí. Ale také vím, co si nikdy nemůžu dovolit, protože se v tom necítím. 

* Co například? 

Sukně do půli lýtek je problém, rolák není dobrá volba, nemůžu si vzít oversized sako nebo kalhoty, protože bych vypadala jako
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sud s nohama. A pozor – jak mě oblékají do vysílání, není můj byznys, to bych ráda zdůraznila. 

* Máte nějaký profesní vzor? 

Ne. Mám tu šťastnou povahu, že si o každém džobu, který mám, myslím, že je tím nejlepším na světě, a tak se obklopuji škálou
lidí, na které se můžu obrátit, poradit se s nimi, když si nevím rady, konzultovat a hádat se. To je podle mého víc než mít
profesní vzor. Když si navléknu kšandy, asi nebudu Larry King, že… Ale potkala jsem Sentu Čermákovou (významná česká
manažerka, pozn. red.). Je tak laskavá, že s ní mohu o své práci občas mluvit, je ochotná mi věnovat svůj čas, mentorovat mě.
Je to zázračné, užitečné a důležité. 

* Jak vzpomínáte na své dětství? 

Stejně jako každý, kdo měl dětství relativně v pořádku. Naši sice nebyli spolu, na druhou stranu jsem ale vyrostla ve velkém
domě plném lidí, dodneška mám zafixováno, že se potřebuju obklopovat lidmi, o které se můžu starat a kteří se mnou budou v
dobrém i zlém. Skvělé je, že to tak mají i moje děti. 

* Zavzpomínáte pro nás na vašeho dědečka, slavného herce Františka Filipovského? 

Byl nedílnou součástí mého života. Mám po něm dodnes v bytě hodně věcí. To znamená, že dědeček je součást mne, a mrzí
mě, že ho nezažily také moje děti. Ale velmi ho z nich vnímám. Stejně tak vnímám ze svých dětí i babičku Matildu. Dědovi se ale
nesmělo říkat „dědo“, oslovovali jsme ho „Filísku“. Přirozeně mi chybí. Ale je mi padesát... A to je vše, co bych k tomu chtěla
dodat. Zůstává se mnou, vzpomínám na něj, jen už to nechci stále dokola rozebírat... 

* Máte nějaké hříchy, ke kterým nemáte problém se přiznat? 

Dnes ráno jsem o tom přemýšlela. Jedna věc vadí snad všem mým blízkým. Strašně ráda totiž jím a jídlo si hrozně užívám. A
když to skvělé jídlo dostanu, okusím první sousto, tak u toho vydám zvuk blaženosti. A to je něco, co vadí všem. Obávám se
ale, že s tím nemůžu nic dělat, je to takové intuitivní. A to je zásadní sdělení. Umím si užít, když se děje něco hezkého. * 

PAVLÍNA WOLFOVÁ (50) 

* Je dcerou herečky a zpěvačky Pavlíny Filipovské a zpěváka Petra Spáleného a vnučkou legendárního herce Františka
Filipovského. * Vystudovala Fakultu  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . * Působila ve zpravodajství ČT, byla
reportérkou na TV Nova, moderovala pořady v Českém rozhlase a od roku 2020 působí na CNN Prima News. * Je rozvedená a
z druhého manželství má dceru Matildu a syna Matouše. „Mám tu šťastnou povahu, že každý svůj džob považuji za ten nejlepší
na světě!” 

Foto popis:   PAVLÍNA se svou maminkou, herečkou a zpěvačkou Pavlínou Filipovskou.

Pozdrav z Pekingu
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: STOP - Stodůlecký posel , Strana: 13 , Autor: Vladislava Šváchová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.04.2022 00:27 , Rubrika: Sport , Země: Česko
Každou školu potěší, když si její absolventi vedou v profesním životě úspěšně. Adam Weidenthaler, bývalý žák naší školy a
nyní student Fakulty  sociálních  věd  UK , se kromě studií také věnuje práci v Českém rozhlasu. Pracuje jako sportovní
reportér stanic Radiožurnál a Radiožurnál Sport, pro které komentuje zápasy naší nejvyšší hokejové i fotbalové soutěže. 
Svou práci zvládá tak dobře, že byl vybrán do týmu sportovních zpravodajů pro zimní olympiádu v Pekingu. Adam informoval
rozhlasové posluchače o aktuálním dění v krasobruslení, rychlobruslení, curlingu a ledním hokeji. Jeho zatím největším
kariérním úspěchem bylo komentování přímého přenosu hokejového finále Finsko – Rusko. 
Na Adama jsme hrdí, svoji práci zvládl na jedničku. 
Zajímavou, ale náročnou práci reportéra nelze dělat bez výborné znalosti cizích jazyků. Těší nás, že si Adam z naší školy
odnesl velmi dobré základy angličtiny a němčiny. Přejeme mu hodně dalších profesních úspěchů. 

O autorovi: Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová
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Na Univerzitu Karlovu v každém veˇku
TISK , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Noviny Prahy 12 , Strana: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 00:27 , Rubrika: Kultura , Země:
Česko
Univerzita Karlova opět otevírá historickou budovu Karolina a zve širokou veřejnost na Den celoživotního vzdělávání & Festival
absolventů. Obě akce se uskuteční v sobotu 23. dubna 2022. 
Návštěvníci každého věku se budou moci seznámit s širokou nabídkou celoživotního vzdělávání, jež má na UK dlouhou tradici.
„Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše univerzita realizuje již od roku 1986. Na všech našich 17 fakultách si senioři
mohou vybrat z mnoha přednášek, které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ uvedl za organizátory člen kolegia rektorky
Mgr. et Mgr. David Hurný. 
Na příchozí čeká opravdu bohatý doprovodný program. Hostem akce bude například spoluzakladatelka Nadace rodiny
Vlčkových Katarína Vlčková. Kouzla a čáry s tekutým dusíkem předvedou zástupci Matematickofyzikální fakulty, karetní hra „To
letí století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové
vyšetření aterosklerózy pro vás chystají studenti Lékařské fakulty v Plzni. Jak vypadá svět pod mikroskopem? To odhalí
zástupci Přírodovědecké fakulty. Pro zájemce je zpřístupněna právě probíhající výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra
Boudníka. Výstava je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v Česku. K vidění budou díla Františka Skály, Jana
Švankmajera, Petra Nikla, Lenky Vilhelmové, Marka Sibinského, Terezy Lochmann, Jiřího Suchého, Tomáše Císařovského,
Lenky Falušiové, Čestmíra Sušky a mnoha dalších. 
Významnou část programu Festivalu absolventů tvoří zlaté promoce. Jde o tradiční slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi
připomínají 50 let od úspěšného ukončení studia na Univerzitě Karlově. V letošním roce se uskuteční zlaté promoce absolventů
z roku 1972. 

hlavní mediální partner 

& Festival absolventů sobota 23. dubna 2022 10–16 hod. 
Univerzita Karlova – Karolinum Ovocný trh 5, Praha 1 www.denczv.cuni.cz VSTUP ZDARMA 

Foto popis:   KI /01-22/
Foto popis:   Den Celoživotního vzdělávání

Ukrajinská Buča jako symbol ruské okupace
TV , Datum: 04.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 02:34 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A slíbil jsem experty na mezinárodní trestní právo. Pojďme je představit. Monika Mareková z Katedry ústavního práva Právnické
fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Dobrý večer vám i divákům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A taktéž Ľubomír Majerčík, odborník na mezinárodní trestní právo z Masarykovy univerzity. I vás zdravím, dobrý večer.

Ľubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Dobrý večer z Brna.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A já se s dovolením vrátím k tomu vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který dnes znovu zopakoval ta
slova o tom, že Rusko se dopouští na Ukrajině genocidy a zmínil konkrétně ten případ masakru v Buče. Použila byste, prosím,
taky se znalostí mezinárodního trestního práva stejné označení nebo je nutné to vyjádření vnímat v politické rovině?

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Já myslím z toho z těch informací, které máme momentálně k dispozici z médií, že jde spíš o politické vyhlášení než o to, že by
jsme měli důkazy, že na Ukrajině skutečně dochází ke genocidě, anebo že tam teda došlo, anebo k ní ještě stále dochází.
Protože tak jako vlastně povídal váš redaktor z Kyjeva, to slovo genocida je v posledním čase velmi často skloňované. Podle
mě ten termín je politizovaný, ale na druhé straně na to, aby přišlo ke genocidě, tak musí jít vlastně o cílené a úmyslné zničení
nějaké etické, náboženské, národnostní skupiny. A podle mého názoru není zatím dostatek důkazů o tom, že by právě k tomu
na Ukrajině docházelo, ale na druhé straně pravděpodobně tam dochází k vojnovým zločinům a je už možná i dostatek důkazů
o tom, že dochází ke zločinům proti lidskosti. Co je nějaké rozsáhlé systematické, co jsou nějaké rozsáhlé a systematické útoky
proti civilnímu obyvatelstvu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Majerčíku, když se rovnou zaměříme na ty dva úmysly, které v případě genocidy musí být splněné, tedy to o čem mluvila
před malou chvílí paní magistra, tedy že obžalovaný vraždil nebo postupoval jinak zničujícím způsobem a také to, co zmiňovala,
že si tak počínal proti konkrétní etické národnostní nebo náboženské skupině. Co z toho podle vás na Ukrajině, konkrétně v
Buče bylo splněno, co už v tuto chvíli můžeme považovat za fakt, co je naopak něco, nad čím se stále vznáší otazníky?

Ľubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Ten genocidní úmysl je opravdu něco, co odlišuje genocidu od zločinu proti lidskosti a válečných zločinů a opravdu je to něco,
co je velmi obtížné prokázat. Nicméně já bych zase nebyl tak zdrženlivý v tom, jestli dochází ke genocidě nebo ne, protože si
myslím, že z některých vyjádření opravdu ten genocidní úmysl můžeme vyčíst. My víme, že představitelé Ruské federace říkají,
že neexistuje žádný ukrajinský nebo běloruský lid, že to je všechno jeden ruský lid. Čili popírají tady jakousi tu národnostní
stránku věci. Vidíme taky útoky na školy, útoky na divadla, a to se dá označit za kulturní genocidu. Zase popírání jakýchsi
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typických, typických ukrajinských rysů. Také vidíme, že v některých těch samostatných republikách, v uvozovkách, že Ruská
federace rozdává ruské pasy, takže chce z toho ukrajinského obyvatelstva udělat trošku ruské obyvatelstvo. Čili ten genocidní
úmysl aspoň z tohoto kontextu trochu vyčíst lze. Nemůžeme čekat, že uvidíme prohlášení Vladimira Putina, já chci, já chci
způsobit genocidu, dá se to vyčíst tady z těch kontextuálních rysů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A mimochodem organizace Human Rights Watch shromažďuje svědectví o tom, co se konkrétně v Buče odehrálo a jedno to
svědectví zní takto. Mluvila o tom svědkyně, která byla svědkem toho masakru. Jednoho klečícího muže střelili zezadu do hlavy.
Ruský velitel řekl ostatním lidem na náměstí. Nebojte se, vy jste normální. Tohle byla špína, my tu čistíme špínu. Tohle byla
špína. My tu čistíme špínu. To nemůže naznačovat úmysl, úsilí zlikvidovat konkrétní skupinu obyvatel?

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Mohlo by, ale zároveň já bych tu zdůraznila tu prvou vetu, že ten člověk vlastně povedal ten velitel, jako jste povídal. Nebojte
se, my jsme teď zlikvidovali jen tu špínu. Když dochází k genocidě tak to je jako skutečné cílené, zničení celé etnické skupiny,
celé národnostní skupiny. Podle mého názoru, pokud by na Ukrajině docházelo k té genocidě, tak to by skutečně došlo k
shromáždění toho obyvatelstva. Ono to tak vlastně bylo i v Srebrenici například, ale tak jako bylo vzpomenuté. V té Rwandě
byly dokonce ty příslušníci toho druhého etnického skupin, té druhé etnické skupiny vyzývaný k tomu, aby vyvraždili a
jakéhokoliv jiného příslušníka té jiné národnostní skupiny, anebo té jiné jiné etnické skupiny. A v právě toto si myslím, že by
bylo obrany Lucas použitý vlastně k obhajobě, že to Rusko nemělo zájem na vyvraždění všech ukrajinských občanů, ale
vyvažovalo jen ty jako například hovoří, že denacifikují parket tu Ukrajinu. Prostě, že to boli nějaké živly, anebo byli to prostě
nějaký povstalci, alenebo možno součást nějakého vojska.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
My tady vedeme poměrně zajímavou právní debatu o promiňte mi, příšerných věcech. Pane /nesrozumitelné/, co by nakonec
musel být ten důkaz, který by jasně vedl k přiklonění se k jednomu názoru, je to genocida, anebo ke druhému názoru. Není to
genocida?

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
No v ideálním případě bychom měli důkazy, kdybysme je viděli, že opravdu ti vojáci, kdo se dopouští těchto barbarských
zločinů, že usiluji o to zničení, že jsi třeba telefonují. Zachytili bychom nějaké telefonáty, o tom, pojďme je všechny zničit, i když
ta definice nemluví o úplném zničení. Může být úmysl částečně zničit. Ostatně ani v těch případech genocidy, které byly
zmíněny v reportáži, nikdy nedošlo k úplnému vyhlazení, čili my bychom třeba takovéto důkazy, ať už písemné nebo nějaké
odposlechy o tom, že opravdu je tam ten úmysl. Pojďme tyto lidi, Ukrajince nějakým způsobem zcela potlačit, porobit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Bez toho by to našlo? Toto jsou důkazy, které by nutně bylo nutné shromáždit k tomu, abychom mohli prokázat genocidu?

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Tyto důkazy jsou samozřejmé ty nejideálnější, pro to prokázaní prokázaný. Na druhé strany vlastně při těch případech padlo,
kdyby došlo vlastně k prokázání genocidy, jako bylo například v Srebrenici, na mezinárodním trestní tribunálu pro bývalou
Jugoslávii, a tak ten například jako konkrétní rozkaz v podobě jako pověděl, pan Erčík, pravděpodobně jako neexistoval, ale
existovalo množství jiných nepřímých důkazů. Existovalo množství důkazů o tom, že to bylo udělané skutečně systémově a
systematicky. Lidé byli skutečně, byli oddělené ženy a děti. Muži byli shromážděný, a boli vlastně systematicky vyvražďováni až
do toho momentu, že vlastně mělo přijít ke zničení té samotné skupiny, takže je to možné i nějakými nepřímými důkazy. Na
druhé straně to, co vidíme momentálně na Ukrajině, tak se zdá, že může jít spíš o nějakou pomstu, tzv. represálie. Kdy ty ruský
vojáci vcelku náhodně zabijejí lidi, kterých potkají na ulici. Co je samozřejmě ten válečný zločin, může to být i dělané
systematicky, ale pravděpodobně tam nepřišlo k tomu, že by například vcházeli do každého domu odtud by vytáhli každého
člověka vlastně z toho nějakého prostředí a zabili, protože by vlastně chtěli celou tu etnickou skupinu a teda respektive národ
zničit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když vy jste tedy to, co vidíte na těch záběrech. To, co vidíte na těch fotografiích, měla spojit s potenciálními skutkovými
podstatami trestných činů, ke kterým tam došlo, tak které skutkové podstaty přicházejí v úvahu, když pomineme genocidu.

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Tento vojenský zločin, nebo případně zločiny proti lidskosti, ten válečný zločin, může být páchaný aj relativně samostatně. Jde
víceméně tomu, že může být nějaký ojedinělý zásah civilního obyvatelstva, který byl udělaný úmyslně. Na druhé straně ty
zločiny proti lidskosti už musí být velkého rozsahu, musí být systematické. Na začátku toho konfliktu se většina odborníků na
mezinárodní právo v prvé týdny vlastně shodovala, že pravděpodobně k tomu ještě nedochází, teď vlastně čím více odborníků
a zejména z ohledu na na ty obrázky, které přicházejí z Buči, tak se začneme vlastně přiklánět k tomu, že pravděpodobně k těm
zločinům proti lidskosti tam dochází.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem zvečera máme úplně aktuální zprávu. Z ukrajinské úřady od vpádu ruských ozbrojených sil registrují víc než 7000
válečných zločinů. Podle agentury Ukrin form to v televizi sdělila ukrajinská generální prokurátorka. Je to další číslo, o kterém
potom zcela jistě můžeme mluvit, když se ale pane Majerčíku, vrátím k těm skutkových podstám, tak vy jste podepsal to, co zde
bylo řečeno, nebo byste něco ještě doplnil?

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Ano souhlasím s tím, co zaznělo, možná bych doplnil to, že se nemusíme dívat jenom na mezinárodní trestní právo, ale že my
máme co trestné činy vymezené i v českém trestním zákoníku a naše české trestní právo umožňuje taktéž stíhat tyto zločiny,
byť k nim došlo v zahraničí, a byť byly páchány ne Čechy. Čili v případě těchto mezinárodních zločinů existuje výjimka z té
teritoriální jurisdikce, která umožňuje i českým orgánům činným v trestním řízení to stíhat. My máme úplně stejné skutkové
podstaty. Dalo by se to podřadit pod perzekucí obyvatelstva útokům proti lidskosti nebo použití zakázaných bojových
prostředků, což máme zakotveno v trestním zákoníku v hlavě třinácté.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Děkuju za tu poznámku, protože to já další způsob, jak tedy já to, co se odehrává na Ukrajině restat, nebo jak se tím zabývat v
rovině trestněprávní. Pojďme připomenout, že ukrajinské město Buča leží asi 37 km severozápadně od Kyjeva. Před ruskou
invazí, v něm žilo 37 000 obyvatel. Ruské síly město napadly a částečně obsadily 27. Února, tedy čtvrtý den ruské invaze na
Ukrajinu.k Následně ve městě probíhaly těžké boje. 12. března potom místní radnice oznámila, že město zcela ovládly ruské
jednotky. Získat ho zpět sw ukrajinským silám podařilo po 19 dnech, tedy 31. března. Politický geograf Michal Romancov na
Twitteru napsal toto. Volání po tom, aby viníci stanuli před soudem a byli potrestáni. Správné, ale je téměř vyloučené, aby se to
stalo. Rusko by muselo být poraženo nebo by muselo padnout režim. Jakou šanci dávat tomu, že skutečně viníci nejen
masakru v Buče, ale i dalších válečných zločinů na Ukrajině, budou opravdu postaveni před soud.

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Já bych nebyla až tak pesimistická a podle mého názorů je dost dobrá šance, že je válečné zločiny, případně zločiny proti
lidskosti, budou vyšetřené mezinárodním trestním soudem, který má jurisdikci odtud to, že se to často skloňuje v médiích, že
mezinárodní trestný soud má jurisdikci, já bych teda pro laickou veřejnostost. Ozřejmila tzn. že mezinárodní trestný soud může
tyto zločiny vyšetřovat na území Ukrajiny a může stíhat ty pachatele, který spáchali tyto trestné činy na území Ukrajiny. No a já
mám za to, že po tom, co to bude vyšetřené, tak budu pravděpodobně vydané zatykače a tyto lidé, možná budu ochráněný,
pokud zůstanu v Rusku, ale při jakémkoliv mezinárodním cestování vlastně nebudou moct vycestovat, protože podstatné státy,
členské státy římského statutu, kterými založený ten mezinárodní trestní soud, tak budu moct těchto ludí zatknout, to se stává
občas, že na někoho je vydaný tento zatykač, a ten člověk se nějakým způsobem vyhýbá té jurisdikci, ale na druhé straně žije
poměrně omezený život, protože vlastně je stále na útěku a nemůže jít do států, kde mu hrozí zatknutí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vy jste pane Majerčíku v tomto směru taky spíš optimista, nebo stejný skeptik jako Michal Romancov.

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Příklady z minulosti nám ukazují, že bylo spousta pachatelů, dokonce hlav států, které si připadaly velmi beztrestné a nakonec
se před soudem objevily. Vzpomeňme na Slobodana Miloševiče, Saddáma Husajna, Charlese Taylora. Často to byli pachatelé
z doby před desítkami let, stále se vedou teď trestné vyšetřování rudých Khmerů, k čemu docházelo k těm zločinům v
sedmdesátých letech. Takže možná to nebude letos, možná to nebude za 5 let, ale třeba Al Bašír ze Súdánu, tak nyní vypadá
to, že po 20 letech opravdu bude postavený před soud a toto může potkat ty ruské představitele, anebo ty malé vojáky, kteří se
toho dopouštěli, nemusel to být nutně generálové.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jinými slovy. Čas hraje proti pachatelům takto závažných trestných činů, pokud tomu správně rozumím. Mimochodem bavíme
se primárně o excesech konkrétních vojáků, nebo se bavíme o jejich velitelích. Bavíme se o něčem jako vykonávání nějakého
předem předurčeného plánu, jak to vidíte, pane Majerčíku.

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Ty mezinárodní tribunály v minulosti stíhaly, jak ty tzv. velké ryby. Slobodan Miloševič, Karadžič, ale také ty vykonavatele, také
ty lidi, kteří měli opravdu krev na rukou, a tady zase vidíme velký prostor pro ty národní jurisdikce, včetně České republiky,
protože ti pachatelé z bývalé Jugoslávie ze Rwandy, oni se rozutekli po celém světě, často třeba z Islámského státu či pachatelé
jsou na území Evropy. A Německo a severské státy přistupují k tomu, že když je mají na svém území tak je zatknou a oni jie k
sami stíhají či nemusíme spoléhat na mezinárodní trestní soud, ale celé mezinárodní společenství by mělo spojit síly a může
tyto pachatele stíhat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Bavíme se explicitně i ruskému prezidentovi Putinovi?

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Můžeme se bavit i o něm. A on má sice a imunitu, co se týká zločinů agrese. Ten zločin, že Rusko nezákonným způsobem
napadlo Ukrajinu, protože podle římského statutu, podle toho vlastně statutu, kterým se rádi mezinárodní trestní soud, ten
zločin agrese je momentálně nemůže být vyšetřovaný. A podlá tzv. obyčejového práva, má prezident Putin imunitu. Na druhé
straně ale zločinný válečné auto, případně zločiny proti lidskosti. Podle mezinárodního trestného soudu můžu být vyšetřované
na území Ukrajiny a mezinárodní trestní soud vlastně v tom římském statutu má stanovené, že imunity hlavy státu jsou sám
nevztahují vlastně na těch zločiny, které jsou podle a římského statutu vyšetřované. Takže pokud by se prokázalo to, že
Vladimir Putin dával rozkazy k vyvražďování obyvatelstva, na území Ukrajiny, tak by mohou být pravděpodobně stíhaný, i před
Mezinárodním trestním soudem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, to by ale v praxi znamenalo, že veškerá jednání na nejvyšší úrovni, třeba i o urovnání toho konfliktu té války by musela
probíhat na území Ruska, což je asi dost velká komplikace.

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
To ano, ale na druhé straně zatím neplní to není ani vyšetřené, zatím není vydaný ani zatykač a pravděpodobně zatím
Vladimírovi Putinovi nic nehrozí. Ono je samozřejmě otázka, kde budu probíhat ty mírrové rok méně pokyn osa. Prezident
Zelenský a prezident Putin střetnou a tak, aby ani jeden z nich nebo ohroženy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A našek taktické diváckému dotazu. Pavel Říha, jak se budou tyto zločiny vyšetřovat, jaký je postup. Teď se pořizují fotky,
videa, evidují svědectví, co bude následovat. Pane Jančíku, a možná ještě k těm důkazům, co je teď nutné zajistit a jakým
způsobem, aby to bylo průkazné?

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
My se teď v případě Ukrajiny dostáváme do paradoxní situace, že vlastně těch různých záznamů potenciálních zločinu, že
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máme strašně moc. Čili je potřeba teď sbírat a dokumentovat ty podezřelé podezření ze zločinu takovým způsobem, aby to bylo
použitelné před soudem. Tzn. nestačí fotka nějakého rozbořeného domu, ale ideálně, aby bylo z té fotky poznat území, aby to
byla metadata geografická a aby to bylo poznat čas, kdy byla ta fotka, kdy byla pořízená, a zase na tom to může spolupracovat
celé mezinárodní společenství. Do České republiky přicházejí svědkové často obětí zločinu. A orgány činné v trestním řízení by
měly je vyslýchat, v rámci těch screeningových procesů, k tomu dochází, k tomu dochází v jiných zemích evropských, a tímto
způsobem by Česká republika mohla přispět sběrem důkazů, které by pak po pomohly, ať už mezinárodnímu tribunálu, anebo
tomu stíhání v České republice, čili už teď je u nás prostor podílet se na sběru důkazů, k tomu vyzývá ostatně i ukrajinská
generální prokurátorka.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě poslední věc mě zajímá, znovu a znovu se mu být taky o zavlečení ukrajinských občanů, ať už Ruska nebo do Běloruska,
jak na to nahlíží mezinárodní právo.

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Ty nucené deportace je tak jisto spadají pod zločiny proti lidskosti. Takže v případě, že by skutečně docházelo k těmto
nuceným deportaci, může to obyvatelstvo je cíleně shromažďované, odvážené na území Ruské federaci je, tak se dá hovořit o
zločinech proti lidskosti a je teda ještě zdůrazním, že ta skutkovák podstatak tak zvláštně rozdělena, že pokud by šlo o děti,
samotné dětí a zařazováni do jiných skupin, tak by se dalo hovořit o genocidě, a na druhé straně teda mám za to, že začal mě
důkazy o tom, že by Ruská federace sbírala dětí z rodin, a tak tímto způsobem se jich vlastně snažila přesídlit do Ruska na
nějakou pro výchovu a po ruštění.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak obtížné, pane jančíku, může být to zprostředkovat nebo vůbec dosáhnout návratu těch lidí zpátky do vlasti?

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Já si to popravdě nedovedu moc představit. Tam bude potřeba, aby toto byla součást těch mírových jednání a aby si ukrajinští
představitelé kladli podmínky, že chtějí co nejvíce navrácení ten předchozí stav, asi je naivní předpokládat, že Ruská federace
bude platit nějaké reparace, ale minimálně toto navrácení toho civilního obyvatelstva na své původní území, tak to by k tomu
by mělo jednoznačně dojít, to by měla být podmínka těch mírových jednání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak já vám moc děkuju za rozkrytí nejrůznějších nuancí Mezinárodního trestního práva. Zcela jistě se tomu tématu budeme
muset ještě mnohokrát věnovat. Díky moc. Klidný večer.

Monika MAREKOVÁ, advokátka, Katedra ústavního práva, PF UK 
Děkujeme vám pěkně, pěkný večer.

Lubomír MAJERČÍK, odborník na mezinárodní trestní právo, MUNI 
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ruské ministerstvo obrany popřelo, že by ruští vojáci v Buči zabíjeli civilisty. Tvrdí, že videa a fotografie, které se dostaly na
veřejnost, jsou další z provokací ukrajinské vlády. Žádá, aby se věcí zabývala Rada bezpečnosti OSN. Mluvčí ruského
ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dokonce prohlásila, že si záznamy z Buče objednaly Spojené státy a NATO, aby ze
zločinů mohly obvinit Rusko. A my teď míříme za Michaelem Romancovem, politickým geografem Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Zdravím vás, dobrý večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vy jste pana Romancove na Twitteru napsal, že nemáte nejmenších pochyb, že zavraždění Buče jsou odpovědní ruští vojáci,
co vás k té jistotě vede, v čem všem ten masakr jednoduše nese ruský rukopis?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já bych řekl, že ten masakr nese ruský rukopis, já jsem napsal, že nemám pochybnosti v tom slova smyslu, že jsem z ruské, od
ruské strany tím neslyšel jediný důkaz, jediné tvrzení, které by ve mně vyvolávalo pochybnosti o tom, co tvrdí ukrajinská strana.
Je třeba si uvědomit, že to, co se teď děje kolem Buče, což se obávám, že se zanedlouho začne dít i kolem řady dalších obcí na
Ukrajině, odkud se stáhla ruská armáda. Už i dnes byly zveřejněny informace, že v některých obcích, které ležely nedaleko, je
ta situace ještě horší a kdo ví, co nám ještě válka přinese. Tak něco podobného vlastně slyšíme z Ruska nebo z Moskvy v
tomto případě, vlastně po celou tu dobu, co je Ruská federace zapojena někde do nějakého konfliktu. Ať se to týkalo ještě v
devadesátých letech války v Čečensku, ať se to potom týkalo nasazení ruských vojáků v Tádžikistánu, samozřejmě Sýrie,
anebo dění na Donbase po vlastně anexi Krymu. Mimochodem něco podobného jsme slyšeli z ruské strany i v souvislosti se
sestřelením malajsijského letadla MH-17, kde nakonec vlastně potom proběhlo i velmi pečlivé mezinárodní vyšetřování, které
celkem jednoznačně ukázalo na viníka, a Moskva tohleto všechno neustále popírá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vy jste tak napsala, že ruští vojáci dělají přesně to, co jim umožňují, k čemu je vybízejí jejich velitelé. Jsou autentickými
reprezentanty režimu. Bavíme se tedy o individuálních excesech konkrétních jedinců, za tichého souhlasu jejich velitelů nebo
se bavíme o jasný rozkazech, které vojáci plnili.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To je něco, na co tento okamžik samozřejmě nemám odpověď. Nevím, jakým způsobem byli ruští vojáci instruováni, jestli se
jedná o jednotlivé excesy nebo ne. Když už tady citujete z toho vlákna, které já jsem uveřejnil na Twitteru, tak já jsem to dával
rovněž do kontextu s masakrem v Katynu. Vlastně na začátku druhé světové války, a tam například zcela jednoznačně víme, že
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se jednalo o předem plánovanou akci Sovětského nejvyššího tehdejšího vedení, která prostě byla připravena, následně byla
provedena. Já předpokládám v tento okamžik na základě informací, které mám k dispozici, že to není případ tohohletoho, a
proto bych se klonil spíš k tomu, že se jedná o excesy, které prostě na tom místě byly provedeny ruskými vojáky. Mimochodem
nemůže být sporu o tom, že to jsou ruští vojáci. Příklad na rozdíl od té situace v roce 2014, kdy na Krymu byli neoznačení
vojáci, z nich se pak vyklubali vojáci ruští, tak tady víme od začátku, že tam Ruská federace svoje vojáky má.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
K těm historickým paralelám se zcela jistě ještě dostaneme. Prosím, udržte tu myšlenku. Ondřej se ptá, kde se bere v Rusech
tolik krutosti a nelidskosti. V čem vidíte příčiny ruského barbarství i v dvacátém prvním století?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak já se obávám, že zase tohle je otázka, na kterou se dál velmi obtížně odpovědět z toho prostého důvodu, že to
nepochybně nedělají úplně všichni ruští vojáci.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Promiňte, a je to správně položená otázka, nebo to je nemístná paušalizace?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak já myslím, že ze strany diváka ta otázka je naprosto na místě. Jaksi my se musíme ptát, proč to tak je. Já spíš nejsem
schopen na to odpovědět, protože nejsem ani psycholog, ani psychiatr. Nevím, jakým způsobem je prováděn výcvik v ruských
ozbrojených silách, ale nemůže být nejmenší pochybnosti o tom, že ruská společnost, a to minimálně od toho roku 2014,
respektive ono už to začalo jaksi dřív, ale minimálně od toho roku 2014 ruská je společnost svými politickými elitami, jejichž
zadání potom převádějí do nějakých těch praktických rovin, ruští propagandisté, filmaři, novináři, a nepochybně také velící
důstojníci ozbrojených silách, kteří se podílejí na výcviku a přípravě vojenských jednotek, tak jsou všichni neustále připravováni
vlastně na to, že Rusku hrozí jaksi válka, že nepřítel je na západě, že nepřátelé jsme my, jakožto Evropané, Američané, a že
nepřátelé jsou Ukrajinci. Ti vlastně od toho roku 2014 v první řadě. Před rokem 2014 v podstatě v ruském veřejném prostoru
nebylo možné narazit na informace, že Ukrajina se hemží fašisty, ty se najednou vynořili jakoby zničehonic. V podstatě se dá
říci velmi krátce předtím, než došlo k anexi Krymu rozpoutání války na východě Ukrajiny, a tohle všechno plus extrémní
militarizace ruské společnosti, která tam je přítomná zase minimálně od toho roku 2014, když se podíváme na to, kolik ruská
vláda investovala do výroby, například nových válečných filmů. To jsou nově zpracovaná stará dobře známá témata z druhé
světové války. Všechno to je v těch jaksi moderních, v tom moderním, řekněme, digitálním provedení. Mimochodem podílí se
na tom jako jedna z nejvýraznějších osobností Vladimír Medynský, bývalý ministr kultury, dneska Putinův poradce pro otázky
kulturní politiky a zároveň ten hlavní vyjednavač s Ukrajinci. Člověk, který ve svých veřejných projevech například prohlásil, že
Rusko musí obnovit svou historickou suverenitu, což znamená, musí mít Rusko právo vykládat historii, tak samo uzná za
vhodné, s tím vším se vlastně programově nese ta nenávist vůči všemu neruskému, včetně tedy ukrajinského.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No a ještě k té ruské reakci k tomu popření, když bych citoval Marii Zacharovovou, smyslem dalšího zločinu kyjevského režimu
je narušení mírových rozhovorů. Eskalace násilí, jde o provokaci ukrajinské armády a radikálů. Není vlastně takováto reakce
přiznání, my jsme udělali.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Upřímně řečeno, paní Zacharovová je velice viditelná, velmi aktivní jaksi tvář ruského režimu, možná v zahraničí vedle Dmitrije
Peskova vůbec ta nejviditelnější. Její veřejná vyjádření jsou pouze vlastně replikou toho, co říkají její nadřízení, ať už se jedná
o ministra zahraničních věcí Lavrova nebo prezidenta Putina. Ta její slova jaksi jsou samozřejmě nová v tom ohledu, že se teď
jedná o jaksi nový případ, ale jinak ta její rétorika. Právě, jak jsem řekl, komu třeba o tom sestřeleném malajsijském letadle, ona
se vlastně vůbec nemění.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Může Rusko ještě nějak dál zneužít toho narativu, když teď říká, je to ukrajinská provokace. Může toho zneužít nějak dál pro
další kroky ve válce na Ukrajině?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Samozřejmě, že může, protože je zapotřebí si uvědomit, že Rusko svá slova a svoji, řekněme, video produkci, kterou rovněž
jaksi publikuje a šíří, takže ono to zdaleka nešíří jenom na západ, respektive ke svému vlastnímu publiku, ale také do světa. A
vlastně my tady odtu´d z Evropy, máme jenom omezenou možnost vidět, co si díky velice intenzivní, profesionálně
připravované, bohatě samozřejmě financované ruské propagandě o dění v Evropě, o pozici Ruska, a o pozici a Ukrajiny myslí
lidé v Asii, Africe nebo Latinské Americe. A tamtoho samozřejmě Rusko využít může, byť na druhou stranu, když se podíváme
alespoň zatím třeba na hlasování ve Valném shromáždění Organizace spojených národů, která teda bohužel nemají vlastně
žádnou zásadní váhu, tak je vidět, že minimálně zatím Rusko na téhle té frontě nějak výrazně úspěšné nebylo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, mimochodem aktuálně Velká Británie zablokovala tu ruskou žádost na projednání masakru v Buče Radě bezpečnosti
OSN. Tak pojďme k těm historickým paralelám. Ukrajinské ministerstvo obrany označilo město Buča za sebou Srebrenicu.
Odkazuje tak na město na východě Bosny a Hercegoviny, kde během války v devadesátých letech páchala vojska a
paramilitární jednotky bosenských Srbů genocidu na civilním obyvatelstvu. V červenci roku 1995 tam přišlo o život přes 8000
bosňáckých mužů a chlapců. Na prvním snímku vidíme vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny u jednoho z
hromadných hrobů rok po masakru. Vedle potom náhrobky v místě tragédie v současnosti. V souvislosti s tímto válečným
zločinem padlo několik doživotních trestů. Další potom v rozsahu od devíti do 35 let. Operaci velel tento muž, kterého vidíte
Ratko Mladič. Spravedlnosti unikal celých 16 let. Nakonec ale i on stanul před soudem, který mu vyměřil doživotní trest. Pane
Romancove, jak moc sedí ta paralela s tím, co se odehrálo ve Srebrenici. Bavíme se úplně, o úplně jiném počtu obětí, přesto je
možná tu paralelu použít.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak zatím se bavíme o úplně jiném počtu obětí, ale jak už jsem říkal před chvílí z ukrajinských zdrojů se zdá, že ta Buča bude
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jenom onou pověstnou špičkou ledovce, takže to, co se stalo v Srebrenici, to už je dneska jaksi dostatečným způsobem
zmapováno. To, co se všechno dělo, možná děje a bude dít na Ukrajině, to ještě jaksi ani zdaleka nejsme na konci, takže ten
počet obětí může být výrazně ještě větší, než to teďka to číslo zavražděných v Buči, a může být klidně i větší než to číslo
zavražděných lidí ze Srebrenice.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když to paralelu ještě trochu potáhneme. Ve Srebrenici flagrantně selhalo mezinárodní společenství. Je možná mluvit i v
případě Buči anebo obecně války na Ukrajině o selhání mezinárodního společenství?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano i ne. Ano v tom slova smyslu, že například my v Evropě, respektive my na západě jsme už v roce 2008, když poprvé Rusko
vlastně použilo naprosto otevřeně svou sílu k napadení sousedního státu a následně s vlastně tam jsou svojí vahou jaksi
překrylo nějaký teritoriální zábor, tak v tomto ohledu jsme selhali, protože od roku 2008 nebo v případě Ukrajiny od toho roku
2014 prostě uběhlo spousta let a kdybychom se tenkrát chovali k Rusku, tak jako se k němu chováme dnes tak, prostě ta
situace by taková nebyla, nicméně ten zásadní rozdíl, který se týká, jak vlastně v té situace v někdejší Jugoslávii tak případně i
toho, o čem mluvili před chvilkou vaši hosté tzn. o tom stíhání potom už súdánského diktátora nebo těch lidí z bývalé
Jugoslávie. Tady si musíme uvědomit, že máme co dočinění s ruskou federací tzn. s jednou z etablovaných světových velmocí,
se stálým členem Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, Rusko není Srbsko, černohorská Jugoslávie v
devadesátých letech. Rusko je aktér úplně jaksi jiné váhy, úplně jiných možností, bohužel, ale je to tak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jinými slovy, když jsme se před malou chvílí bavili o tom, že někteří potenciálně stíhaní Rusové mohou vycestovat do zahraničí
a potom mohou být potenciálně zatknutí a souzeni za válečné zločiny, tak je to pouhopouhá teorie?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak já nemůžu vyloučit, že se tak nestane, ale upřímně řečeno, drtivá většina ruských obyvatel nebo Ruské federace zatím
nikdy v životě neopustila území Ruské federace, to jaksi nejsou lidé, kteří by byli vzniklí všichni na cestování. Odhaduje se, že
cestovní pas v Rusku má o něco méně než 30 % obyvatel, takže jaksi já nevím samozřejmě, kdo konkrétně způsobil, ať už to,
co se stalo v Buči nebo někde jinde, to teprve uvidíme, ale ta pravděpodobnost, že se jedná o lidi, kteří by často vyráželi
někam do ciziny, si myslím, že je obecně velmi, velmi malá. Něco jiného se potom týká případně jejich velitelů nebo těch
prominentních politických exponentů, ale zase já se odvolám jenom na to, co jsem psal v tom svém tweetu, pokud by Rusko
bylo poraženo, což se obávám, že se nestane, anebo pokud by se změnil režim, což se samozřejmě stát může, pak si umím
představit, že tito lidé budou identifikováni a případně vydání mezinárodní spolupráci, spravedlnosti, pardon, ale do té doby ne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, pokud nebudou vydáni, pokud se nepodaří odstíhat viníky těch válečných zločinů, jak by na to mělo reagovat světové
společenství, mezinárodní společenství, jak by se dál mělo stavět k Rusku?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak nedělejme si iluze, prostě mezinárodní společnosti jako celek neexistuje. Sice se ty státy sejdou v New Yorku v sídle OSN,
ale nebudou jednotné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, tak já to možná přeformuluju, pojďme to pojmenovat Západem, ať to trochu zúžíme, jak by měl rád Západ?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ano, a myslím si, že to je přesně ten půdorys vlastně, na kterém má smysl nějakým způsobem stavět. Já jsem přesvědčen, že
my jsme ztratili Rusko. Ne v tom slova smyslu, že bychom ho nějak jako vojensky neobsadili nebo nedobyli, to nebylo nikdy jaksi
naším cílem, ale my jsme ztratili Rusko v tom slova smyslu, že Rusko se svým vpádem na Ukrajinu zásadním způsobem vzdálilo
od Evropy, vzdálilo se od Západu. A dokud ti, kteří za tyto zločiny jsou odpovědni buďto nebudou potrestáni, anebo dokud
prostě fyzicky neodejdou z tohoto světa, tak minimálně po tu dobu bychom se měli vlastně snažit omezit veškeré naše kontakty
s Ruskem na naprosto nezbytné minimum.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pojďme ještě diváckým dotazům. Hana se ptá: Naznačuje nám tato událost, myslí tím masakr v Buči, směr, jakým se bude válka
dále vyvíjet? Bude ruská armáda čím dál tím více brutální, protože se jí nedaří, a tohle je jediný způsob, jak může demonstrovat
svoji sílu. A teď pomíjím, že vy už jste říkal, že to, co vidíme v Buče, se klidně může ukázat v dalších a dalších osvobozování
místech?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že divačka má pravdu, ale v tento okamžik je to z mé strany pouhá spekulace, já nevím, co se tam děje, ale
obávám se, že to bude přesně tak, jak ona naznačila ve své otázce.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Helena Šustrová, jak bude tímto nesmiřitelným postojem ovlivněno další vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Opět nedokážu odhadnout. Ukrajinci jsou teď v naprosto jaksi složité, velmi, velmi, velmi náročné situaci. Na jednu stranu bojují,
bojují způsobem, který je obdivuhodný. Na druhou stranu prostě je jasné, že ten boj dříve či později bude muset skončit. Jako
nějaká představa přenesení vojenských akcí na území Ruské federace, tažení až jako na Moskvu, to prostě je z říše nějakých
jaksi pohádek, tzn. ukrajinské politické elity, a myslím, že to v poslední době jednoznačně vyplývá z veřejných vystoupení
prezidenta Zelenského, tak budou muset s Ruskem zasednout k jednacímu stolu, nějaké ty předběžné rozhovory už v tomto
ohledu stejně proběhly. A teď jde o to, jaké budou pozice těch dvou stran, co všechno bude předmětem vyjednávání, protože
tam je zase zapotřebí vzít v úvahu, že oni se nepochybně jako hned nebudou schopni dohodnout na všech otázkách, čili
předpokládejme, že nejprve se dohodne nějaké zastavení palby, potom případně odpoutání vojenských jednotek. Otázkou je,
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jestli třeba mezi ně vstoupí nějaké jednotky neutrálních států a tak dál, to znamená, tam je potom celá řada kroků, ale
samozřejmě, že čím víc informací budeme mít o tom, jakých vlastně nelidských činů se dopustili ruští vojáci na území Ukrajiny,
tím to bude horší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A může to, jak Rusko interpretuje tu událost v Buče, komplikovat to jednání, znovu opakuju, přece Rusko obvinilo Ukrajinu, že
zkonstruovala kauzu Buče, aby zkomplikovalo vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem, tak má teď Rusko pseudoargument,
argument, který může použít a říct, podívejte se Ukrajina se stejně nechce dohodnout, a proto dohoda není?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Rusko používá pseudoargumenty, vylhané argumenty úplně od začátku. Tzn. tohleto nemusí být ten game changer, ale může.
Uvidíme, jak moc prostě Moskva bude tlačit jaksi své vyjednavače k tomu, aby hráli právě tuhletu kartu, ale ti Ukrajinci ví lépe
než kdokoliv jiný, prostě vědí, že Rusku se nedá věřit tento okamžik jedno jediné slovo. Naštěstí ve prospěch Ukrajinců hraje ta
reálná situace na bojištích, a pokud vlastně se udrží, respektive pokud budou schopni postupovat i nadále tak, jak to činí
dosud, a já samozřejmě věřím, že ano, tak jaksi Rusům nakonec nezbyde bez ohledu na to, jak jaksi intenzivní mediální mlhu
budou vypouštět, než prostě vzít v úvahu fakta, která se prostě budou rodit každý ten jednotlivý den na bojištích.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě poprosím velmi stručně poslední věc. Ondřeje zajímá, co se děje s lidmi, které Rusko unáší a následně je reportuje do
Ruska. Možná dodejme i do Běloruska, do jaké míry hrozí, že skončí někde v ruském gulagu. Já dodám otázku, jaká je šance,
že se vrátí zpátky na Ukrajinu?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak pokud je mi známo, nic takového jako svého času býval v Sovětském svazu ty gulagy, v tento okamžik ještě neexistuje,
takže já předpokládám, že ti normální lidé, že jim dříve či později bude jaksi umožněno, aby se vrátili zpátky. Samozřejmě,
pokud Rusům padl do rukou někdo, na kom jim záleží jako z libovolného důvodu, tak tam v těch individuálních případech to
bohužel takhle dopadnout nemusí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Michal Romancov, moc vám děkuju.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuju za pozvání. Přeju hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Připomínám, že na Ukrajině se bojuje už čtyřicátý den. A zatímco svět odsoudil Rusko za počínání v Buče, přibývá důkazů o
masových hrobech se stovkami těl i v dalších oblastech.

Jakub NETTL, redaktor ČT 
Ukrajinci na znovu dobytém území odhalili další mělký hrob s civilisty, který podle něj dokazuje ruské válečné zločiny. V písku
leží zastřelená starostka obce Motyžn s manželem a synem.

Vitalij TEREBEŇOK, obyvatel Motyžinu 
Jsou to místní obyvatelé, které unesli z vesnice 23. března.

Jakub NETTL, redaktor ČT 
Ukrajinské úřady mluví o víc než 400 civilních obětech jen v okolí metropole. Počet, který zatím nelze nezávisle ověřit. Realitou
zůstává hromadný hrob u kostela v Buče a mrtví, kteří leželi v tamních ulicích po odchodu ruského agresora. Část s rukama
svázanýma za zády. O manžela připravili okupanti i Teťjanu. Vtrhli k ní do bytu a oba několik dní odděleně drželi. Tělo muže
našla až dva týdny po svém propuštění, pod schody ve sklepě.

Teťjana, obyvatelka Buče 
Střelili ho do hlavy, znetvořili, mučili.

Jakub NETTL, redaktor ČT 
Drastické záběry a příběhy vyvolaly ve světě velké pobouření. Ukrajinský prezident Zelenskyj město navštívil a obvinil Rusy z
genocidy, za válečné zločiny je odsoudili i západní politici a hrozí dalšími sankcemi proti Moskvě.

Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Zvu paní Merkelovou pana Sarkzyho, aby přijeli do Buči a viděli, kam vedla jejich politika ústupků za posledních 14 let.

Emmanuel MACRON, francouzský prezident 
Vše nasvědčuje tomu, že jde o válečné zločiny. V Buče byla ruská armáda. Ti, kteří zločiny spáchají, se z nich musí zodpovídat.

Jakub NETTL, redaktor ČT 
Kreml vraždění civilistů přesto dál popírá. Videa označuje za podvod a ukrajinskou provokaci. Navzdory tomu, že satelitní
snímky naznačují, že práce na hromadných hrobech začaly ve dnech, kdy byla Buča pod ruskou kontrolou.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničí 
Požádali jsme kvůli tomu o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, protože takové provokace ohrožují mezinárodní mír a
bezpečnost.

Jakub NETTL, redaktor ČT 
Současně ruské síly pokračují v ostřelování cílů v Charkově a hlavně na jihovýchodě země. Nové záběry dokládají, jak silně je
poškozená budova divadla v Mariupolu. V krytu, kde podle starosty po ruském úderu 16. března zemřelo asi 300 lidí. Ve
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zničeném městě zůstávají desetitisíce jeho obyvatel, bez zásob i pitné vody. Mezi torzy domů se stále ozývá střelba. Trocha
jídla dokáže aspoň na chvíli vykouzlit úsměv na tváři.

obyvatelka Mariupolu 
Dělám bliny. Žijeme. Viď, synku?

Jakub NETTL, redaktor ČT 
Záchranářům z Červeného kříže se ani na několikátý pokus nepodařilo do Rusy týdny obléhaného města dostat a evakuovat
civilisty humanitárními koridory na vládou kontrolované území. Právě na ně řada obyvatel čeká, protože na ruskou stranu
nechtějí. Jakub Nettl, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . I vás zdravím, dobrý večer.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ze západu zaznívají hlasy volající po zpřísnění protiruských sankcí v reakci na masakr v Buče, když to vezmeme konkrétně,
Emmanuel Macron už dopoledne toto vyjádření, stejné volání slyšíme z Polska, z Kanady, ale taky další částí světa, z
Japonska, z Izraele. Zmiňme Velkou Británii, zmiňme Spojené státy, kde Joe Biden znovu nazval Vladimira Putina válečným
zločincem. Když bych použil spojení, které před malou chvílí použil Michal Romancov. Může se stát Buča tím tzv. game
changerem, tedy událostí, která zásadně změní tu reakci na to, co se děje na Ukrajině?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Takhle, ona by tohle nebyla otázka až zas tak pro Západ, ona by to byla otázka pro další, řekněme, země, jak už Michal vlastně
říkal, tak to světové společenství není ani zdaleka jednotné. Co se týče Západu, tam těžko měnit něco, ono si musíme
uvědomit, že ten efekt sankcí taky nepřichází okamžitě, takže vlastně ty sankce, které už byly přijaté, tak ty byly poměrně
razantní, ale bude nějakou dobu trvat, než vlastně plně dolehnou, takže takže nejsem si úplně jistý...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, když to zkonkretizuju, tak velká debata a ta jednota panuje především ohledně energetických sankcí, tedy lakonicky
řečeno, zda se odříznout, nebo neodříznout od ruských energií, tak v tomto směru je po Buče možné čekat nějakou změnu ve
prospěch odřízneme se hned?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tam bude velmi těžké pro jakoukoliv vládu vlastně tvrdit, že to nemáme dělat, že máme dále nakupovat. Ono už Italové vlastně,
kteří byli takovou hlavní brzdou, tak začali říkat ne, jakmile tedy uvrhneme nějaké sankce na energetiku, tak i Itálie je podpoří,
takže to je určitě změna, ale to jsou ostrá vyjádření a teď uvidíme, jaká bude realita.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak velkým v uvozovkách potížistou při hledání evropské jednoty při té reakci bude Maďarsko po volbách, ve kterých drtivě
znovu zvítězila strana Fidesz Viktora Orbána?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já mám obavy, že na to by byl potřeba odborník na Maďarsko, zatím Maďarsko sice protestovalo a řekněme, nebylo, mírně
řečeno, tedy nejaktivnějším státem, co se týče přijímání sankcí, ale nakonec je nezabrzdilo, takže já nejsem schopen úplně říct,
jak to bude s Maďarskem teď po volbách vypadat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Rozumím, /nesrozumitelné/ spíš čistě jenom o tom vztahu směrem k Rusku. Pojďme ještě k té diplomatické reakci, kterou
vidíme dnes v průběhu odpoledne a podvečera. Ty zprávy z Německa, vyhoštění 40 diplomatů ruských a večer taky zpráva o
tom, že Francie podle agentury AFP se chystá vyhostit 35 ruských diplomatů, je nutné to dávat do souvislosti s tím, co bylo
zjištěno v Buče? Byť kupříkladu ten německý argument je, že oni v uvozovkách diplomaté pracovali pro ruské tajné služby.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Samozřejmě ono i to vyhoštění má nějaká pravidla, musí být nějak zdůvodněno, a to zdůvodnění formou pracovali pro tajné
služby je pravděpodobně to nejjednodušší, nejefektivnější a není zpochybnitelné, takže já bych v tom viděl tohleto nicméně to,
že tam ta vazba přímo na tu válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině, je, tak to je více než zřejmé.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Co by Rusko, jaká reakce Západu by Rusko opravdu bolela, byť opět musíme vzít potaz, že ten náběh těch sankcí, ten dopad
je možné pozorovat až po delší době, ale právě se znalostí ruských reálií, co by Rusko zasáhlo opravdu citelně, bylo by to
odpojení dalších bank od SWIFTU, nebo by to bylo třeba to, co se také zmiňuje, že by se Polsko, baltské státy úplně zavřely, že
by zavřely své hranice s Ruskem a Běloruskem?

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak všechno tohleto, co jste zmiňoval, samozřejmě zabolelo, ony bolí už ty sankce teď. To, že Rusko říká vlastně, ne my jsme
úplně v pohodě, to, že uměle zvedlo kurz rublu tak, že vlastně je na úrovni jako před válkou, tak to jsou sice, v uvozovkách,
pěkné věci, ale ty budou mít krátkodobý efekt, v tom střednědobém a dlouhodobém efektu budeme sledovat prostě úpadek
Ruska, budeme sledovat takovéto zahnívání, kdy se Rusko bude dostávat prostě někam na úroveň Íránu, a to je prostě realita,
ale že by byla přijata nějaká zlatá sankce, která, která by Rusko okamžitě složila na kolena, to ne, na to je Rusko příliš velká
ekonomika a vlastně i v té energetice jako ta představa, že okamžitě zavřeme kohoutky, mně nepřijde příliš reálná.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
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Mimochodem, už ani o odstřižení od SWIFTu se nemluví jako o matce všech sankcí, jak to bylo popisováno na konci února.
Karel Svoboda, moc vám děkuju, mějte se dobře.

Karel SVOBODA, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuji, na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Masakr civilistů v Buče vyvolal silnou odezvu také za oceánem. A my teď míříme za zpravodajem České televize Davidem
Miřejovským. Davide, i tebe zdravím. Já už jsem zmínil to opětovné označení Vladimira Putina z úst Joea Bidena za válečného
zločince, zmínil jsem taky výzvu Joea Bidena k dalším sankcím proti Rusku. Byl v tomto směru Joe Biden konkrétnější, zmínil
konkrétní podobu dalších sankcí proti Rusku?

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT v USA 
Ne, zatím ještě nebyl. Čekáme, jestli dnes on nebo Antony Blinken ještě vystoupí. Samozřejmě i o další pomoci Ukrajině a
dalších sankcích vůči Rusku se v této chvíli jedná. Dostáváme se ale do bodu, kdy už Spojené státy nemohou Ukrajině účinně
pomoci a vyslyšet ty její aktuální výzvy a volání. Ukrajina totiž teď žádá ty těžké zbraně, které Spojené státy sice mají, ale ne
takové, které umí Ukrajinci a jejich armáda používat. Spojené státy mají například raketové systémy Patriot, ale bez
mnohatýdenního nebo spíš měsíčního výcviku by ukrajinským vojákům tyto systémy byly úplně k ničemu. Stejně tak jako
americké tanky, houfnice nebo děla. Ukrajina, která volá po těch těžkých zbraních, by mohla najít zastání, nebo to, co žádá,
získat od bývalých satelitů Moskvy, jako je například Česká republika, Slovensko, další země toho bývalého východního bloku,
které mají ve své výzbroji například tanky T-72, jejich modernizace, například Slovensko má ten raketový systém S-300, mnohé
další, a je teď tedy na Kyjevu a jeho vyjednávání s těmito konkrétními státy, zda ony budou ochotny, schopny, případně za
jakých podmínek tyto zbraně Ukrajině dodat. Spojené státy tam mohou sehrát roli nějakého prostředníka, ale jinak mohou jen
dál pokračovat v té pomoci Ukrajině, kterou už poskytují několik týdnů, a to je tedy pomoc diplomatická, ekonomická a potom
dodávky toho vojenského zbrojního nebo obranného materiálu, jak se tady říká, ovšem pouze těch věcí, které už vlastně
Ukrajina ze Spojených států dostává.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To je reakce Spojených států. Teď pojďme prosím k dění v Organizaci spojených národů. Já už jsem říkal, že Rusko
požadovalo, aby se masakrem v Buče zabývala Rada bezpečnosti OSN, což zablokovala Velká Británie, která Radě
bezpečnosti předsedá. Znamená to, že Rada bezpečnosti, co by tento klíčový orgán OSN se masakrem v Buči nebude
definitivně zabývat?

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT v USA 
Ne, to rozhodně neznamená, velmi pravděpodobně tato záležitost zazní na Radě bezpečnosti OSN už zítra během řádného a
pravidelného zasedání. To, co Británie udělala, je to, že odmítla svolat mimořádnou schůzku na ruskou žádost k Buče, a to z
toho důvodu, že Rusko v té žádosti zopakovalo to, co už jsme také v našem vysílání několikrát říkali, takže Rusko opakuje, že ty
záběry, které teď přicházejí, třeba právě z Buče, ale i dalších obcí v té Kyjevské oblasti, kterou ovládala několik týdnů ruská
armáda tak, že tyto záběry jsou nějakou zinscenovananou propagandou, ukrajinskou provokací, že ruská armáda se tam
nedopouštěla válečných zločinů a nevraždila civilisty, no a s tímto tvrzením tedy Britové Rusy poslali za jejich válečnou lodí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
David Miřejovský ze Spojených států, díky moc.

David MIŘEJOVSKÝ, zpravodaj ČT v USA 
Klidný večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A připojíme aktuální agenturní informaci. Ruské ministerstvo zahraničí si podle agentury TASS předvolalo českého velvyslance.
Mělo mu říct, že vyhoštění ruského diplomata z České republiky, ke kterému došlo už dřív, před masakrem v Buče nezůstane
bez odpovědi. Další informace nabídneme samozřejmě v dalším vysílání ČT24. Tvrzení Ukrajiny, že ruská armáda zavraždila
desítky civilistů ve městě Buča jsou živým útokem na Rusko. Prohlásil v reakce na obvinění z masakru šéf ruské diplomacie
Sergej Lavrov.

Sergej LAVROV, ruský ministr zahraničí 
Ruská armáda odešla (z Buči) podle plánu a podle dohody. O několik dní později byla zinscenována falešná nahrávka, kterou
teď ve všech médiích a na všech sociálních sítích šíří zástupci Ukrajiny a jejich západní sponzoři.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost, dobrý večer.

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
To ruské tvrzení zaznívá z nejrůznějších úst ruských mluvčí, od ministra zahraničních věcí po mluvčí ministerstva zahraničí
Mariji Zacharovovou, v obecné rovině nemáme s tím nic společného, všechno to zinscenovala Ukrajina, jak tomu ruskému
narativu rozumět? Je to snaha smýt vinu ze svých rukou, nebo to může být ještě snaha zneužít masakr ve svůj prospěch pro
své další kroky?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Tohle je běžná praxe těch ruských nebo představitelů Putinova režimu. Rusko vybombarduje porodnici, je to provokace
Ukrajinců. Rusko vybombarduje divadlo, je to provokace Ukrajinců. Člověk si z toho až pomalu myslí, že všechna ta zničená
města si Ukrajinci vybombardovali sami, takže je to taková jako taktika toho svalování viny, protože ta oficiální ruská verze je o
tom, že to je nějaká speciální operace proti neonacistům a neútočí se na civilní obyvatelstvo. Ukrajinská armáda se vzdává,
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takže samozřejmě tyto věci nabourávají tu verzi, která je umlčena, těm obyčejným Rusům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tedy další potvrzení toho, že když Rusko říká, ne, znamená to ve skutečnosti ano?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
No, Rusko je v podstatě fašistický stát. Platí tam jakási převrácená realita, že to, co je pravda, je v tom ruském pojetí lež a
obráceně, takže v podstatě, abysme si uděli nějaký obrázek, tak si přes ta tvrzení můžeme dát znaménko minus.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dokážeme ještě přesněji dešifrovat, kde se v tom ruském přemýšlení bere snaha nepřipustit jakékoliv vlastní pochybení,
vykreslovat sebe neustále jako oběť, která se brání, a na druhé ukazovat jako na viníky.

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Tak je to dlouhodobý vlastně následek toho totalitního režimu, který v Rusku pokračuje. Černobyl, v Rusku je dodneška, je tam
oficiálně nějakých lehce přes 30 obětí. Je to jednoduše popírání té reality a kdy ta realita samozřejmě se nehodí do karet tomu
režimu, tak se to jednoduše popře, nic asi víceméně za tím není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
I v Česku se hodně mluví o tom, že je nutné rozlišovat mezi postupem ruského vedení na Ukrajině a mezi běžnými Rusy. Jinými
slovy, že není možné házet běžné Rusy do jednoho pytle s tím, co dělá ruské vedení, třeba na Ukrajině, platí to, je skutečně
možné použít coby apologezi ruského obyvatelstva to, že neustále je konfrontováno s ruskou propagandou, že jedním, téměř
jediným zdrojem informací jsou ruská státní média, že objektivní informace se k nim nedostanou, je to možné používat jako
obhajobu běžných Rusů?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Tak ono je potřeba, ta ruská společnost není jednoznačně homogenní, že by tam zastávali ten jeden nějaký pohled, 20 % Rusů
zhruba jsou v nějaké opozici vůči Kremlu, nesouhlasí s tou válkou Kremlu proti Ukrajině, a pak je nějakých 80 % Rusů, kdy
určitá část jednoznačně souhlasí, protože věří, že tedy jde o nějakou speciální operaci proti neonacistům a podobně. A pak
jsou tací lidé, kteří si řeknou, a co já můžu změnit, já se nezajímám o politiku, stejně nic nemůžu změnit. A ty bych přiřadil k té
skupině těch schvalovačů právě té války, protože je to jednoduše nějaká jako pohodlnost a přehlížení toho, co se ve
skutečnosti děje. A lze to asi přirovnat k takovému tomu, kdy po druhé světové válce Němce, běžné Němce odvedli ke
koncentračním táborům a oni říkali, my jsme o tom nevěděli, což je samozřejmě hloupost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když se vrátíme k té ruské reakci, k tomu překroucení toho, co se v Buče odehrálo, tak Rusko tam používá slovo radikálové,
ukrajinští radikálové, už tam nepoužívá to označení nacisti nebo fašisti. Je nutné si toho všimnout? Je to nějaký ústup od té
původní ruské rétoriky, která mluvila o denacifikaci Ukrajiny?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Já osobně bych se tou ruskou rétorikou asi až tak úplně nezabýval, protože co Rusko, nebo také tvrzení, co komunisti, to čin,
co čin komunistů, to zločin, co řeknou komunisti, to je lež, takže tady je to v podstatě něco podobného, a tou rétoriku bych asi
úplně nezkoumal, spíše bych se zajímalo o ty konkrétní činy, protože už i když Rusové oznámili, že se z té Kyjevské oblasti
stahují, tak ty prvotní vlastně akce pokračovaly dál, ty bojové akce, a jednoduše je důležité sledovat spíše ty konkrétní činy než
tu rétoriku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když bychom přece jenom zůstali u té rétoriky, předpokládám, že to, jak argumentuje Rusko oficiálně, co se týče masakru v
Buče, teď už asi nějakým způsobem promítá i na v tuzemsku přístupných dezinformačních proruských serverech, jak s tím
pracovat, s tou rétorikou, vyvracet takováto tvrzení, anebo je spíše ponechat být, protože když je vyvracíte, tak v zásadě jste
nucen k tomu, opakovat i tu ruskou dezinformaci?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Ono samozřejmě takové ty důležité milníky té války, ať už je to útok na divadlo v Mariupolu, či ty současné události, tak
okamžitě ti různí ruští nebo proruští trollové zaplaví ty sociální sítě. A právě v tomto případě můžeme vidět opravdu masivně,
vznikly tady spousty účtů na Facebooku či na sociální síti Telegram, které jsou vedeny opravdu profesionálně a tváří se to, že
to je nějaký jako obyčejný český občan, ale ty účty jsou opravdu profesionálně, dobře jsou komunikovány ty příspěvky a já na
tom vidím ten profesionální rukopis, takže je vždycky snaha ten informační prostor zaplavit tím, že všechno je jinak, že to byli
nějací najatí herci, kteří hráli ty mrtvé nebo že Ukrajinci postříleli ty civilisty sami. A jednoduše, já z mého pohledu to vidím tak,
že jedna věc je to vyvracení, ale druhá věc je sankcionování těch lidí, kteří právě tu ruskou válečnou propagandu u nás, a
nejenom u nás, šíří.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zabralo nějakým způsobem to zablokování osmi dezinformačních webů sdružením CZ.NIC podporou české vlády na začátku
války na Ukrajině, anebo to přispělo jenom k tomu, že ty informace, které bylo možné nalézt na těch webech, se přesunuly, jak
říká na sociální sítě?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Tak ono už ty konkrétní weby, tak během několika pár hodinek některé působily na další, nové doméně, že se jednoduše
přemístily, také ti provozovatelé měli více těch webů, takže se jenom přesunuli na nějaký další existující. A já si nemyslím, že to
bylo něco, co by tu změnilo hru, ale co můžeme vidět, tak je opravdu nárůst té ruské válečné propagandy, zejména na
sociálních sítích v neprospěch tedy těch dezinformačních webů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak ti konzumenti informací, dezinformací z těch dezinformačních webů akceptovali to, že se v Rusku na Ukrajině nedaří, přijali
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v plné šíře tu ruskou argumentaci, postupujeme, jak jsme původně chtěli. Chtěli jsme oslabit ukrajinskou armádu. Teď zacílíme
na Donbas, to byl od začátku cíl?

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Tam není nějaká vlastní myšlenka, to jenom papouškování té ruské válečné propagandy, takže když to celé vypuklo 24. února,
tak ty české dezinformační zdroje z toho byly trošičku vyděšené, okamžitě najely na tu ruskou propagandu a té se v podstatě
drží, že je to speciální operace, bojuje se proti těm neonacistům, a jenom v podstatě papouškují, co se hlásí doteď. Před
několika dny bylo, že ta první fáze skončila, takže to oni opakují, a jde to takhle dál.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Roman Máca, moc děkuju, že jste přišel, přeju hezký večer.

Roman MÁCA, analytik, Institut pro politiku a společnost 
Děkuju, hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A to už byla poslední informace dnešní Devadesátky, vám děkuju za pozornost, pěkný večer.

Video: EU jako obchodní velmoc: Čím může přispět Česko? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: euractiv.cz , Autor: Ondrej Plevak , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 15:04 , RU / měsíc:
275 930 , RU / den: 20 784 , Rubrika: Obchod a export , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,23 , Návštěvy za měsíc: 7 032
Jedním z hlavních přínosů EU je její společná obchodní politika, která obohacuje Evropu i její světové partnery. Jaké dopady
na ni mají pandemie a válka na Ukrajině? Za jakých podmínek bychom měli obchodovat s nedemokratickými režimy? A jakou
roli v rozvoji obchodních vztahů může sehrát české předsednictví? Sledujte diskusi serveru EURACTIV.cz.

Diskutují:

Jan Zahradil, europoslanec (ODS, ECR) -
Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR
Vilém Semerák, vědecký pracovník, IES FSV  UK , CERGE-EI

Moderuje: Ondřej Plevák, redaktor EURACTIV.cz
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Jáchymov – město uranových dolů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 19:10 , RU / den: 5 000 ,
AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Česká autorka Lenka Elbe napsala hořkosladký příběh z lázeňského prostředí o snoubence, která se propadla do země.

I vy si teď v audio podobě můžete užít lázeňskou kúru radonem a poznat i reálie z Jáchymova, města uranových dolů. 
Vítejte v Jáchymově, městě lázeňských radovánek a uranových dolů! 
Po dívce z Anglie, která se v srpnu 1968 vydala do Československa, aby v Jáchymově navštívila rodinu svého nikdy
nepoznaného otce, se slehne zem. Život Angely ale tehdy neskončil a osud tomu chce, že se po mnoha letech opět shledá se
svým někdejším snoubencem Henrym, který se z terapeutických důvodů vydal po jejích stopách v doprovodu své celoživotní
partnerky Suzanne. Hotel Sklodowska, v němž se britský pár ubytoval, je plný podezřelých existencí, počínaje starým posluhou
Schmittem s pletí jako ztrouchnivělé dřevo a pohledem zabijáka a konče skupinou zahraničních vědců, kteří si svým chováním
od personálu vysloužili přezdívku „radioaktivní pošuci“. Největší záhadou se však jeví být samotná majitelka hotelu, doktorka
Estela Hansová, vzbuzující v Henrym čím dál víc otázek. Tedy až do příjezdu tajemného cizince, jehož se zaskočenou
hostitelkou pojí tajemné pouto a který projevuje až podezřelý zájem o jáchymovské podzemí… 
Úspěšná románová prvotina, oscilující mezi thrillerem, historickou fantasy a černou komedií, získala Literu za debut roku. 
Uranova (Audiokniha) 
Autorka: Lenka Elbe 
Interpret: Petr Čtvrtníček 
Délka: 14 hodin 45 minut 
Vazba: CD 
EAN: 8594169484440 
Doporučená cena: 399 Kč 
Audioknihu Uranova vydalo nakladatelství OneHotBook 
Poslechněte si ukázku 
O autorce 
Lounská rodačka, Lenka Elbe , vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  v Praze . Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně i jako televizní scenáristka.
Hlavním tématem její tvorby je svoboda a zápas s temnými proudy usilujícími o její likvidaci, ve svých textech ráda propojuje
reálný a fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Haruki Murakamiho. Za svou
knižní prvotinu, román Uranova (2020), obdržela v roce 2021 cenu Magnesia Litera v kategorii debut roku. 
Zdroj informací: nakladatelství OneHotBook 
O interpretovi 
Petr Čtvrtníček vyrostl v Řeži u Prahy a vystudoval pražskou SUPŠ. Když nebyl přijat ke studiu na DAMU ani JAMU – za což je
prý osudu dodnes vděčný –, rozhodl se věnovat múzám v amatérském divadle Vrata. Od 90. let je vyhledávaným hercem (po
dvě desetiletí byl členem souboru Divadla Na zábradlí), scenáristou, režisérem, kreativcem a recesistou. Je podepsán pod
oblíbenými televizními parodiemi Česká soda, Čtvrtníček, Šteindler a Vávra uvádějí, TV show Toma a Dana, Čobolkoviny nebo
Gynekologie . Ve frašce Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? památně karikoval korupční praktiky fotbalových bossů. Televizní
diváci ho dále znají ze seriálů Přístav, Autobazar Monte Karlo, Světlu vstříc či Krejzovi . Svéráznými postavičkami obohatil řadu
filmových veseloher a tragikomedií, např. Kouř, Eliška má ráda divočinu, Mazaný Filip, Doblba!, Obsluhoval jsem anglického
krále, Poslední plavky, František je děvkař, Vejška, Instalatér z Tuchlovic ad. V posledních letech začal sklízet úspěchy i jako
interpret audioknih – roku 2018 získal v soutěži Audiokniha roku za své podání Rudišova Českého ráje cenu za nejlepší
jednohlasou četbu. 
Zdroj informací: nakladatelství OneHotBook 
Nakladatelství OneHotBook vydává audioknihy současných světových a českých autorů i moderní literární klasiku a osobitou
tvorbu pro děti. Audiokniha v podání OneHotBook není pouhým převyprávěním knihy, ale interpretačním uměním vzniklým ze
spolupráce režisérů s pečlivě vybranými herci; zvukovou adaptací, jejíž náladu podkreslují atmosférické zvuky i ruchy a původní
skladby vytvořené na míru daného díla. 
Doporučení: Share 
Související knihy 
Uranova (Audiokniha) 
Elbe, Lenka 
OneHotBook, 2021 
OBJEDNAT 
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mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svět, aby nezapomněl na civilní.

mluvčí 
Oběti ruské invazi na Ukrajinu. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN.

mluvčí 
Uvedl, že požaduje nezávislé.
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mluvčí 
Vyšetřování zabíjení civilistů zdůraznil, že chce plně vyšetřit masakr v boccie dalších ukrajinských městech. Proto spolupracuje
s Evropskou unií mezinárodním trestním soudem ránu.

mluvčí 
Polsku a Spojené státy podepsaly.

mluvčí 
Smlouvu o prodeji 250 amerických tanků M1 a 2 polské armádě. Varšava kupuje nejnovější verzi strojů, do kterých jsou
například zabudované nové elektronické systémy. Hodnota kontraktu je v přepočtu přes 105 miliard korun. Prvních 28 vozů
polská armáda získá letos. Všechny má americký výrobce dodat do roku 2026.

mluvčí 
Předsedkyně Evropské komise Ursula von Der.

mluvčí 
Leyenová šéf unijní diplomacie Josep Borrell tento týden vyrazí do Kyjeva. Ukrajinské metropoli se setkají s prezidentem
Volodymyrem Zelenským špičky. EU se podle Bruselu s ukrajinským lídrem sejdou před dárcovskou konferencí pro Ukrajinu,
která bude v sobotu ve Varšavě.

Ministryně obrany Jana Černochová nechce dodávky vojenské techniky na Ukrajinu specifikovat. Před poslanci uvedla, že je to
z bezpečnostních důvodů. Zákonodárci na úvod schůze schválili usnesení, podle kterého je vraždění lidí ruskými vojáky puče a
dalších ukrajinských městech válečným zločinem. Česko by se podle dokumentu mělo také zapojit do příprav pro ustanovení
mezinárodního soudního tribunálu.

mluvčí 
Z bezpečnostních důvodů, dámy a pánové. Nejsem nechci být tajnůstkář Go ale z bezpečnostních důvodů snad všichni,
pochopíte, že nechci nahrávat vrahů písmenem ze sděloval detailní informace o dodávkách našich našeho vojenského
materiálu.

mluvčí 
Čínské úřady kvůli rychlosti šíření koronaviru rozšířili uzávěru na celou Šanghaj. Původně se přitom měla uzavírat vždy jenom
polovina 26 milionového města. V oblasti nepřestává přibývat případů nákazy za posledních 24 hodin bylo přes 13 000 o den
dříve 9000.

mluvčí 
Rusko se chce.

mluvčí 
V příštích týdnech soustředit na ovládnutí východní a jižní části Ukrajiny, kam v současnosti přeskupuje své síly. Prohlásil to
generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Probereme teď víc. A to s Karlem svobodou z institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Díky, že jste se připojil?

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
V jakém stavu jsou ruské jednotky, které se stahují z Kyjeva?

mluvčí 
Tak to velmi těžko dá určit. Ono pravděpodobně tajných bojová morálka není úplně největší nejvyšší na druhou stranou a s dá
očekávat, že oni projdou nějakou, řekněme, konsolidací a budou vyslány teprve teprve po tom čaji. Ono se to strašně těžko
říká, ale ale ta bojová morálka alespoň to, co jsme viděli, viděli vlastně v těch bojích u Kyjeva, takže nebyla nebyla nějak super.
Na druhou stranu bych bych prostě varoval před nějakým oceňováni.

mluvčí 
Můžeme už teď vidět, jak se na to ruské přeskupování sil připravuje Ukrajina nějakým způsobem mění strategii, v jakém stavu je
teď její vojsko?

mluvčí 
To samozřejmě nemůžeme Ukrajina tou Ukrajina nám to sdělovat nebude, protože, protože pak pro mě přiběhl jsem, a protože
omáčku, protože jako je jsou to samozřejmě tajné věci pro Ukrajinu by nebylo nic skvělé, kdyby oznámila Rusům pohneme
odtáhneme svoji armádu vlastně tímto směrem, protože své mají, řekněme, dominanci, dominanci Iva ve vzduchu poté, co do
haly John, tak vlastně vlastně 2 ze tří, které, které mohly, mohly směřovat směrem na Donbas, tak jsou zablokované, takže
takže Ukrajina to samozřejmě říkat nebude a Ukrajinci sami mají poměrně striktní politikou a informování o ni požádali své
občany, aby vůbec ne fotili vojenskou techniku nefotili nefotili přesouvající se jednotky prostě prostě tam snaha, o co největší
utajení, takže my se dozvíme až až vlastně poté, jestli podnikli dostatečné přípravy nebo nohy.

mluvčí 
Ta eskalace na východě na jihu, kdyby mohla tato fáze podle vás tedy začít?

mluvčí 
Sami strašně těžko odhaduje to u nás. Já nevidím do hlavy do hlavy ruským ruským velitelům, ale mluví za o tom, že vlastně
celá ta operace by měla skončit 9. květnem. Rusko je vždycky takové populární vlastně ukončovat boje a k nějakému datu a 9.
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květen jsem tady tady přímo na.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes promluvil k Radě bezpečnosti OSN. V této situaci, v jakém světle to Radu
bezpečnosti OSN teď ukazuje.

mluvčí 
Rada bezpečnosti samozřejmě samozřejmě jako vždy zablokovaná Rusko Rusko těžko přijme cokoliv proti sobě a Čína také,
takže takže Rada bezpečnosti vlastně nic nenaděláme. Ono nesmíme zapomínat taky na to, že mezi ať se ty události nemohl
události, je to válka prostě válku na Ukrajině nebo tuto fázi války na Ukrajině vnímáme jako jako středobod změnou, ale zdaleka
a tu není není centra dění pro všechny státy světa. Ono vidíme to už třeba jenom těch sankcí vlastně velká část zemí prostě
sankcím nějak nepřipojila, což zase neznamená, ale jejich neúspěch, ale když prostě, kdyby čirou náhodou se rozhodlo Fidži
přijmout přijmout sankce vůči vůči a Rusko, tak to samozřejmě samozřejmě nesmysl, takže, takže a celá celé mezinárodní
společenství chceme lidem nazývat, jak vlastně má jiné starosti a jenom jeden z tohohle toho, takže takže, ať to vypadá i v
rámci OSN.

mluvčí 
On taky uvedl, že požaduje nezávislé vyšetření. Bude možné objektivně posoudit, doplnil rozkazy, kdo rozkazovat Al, kde
vlastně začíná odpovědnost řadových vojáků a teď se bavíme o té katastrofy, která se stala, kterou bylo možné vidět ve městě
puče?

mluvčí 
A já samozřejmě nemusí plnit tak jenom vzkaz jako střílet on třeba listech to to jako samozřejmě nemusí mě, ale ta realita ve
chvíli, kdy ve chvíli, kdy probíhá válka, tak je samozřejmě výrazně výrazně jiná, takže, takže tam ta zodpovědnost je na
jednotlivých vojácích, ale, ale my nevíme, jakým způsobem k tomu všemu vlastně došlo a že by se někdy, že by někdy byla
šance vyšetřit, kdo vlastně vydal rozkaz a vůči komu toho nepředpokládám, protože a Rusko není není Srbsko, není to nějaká
Středoafrická republika nebo Súdán a kde relativně jako můžete určit viníka, kde má tedy zprávy, ale ale růst to je samozřejmě
jiná váhová kategorie, takže já mám obavy a jistě jisté reakce ruské je vidět, že Rusko prostě bude blokovat cokoliv most bude
vymýšlet nové nové nové verze toho, co se vlastně stalo a dnes budou různé míry různé míře fantastické, ale a mám obavy, že
řekl takhle jako nezávislému vyšetření, pokud zůstane současná ruská garnitura u moci prostě nedojde.

mluvčí 
Přesto se ale po tom volá a nejen ukrajinský prezident, dá se vlastně vůbec začít vyšetřovat v době, kdy ještě stále probíhá
válka?

mluvčí 
Tak dá se samozřejmě vyšetřovat to, řekněme, řekněme, typy zbraní, toho, kdy nebo ono to je spíš tak detektivek, jako jak
dlouho je dotyčný mrtvý, ale ale máme třeba satelitní snímky. Já si myslím, že těch těch důkazů, které ukazují na to, kdy vlastně
došlo k tomu masakru, kdy docházelo k těm masakrům, tak je poměrně hodně, takže ono z tohohle se dá sbírat nějaká sbírat
nějaký důkazní materiál, který potom poslouží, ale samozřejmě v době probíhající bojuje o je to výrazně omezené a je to je to
spíše a soustředí se to spíše, řekněme, na tyhlety tyhlety vnější nebo nebo druhotné a zdroje na druhou stranou, no a vlastně
čas už je a zbavená těch ruských vojáků ruských jednotek, čili tam ke dni boje probíhají, takže dá se očekávat, že vyšetřovatelé
už jedou až sem budou zajímat o to, kdo vlastně, co se tam stalo, co se tam dělal, jak vypadají masové hroby atd. tohle
všechno. Tohle všechno jde, ale samozřejmě tím základem by bylo vyslechnout vyslechnout přímé účastníky účastníky těch
masakrů, a to se prostě ne.

mluvčí 
Děkuji vám za rozhovor vývoj války na Ukrajině jsme probrali s Karlem svobodou. Díky na shledanou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

mluvčí 
Škola pro neslyšící ve Valašském Meziříčí přijala 10 dětí z Ukrajiny ve věku 8-14 let. Všechny pocházejí z oblasti Záporoží nebo
černí Ivu.

mluvčí 
Které silně zasáhla ruská invaze. Až zvládnou rozdíly mezi českou a ukrajinskou znakovou řečí. Zařadí se žáci z Ukrajiny do
běžných školních tříd. Podrobnosti zjišťoval Josef Kvasnička.

mluvčí 
25 lidí z toho 15 dospělých a 10 dětí. Všichni sluchově postižení a všichni ukrajinských oblastí. Černí život Kyjeva nebo
Záporoží našli azyl porozumění a taky zázemí základní školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí jsou tady měsíc
první zkušenosti. Určitě může bilancovat také ředitel této školy. Antonín líbil. Dobrý den. Pane řediteli, vy prakticky každý den s
dětmi začínáte takovou odlehčovací hodinou tak odlehčovací hodinou. Dnes třeba konkrétně canisterapii proč?

mluvčí 
Tak to zaprvé rozvoj komunikace, ale taky nějaká adaptace hře zejména ze začátku bylo velmi těžké, aby si děti zvykly v novém
prostředí. A byly tam ještě ty traumata velmi silné, že děti se první 2 hodiny jakýmsi způsobem rozeberou. Je tam obrovský
význam té znakové přípravy a po tom pokračují v hodinách s našimi dětmi. Tzn.

mluvčí 
že už se dostali do té běžné školní výuky, na kterou třeba byly zvyklé z Ukrajiny.

mluvčí 
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Naštěstí ano, šlo jim to velmi rychle.

mluvčí 
Jak vlastně probíhá ta jejich adaptace, třeba na tu běžnou školní výuku je velmi rozdílná ta, která je tady v Česku a kterou
kterou oni byli zvyklí na Ukrajině?

mluvčí 
Tak ze začátku to bylo velmi složité, ale náhoda nám přála a nějakým zázrakem jsme sehnali paní sudu pětku ze školy ze
Záporoží kraje ze školy pro neslyšící. Některé děti dokonce učila, takže s ní jde všecko velmi rychleji.

mluvčí 
Jak se vlastně na ni přišli.

mluvčí 
Byla to náhoda přes nějaké známé a samozřejmě se potkali ve Zlíně v centru, takže nějak tak slovo dalo slovo a velmi rychle
jsme přesvědčili, dojíždí z Kroměříže vyučovat děti.

mluvčí 
Jak velký zásadní rozdíl mezi českou a ukrajinskou znakovou řečí.

mluvčí 
Děti se učí velmi rychlé, nicméně ten rozdíl zejména na začátku byl velmi zásadní, tzn. byla tam obrovská jazyková bariéra a
vysvětlit takové ty základní věci bylo velmi složité hře rodiče často mají jenom ukrajinskou dechovku. Ukrajinština porozumění v
ukrajinštině bylo slabé. Navíc jsme tlumočili přes Google docházelo ke spoustu nedorozumění. To se spravilo až příchodem
nové paní učitelky.

mluvčí 
Jak náročné třeba i s ohledem právě na to, co jste řekl ty zkušenosti, které máte pro vás pro pedagogy pro zaměstnance školy,
jak náročné pro děti, ať jsou z Česka nebo Ukrajiny, je to náročné pro její rodiče se vlastně žít adaptovat se na úplně nové
prostředí?

mluvčí 
Je to úhel pohledu, myslím si, že ta smysluplná práce a tohle teda rozhodně je smysluplné jakási prevence stresu, aby člověk
zapomněl ekonom ty hrůzy v podstatě přináší člověku radost, ale časové vypětí v březnu bylo obrovské. Teda děkuju spoustu
zaměstnanců, co zejména první týdny byly 24 7 v kuse a bylo to nadoraz a teď opravdu ta adaptace proběhla trošku se nám
uvolňují ruce.

mluvčí 
Z toho pohledu těch ukrajinských dětí, jak je důležité, že vlastně pokračují v té komunikaci ve výuce ve znakové řeči vlastně ve
školní ve školní látce, protože na Ukrajině by to nejspíš v tuto chvíli možné nebylo, pochází z válečných oblastí rodiče, černí,
anebo Záporoží, to zná, jak pro ně důležité, že vlastně k tomu přerušení to přerušení bylo jen krátkodobé.

mluvčí 
Teď hodně důležité hlavně z toho důvodu, protože třeba jejich školách už není, může srovnaná se zemí, takže jsme jejich
nějaký náhradní domov a snáší to takto jako lépe jde hlavně o to psychickou adaptaci, že se nám daří, aby zapomněli na to, co
je doma, mají tedy nové kamarády. Samozřejmě snažíme brát na nějaké výlety do zoo na hory. A my prostě se vyvětrali.

mluvčí 
Pracujete pracuje s nimi třeba školní psycholog.

mluvčí 
Zase velké poděkování mým zaměstnancům, protože kromě školního psychologa mám ještě speciálního pedagoga logopeda
učitele na kousky spoustu tlumočníků, že máme štěstí na takový velký tým, kterému se daří právě tahle vláda štace.

mluvčí 
Jakej vy si z toho odnášíte pocit nejenom to, že pomáháte, ale to, že pro ty děti je to velmi užitečná věc?

mluvčí 
Asi se snažím nad tím nepřemýšlel, přiznám, protože nesu jako tu situaci, kdyby nad tím přemýšlí, tak bych nesl špatně. Teď se
snažím jako prací to nějak zapomenout.

mluvčí 
Na druhou stranu ale vy jste poskytli zázemí nejenom možnost školní výuky, ale také samotné celé zázemí a pro její rodiny, jak
svaz to bylo náročné?

mluvčí 
Tady bylo jenom to nějaké organizaci přeskupit internát a brali jsme to v podstatě jako samozřejmost, jakože tady tohle člověk
musí udělat.

mluvčí 
Co v tuto chvíli víte, jak tady dlouho mohli být, jak je to pro ně v tuto chvíli důležité mít jakousi perspektivu?

mluvčí 
A samozřejmě člověk nějak věří, že za 2 týdny vy mohlo být po všem líp se s tím žije s tou myšlenkou, ale pokud bude třeba,
který asi zůstanou co nejdéle no.
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mluvčí 
A teď vám nabízíme sestřih projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Radě.

mluvčí 
Bezpečnosti OSN.

mluvčí 
I účast.

mluvčí 
A pánové členu Rady bezpečnosti, další hosté. Děkuji za tuto příležitost jsem si jist, že všichni představitelé zástupci zemí OSN
mě uslyší. Včera jsem se vrátil z koček, které nedaleko Kyjev ve a tam byly spáchány všechny zločiny ruské jednotky tam
páchali zločiny na úplně všech stříleli ženy před domy, když hledali živé SAP, byly celé rodiny, dospělé děti snažily se spálit těla
hozena visí vám všechny, aby nezapomněli na tyto civilní oběti na lidi, kteří byli stříleni se zezadu někteří byli zastřeleni na
ulicích, někteří byly naházeny do studní, byly zabiti ve svých domech ve svých bytech, tito civilisté byli přejeti tanky, zatímco na
ulici seděli v autech jenom tak z rozmaru.

mluvčí 
Že vláda.

mluvčí 
Jim ukázat.

mluvčí 
Odřezávali jim krky, když ženy byly znásilňovány před očima svých dětí a syn bylo to jenom proto píše neodpověděli, tak jak
jsme měli?

mluvčí 
To je.

mluvčí 
Stejné jako u ostatních teroristů a tady se to děje, protože jednotkami členů členského státu OSN.

mluvčí 
Mezitím průvody.

mluvčí 
A chtěl říct jsou.

mluvčí 
Týmy rys mají.

mluvčí 
Tady další, kteří ničí a diverzitu, náboženskou i kulturní a vedou takové to pálky se naší se zabít co nejvíc civilistů tak, aby tito
se mně zůstaly v ruinách a plné masových hrobů vyzývají k nenávisti a s naší se tuto nenávist svojí propagandou šířit do
ostatních zemí provokují, vyprovokovali látce, který může způsobit hladomor of a v Africe Asii v dalších zemích a muž to vést k
politickému chaosu.

mluvčí 
Jak lidovcům.

mluvčí 
A k narušení domácí bezpečnosti, kde je ta bezpečnost, kterou má garantovat Rada bezpečnosti, nevidím ji vidíme Radu
bezpečnosti, ale kde je ten mír, kde je ta bezpečnost, kde jsou ty záruky, které máte dávat je jasný ne.

mluvčí 
Do šéf.

mluvčí 
By zde mělo dojít k ukončení války agrese, ale nedaří se to a svět vidí, co Rus k armáda napáchala buď šéfovi té, co ji
okupovala. A les svět teprve uvidí, co se dělo v dalších okupovaných městech regionech naší země.

mluvčí 
Loď byla.

mluvčí 
Nápoj se mě písně se možná lišíme, ale zločiny jsou všude stejné a odpovědnost je nevyhnutelná, dámy a pánové, chci vám a
připomenout čl. 1 Charty OSN, jaký je smysl naší organizace. Jejím cílem je udržovat mír a zajistit, že tento mír je udržován. A
tato Charta je nyní porušována od čl. 1 a proč máme tedy další články. Můj.

mluvčí 
Jediný zločin.

mluvčí 
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To, co dělá Rusko na Ukrajině jsou ty nejhorší válečné se ale zločiny, které my jsme viděli od konce druhé světové války.
Ruská armáda, ničí ukrajinská města pálí je obstřelil je je blokuje vstup města způsobuje hlad, ostřeluje, humanitární a
koridory. Dokonce se vyhazují do vzduchu a kryty, kde se ukrývají civilisté, mapuje vývoj a na tak, aby bylo zabito o co nejvíce
civilistů a buď je bohužel, bohužel jenom 1 příklad toho, co okupanti dělají na naší a jsem i v naší zemi v těch uplynulých dnech
a jsou tady další města, o kterých se svět teprve dozvím mariupol, Charkov a desítky desítky dalších vesnic. Každá z nich se
podobá vůči a vy víte, co řeknou zástupci Ruska v odpovědi na tato obvinění řekli to již mnohokrát a s po se na sestřelení
malajského Boeingu nad Donbas jsou ruskými zbraněmi, řekli to po útocích v Sýrii budou obviňovat ostatní a říct, řeknou vše i
existují různé per se vše není možné říci, která verze je pravdivá, až řeknou, šéfe, ta těla, ptám a byla pohozena a že to
všechno je inscenované, ale je rok 2022 máme jednoznačné důkazy, máme satelitní snímky máme vyšetřovat vyšetřování jsme
skutečně zainteresováni FA ve spolupráci s mezinárodním společenstvím se spolupráci se trestním tribunálem chceme všechny
zodpovědné pohnat k zodpovědnosti a myslím, že by v tom měl mít zájem i OSN, abychom i.

Navždy potrestali ty, kteří se domnívali, že jsou privilegovaní a že jim projde cokoliv, abychom ukázali všem válečným zločincům
mše budou.

mluvčí 
Půdu.

mluvčí 
A potrestáni s úplně stejně všichni budou po trestáni.

mluvčí 
Rychlý vím, proč.

mluvčí 
Jste přišli na Ukrajinu tým od krnovské vedení eseje myslíš, že jsou to kolonizátoři chtějí naše bohatství Rusko deportovalo již
stovky tisíc lidí a unesli děti jednoduše v tom pokračují Rusko, chce se měnit Ukrajince otroky, byl jsem marod jsou rabovány
vesnic se v okupované města a kradou všechno od jídla až o zlaté náušnice, které jsou strhávány z uší.

mluvčí 
Med jak.

mluvčí 
Jednáme, tady se s tak tem, který se chová tak, že to podrývá bezpečnostní se strukturu celého světa a nerespektují vůbec
nic, pokud to bude pokračovat, tak ty ti.

mluvčí 
Sílu sboru Džochara domácí.

mluvčí 
Nám nezbyde nic jenom.

mluvčí 
Jízdě tudíž.

mluvčí 
Jenom naše vlastní síla. Nebudeme se už moc spoléhat na mezinárodní právo mezinárodní organizace a OSN své muže přestat
pracovat. Myslíte si, že tento čas již nastal, pokud ne, tak musíte jednat nyní mu Charta OSN musí být obnovena a.s. systém
OSN musí být reformován, a tak a aby tady nikdo neměl právo veta, aby v Radě bezpečnosti byly zastoupeny všechny regiony
agresoři musí být pohnáni před a soud a SOU tady masa kryje s masakry v Sýrii v Somálsku Afghánistánu, tomu všemu jsme
měly již především, když by tyrani viděli odpověď na tyto své činy, tak jsme tomu mohli předejít a mu budeme schopni
garantovat mír a po tom možná už nebude válka na Ukrajině proti našemu národu proti ukrajinskému národu proti našim
občanům, a ale svět se dívá a svět nechtěl vidět okupaci Krymu a válku proti Gruzii neviděl útoky na Moldavsko neviděl, jak
Rusko chystá výchozí body pro další konflikty, jak to ukončit ruská armáda a ti, kteří jí velí, musí být pohnáni před spravedlnost
a všichni, kdo vydávali tyto zločinné rozkazy, musí být postaven před trestní tribunál.

mluvčí 
Vraždění lidí buď a dalších ukrajinských městech ruskými silami označili čeští poslanci za válečný zločin podle mezinárodního
práva. Česko by se podle nich mělo zapojit do příprav pro ustanovení mezinárodního soudního tribunálu pro souzení pachatelů
všech zločinů spáchaných ruskou federací v Ukrajině, kde se Ukrajincích bere odhodlání dál bránit svou zemi, jak obtížné je s
nimi natáčet a co je pro válečného zpravodaje nejdůležitější i na to se zeptám Michala Kubala, který na Ukrajině strávil s
kameramanem Vojtěchem Engem 3 týdny, dobrý podvečer.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Michale, dnešní interview bude trochu zvláštní, protože já jsem dala možnost divákům, aby se ptali na Twitteru, poslali tam
spoustu otázek, takže některé budou i od nich. Mám v sobě kameramanovi i Václavovi i teď Davidovi poděkovat za
zpravodajství, takže to vyřizuji kolem a ptám se. Kdysi byl dneska s kameramanem Vojtěchem Engem celý den ve střižně. Jste
se ještě nestihli odpočinout?

mluvčí 
Ne ne. To z jednoho nasazení do druhého trochu jiného, protože z toho materiálu, který jsme tam natočili, tak vyrábíme teď
takovou delší verzi. V pátek bysme se vlastně měli všichni, kdo jsme působili na Ukrajině doteď v barvách České televize potkat
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v tomhle studiu v 90 vlastně probrat ten dosavadní vývoj. A naši práci a rozdíl v té práci tam, protože opravdu každý z nás tam
zažíval trochu jinou etapu. A určitě bude zajímavé srovnání, které samozřejmě my už jsme mezi sebou absolvovali, ale ale teď
nepošlou ukážeme divákům.

mluvčí 
Jaké bylo přivítání doma?

mluvčí 
Radostné asi úlevné, že, že to všechno dobře dopadlo v tom smyslu slova, že my jsme přežil. To asi bylo asi nejdůležitější
zpráva se příliš zatím si říkal, jsem ta nejdůležitější, tak si člověk hned rovná věci v hlavě a asi asi nejdůležitější je, aby to
dopadlo tak, že si člověk vrátí z těchto.

mluvčí 
Oblastí je často byl s Anetou s manželkou s dětmi v kontaktu.

mluvčí 
S Anetou denně s dětmi s dětmi trošku míň, a ale ale snažil jsem se opravdu denně vědět, co se děje a a zároveň hlásit, co se
děje a co máme plánujeme, protože samozřejmě důležité, aby měli nejenom tady v práci, ale doma přehled o tom, co
plánujeme, kam se chystáme, kdyby se nám teoreticky mohl něco stát.

mluvčí 
Tvoje žena Aneta naše kolegyně novinářka přece jen ale čekáte další čtvrté dítě nerozmlouval ti, aby jsi nejezdil do válečné
zóny?

mluvčí 
Bavili jsme se o tom v jednoznačně mi nakázala, abych vůbec to nebral do v potaz. Abych, aby tohle nehrálo žádnou roli v mém
rozhodování.

mluvčí 
Nehrálo.

mluvčí 
Tvářila se velmi naštvaně. Pokud by hrálo, takže nehrál oficiálně. Ne samozřejmě, že ano, ale potom zároveň zazněla věta,
která doteď zní v hlavě a kdo z těch lidí, kteří mají podobnou zkušenost, nemá děti. Tak zaznělo od Anety, a když jsem
jmenoval pár kolegů, kteří by teoreticky mohli vjet, tak ten následovat druhá a nemají před sebou život, že člověk těžko může
rozhodovat o tom, že pošle do té situace někoho jiného, aniž by potenciálně neuvažoval o tom, že tam pojede sám, vydal se
tam sám obzvlášť s přihlédnutím k ke zkušenostem, protože protože opravdu člověk se tam vydává samozřejmě tam určitá míra
rizika, která se zvyšuje tím jaksi blíž blíž blíž té frontě, ale určité dovednosti návyky zkušenosti, předseda to riziko pomůžou
umenšit, anebo minimálně nezvyšovat tak, aby pokud možno nepřesáhl určitou úroveň samozřejmě určité určité stránce té věci.
Je to pak štěstí, protože samozřejmě kolegové z Fox News jeli po po stejné silnici pak a my jsme jezdili my a měli tu smůlu, že
jejich auto zasáhl dělostřelecký granát.

mluvčí 
Vezl si s sebou nebo vozí jíž nějaký vzkaz pro rodinu pro případ, že by se něco s tou ve?

V Ukrajině byl kameramanem Vojtěchem Engem, když jsem se ho ptala, něco zůstane v hlavě jako ten obrázek.
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Ruská ekonomika za války
TV , Datum: 05.04.2022 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.04.2022 21:47 , Sledovanost pořadu: 5 739 ,
Pořad: 18:25 Večerní zprávy , AVE: 141 100,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Alexandr KOMARNICKÝ, moderátor 
Rusko prý bude válčit tak dlouho, dokud bude mít peníze. A jakmile mu dojdou, odnesou to obyčejní Rusové. Podle
amerického ekonoma Bryana Caplan záleží hlavně na tom, jak hluboko nechá Putin spadnout životní standard ve vlastní zemi.
Další díl série Válka v souvislostech se soustředí na ekonomickou situaci uvnitř Ruské federace.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Strkanice o pár balíčků cukru. Důsledky invaze na Ukrajinu se projevují také v Rusku. /ukázka/

Dochází kancelářský papír, pohanka i dámské hygienické vložky. Západní zboží bude v regálech obchodů už jen pár týdnů, než
se vyprodají skladové zásoby. Většina světových značek se ze země dávno stáhla. Ruskou ekonomiku zatěžuje nečekaně
drahá válka i západní sankce.

Bryan CAPLAN, ekonom 
Nikdo přesně neví, co se (v Rusku) děje. Myslím, že ani ekonomové v Rusku opravdu nechápou, co se děje.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Například z nedostupnosti cukru teď ruská vláda obviňuje výrobce, kteří ho prý zadržují na skladech, aby uměle zvýšili jeho
cenu a tím i své tržby. Co ale klesá, a to každým dnem, je životní úroveň obyčejných Rusů. A je otázka, kam až je ruský
prezident Vladimir Putin ochotný nechat situaci zajít.

Bryan CAPLAN, ekonom 
Život bude těžší pro obyčejné lidi. To neznamená, že bude horší i pro politiky. Ti si mohou dál užívat kaviár a skvělý život,
zatímco lidé budou trpět. Nejdůležitější je, jestli je Putin ochotný nechat životní standard obyčejných lidí klesnout o 80 %.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Největší část příjmů Ruské federace tvoří peníze za dodávky plynu a ropy do zahraničí. Evropa ho zatím dál odebírá a dál za
něj platí. Vladimir Putin nicméně oznámil, že nově bude Rusko přijímat platby jen v rublech. Podle Caplana ale riskuje, že
Západ kvůli tomu plyn a ropu odebírat přestane.

Bryan CAPLAN, ekonom 
Nemyslím, že by se tím něco změnilo. Je to spíš jen odpor vůči západním spotřebitelům energií a také snaha o nějakou odplatu
a trochu i ponížení.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Podle ekonoma je tak otázkou, která strana tento obchod potřebuje víc. Invaze na Ukrajinu je i podle politologa Jana Šíra pro
Rusko chyba, za kterou budou tamní lidé v budoucnu platit. Jen o tom ještě nevědí.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Ta válka v racionální není. A Putin, i kdyby hypoteticky prostě zabral další kus Ukrajiny, tak to žádný strategický zájem Ruska
neřeší. Naopak to prostě Rusko poškozuje. On poslal Rusko o x dekád let nazpátek a uvidíme, jak Rusko ustojí tu novou
situaci, nejen Ukrajina.

Jindřich ŠPAČEK, redaktor 
Například v době vlády diktátora Josifa Stalina klesla obecná životní úroveň v Sovětském svazu právě i kvůli dopadům druhé
světové války natolik, že se země dostala na hranici kolapsu. Šimon Trantina a Jindřich Špaček, televize Seznam.
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Ruští vojáci vědí, že režim zločiny popře. Mají dojem beztrestnosti, říká politický geograf Kofroň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 04:58 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Hlavní střety na severu Ukrajiny a na cestě ke Kyjevu utichly. Rozsáhlá území jsou po stažení agresorů opět pod kontrolou
ukrajinské armády. Jejím protiútokům se daří jak v okolí zle zkoušených měst Černihiv a Charkov, tak i na jihovýchodě na
předměstí Mykolajivu. Pokračováním ruské agrese se zabýval pořad Horizont ČT24, jehož hostem byl politický geograf Fakulty
sociálních  věd  Jan Kofroň.

Podle ukrajinského štábu se ruské síly stahují do běloruských měst Homel, Jelsk a Mazyr, odkud po železnici směřují na
východní hranici Ukrajiny.

To potvrzuje i vedení NATO, podle kterého se hlavní ruské síly soustřeďují na mohutné útoky proti východě a jihovýchodě
země. Tam se podle všeho snaží rozšířit kontrolu mezi okupovaným Krymem a částí Donbasu. V cestě tomu stojí takřka zničený
Mariupol, kde uvázlo přes sto tisíc civilistů.

Ukrajinská armáda už dříve měla v oblasti dislokováno několik brigád, které trvale bojovaly proti vzbouřencům, připomíná
bezpečnostní analytik Jan Kofroň. Ty patřily k tomu lepšímu, co ukrajinská armáda měla.

Problém je kolem městečka Izjum, kde se Rusům začíná dařit náznak průlomu. Kdyby Rusové Ukrajince dokázali obklíčit, jejich
situace bude velmi těžká, říká geograf. I kdyby se agresorům podařilo jen omezit zásobování těchto sil, tak se obránci dlouho
neudrží. Pokud se stáhnou, tak tím dají Rusku a Putinovi to, s čím od začátku do války šel.

Pochopení zvěrstev

Brutalitu počínání ruských vojáků v městě Buča si Kofroň vysvětluje frustrací z neúspěchu vlastní armády. V minulosti k
takovým případům totiž také docházelo.

Rusko jako takové je dle něj navíc zemí, kde hodnota lidského života není velká. To lze vidět i z přístupu k ruským vojákům, zdá
se, že ruskému vedení na jejich životech zas tak nezáleží. Navíc to podle geografa vypadá, že Rusové mají v takovém přístupu
tradici.

„Můžeme se zeptat, kdy naposled byl který ruský voják potrestán za zločiny proti lidskosti. Určitý dojem beztrestnosti určitě hraje
roli. Vědí, že režim to (zločiny) popře, že je asi nikdo nikdy nepožene k zodpovědnosti. Svoji roli může hrát i to, když se
rozpadne velení a vojáci si dělají, co chtějí,“ řekl.

Česko, země bez generálů? Další z předsudků, ve kterých se zbytečně utápíme URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 07:04 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
České moderní dějiny uplynulého století byly bezpochyby plné zvratů a dramatických událostí. Často navíc spjatých s
válečnými událostmi. O to zajímavější je v této souvislosti skutečnost, že si v naší kolektivní paměti neneseme nijak výraznou
linku vojenských hrdinů, přinejmenším ne na nejvyšších generálských postech. Jako by hrdinství bylo vymezeno jen nižším
šaržím, a ne tolik těm, kteří o jejich činech rozhodovali.

Našimi hrdiny jsou mnohem více prostí vojáci typu parašutistů Gabčíka a Kubiše, případně obecné skupiny legionářů či letců
RAF. A přitom jsme rozhodně měli mezi generalitou mimořádné osobnosti, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Jsme
tedy opravdu „země bez generálů“?

Klíčem k pochopení této zvláštní konstelace může být kromě jiného i to, že se válečné události převalily přes naše území spíše
okrajově, případně vůbec. Vojenské dějiny se tak odehrávají z velké části mimo naši zemi nebo v domácích kasárnách, z nichž
blaničtí rytíři nevyjedou…

V zahraničí je to kdesi na sibiřské magistrále, v písku u Tobrúku, nad britským nebem nebo v kuvajtské poušti. Doma pak ve
frustraci opouštěných pevností roku 1938 nebo kasárnách zavřených před okupanty roku 1968. A přitom ani[lock] tato
charakteristika tak docela nesedí – a také na našem území bychom našli příběhy generálů jak z filmových scénářů.

Paša z Cařihradu

Vypráví se, že třináctiletý Josef Šnejdárek se někdy kolem roku 1888 rozhodl stát „pašou v Cařihradu“ a na útěku z domova se
dostal až kamsi do Terstu. Pašou se nestal, ale v roce 1891 vstoupil do rakousko-uherské armády – ve které nevydržel.
Následně se vynořil jako vojín a poté i důstojník ve francouzské cizinecké legii. Písek pouště ho zjevně lákal celoživotně, a tak
sloužil u pluku alžírských střelců.

Josef Šnejdárek ještě jako kapitán ve své kanceláři ve francouzském Cognacu. Foto: ČTK
První světovou válku prožil na západní frontě a zapojil se zde i do československých legií. Jako velmi zkušený voják se pak v
roce 1919 objevil v Československu. Velel úspěšným československým jednotkám na Těšínsku – dodnes je jeho památník na
česko-polském pomezí terčem poškozování z polské strany… Byl také klíčovým mužem obrany Slovenska před maďarskými
(rudými) jednotkami a v červnu 1919 zastavil maďarský postup v bitvě u Zvolena, což představovalo zlom v celém konfliktu.
Slovenské území bylo získáno pro československý stát. Kdybychom dnes před laikem použili pojem „bitva u Zvolena“, možná by
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se mu vybavil maximálně Jan Jiskra z Brandýsa a 15. století, nikoliv však rok 1919.

Šnejdárek byl později již jako generál pověřen zemským velením právě na Slovensku. Nesmíme zapomínat, že Československo
až do nástupu Adolfa Hitlera vnímalo jako hlavní nebezpečí právě Maďarsko, a koho jiného tedy mít na Slovensku v čele než
osvědčeného bojovníka. Přestože byl v polovině 30. let penzionován, v roce 1939 odešel do Francie a po obsazení Francie do
severní Afriky. Jestliže jeho dětský sen začal kdesi v Orientu, jeho život zde také skončil: v květnu 1945 zemřel v Casablance. V
naší společenské paměti ten „paša z Cařihradu“ nefiguruje, ale s takto bohatým životem je to možná velká škoda.

Nomen omen – Obrana národa

Právě českoslovenští vojáci pak patřili k těm, kteří se rozhodli spojit své osudy – a vědomě i osudy svých rodin – s bojem za
obnovu státu a svobody po roce 1939. Máme opět v paměti spíše jména legendárních Tří králů – Balabána, Mašína a Morávka
– a mnohem méně či vůbec další generálská či důstojnická jména, jež se do odboje zapojila. Šlo především o odbojovou
organizaci Obrana národa, která se snažila vytvořit skutečně funkční síť pro budoucí ozbrojený odboj.

Z generálů nemůže nepadnout jméno jediného popraveného premiéra válečného období generála Aloise Eliáše, který také
čekal na společenskou rehabilitaci až za rok 1989. Také generálská jména Hugo Vojta nebo Josef Bílý přece jen alespoň mírně
rezonují. Hůře na tom ale je například Bedřich Homola, kterému dějiny přičítaly maximálně tzv. Homolův puč – snahu vojensky
zajistit rozpadající se Československo v březnu 1939 na slovenském území. Méně je známý jeho další osud.

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 věnoval řadě významných historických
okamžiků spojených u nás i jinde v Evropě s bojem za národní emancipaci a státní či politické uspořádání. A tomu, jak Putin a
řada Rusů zamrzli v 19. století.

Odhodlání vést odboj ho dovedlo až do ilegality a na silvestra 1941 byl bohužel zatčen. Předtím se snažil horlivě organizovat,
komunikovat s Londýnem – a mimo jiné i upozorňovat na možné budoucí komunistické nebezpečí. Po zatčení byl vězněn,
vyslýchán a nakonec odsouzen k trestu smrti a v roce 1943 popraven. Podobný byl osud dalších a dalších pro nás dnes téměř
bezejmenných vysokých důstojníků, kteří pokračovali v odbojové činnosti.

Generál Bedřich Homola, velitel VII. armádního souboru. Foto: ČTK
Generál Jan Vlachý budoval síť Obrany národa v západních Čechách, popraven byl rovněž v roce 1943. Dalším generálům
bylo osudné druhé stanné právo heydrichiády. Generál Josef Churavý, mimořádný vojenský kartograf, stejně jako generál
Otakar Zahálka budující Obranu národa na Zlínsku, byli oba popraveni v červnu 1942.

Druhé stanné právo přineslo doposud nevídaná lidská dilemata ohledně rodinných příslušníků. To byl i případ dalšího
důstojníka Obrany národa podplukovníka Josefa Weidmanna. Tomu se podařilo zatčení uniknout, ale po zatčení ženy a dcery
se sám přihlásil. Byl v červnu 1942 popraven, ale své blízké nezachránil, obě ženy zahynuly v Osvětimi. Právě rozhodování
nejen o sobě, ale vědomě i o rodinných příslušnících tvoří hraniční situace každého odboje.

Maršál v Leopoldově a Toník s brigadýrkou

I když naše armáda hodnost maršála nezná, přece jen jsme měli i osobnost, která v zahraniční armádě dosáhla i na tento post.
Byl jím legendární Karel Janoušek, kterého v souvislosti s budováním československých sil RAF jmenoval král Jiří VI. leteckým
maršálem, v československé armádě měl hodnost divizního generála. Také u Janouška je nesmírně silný moment rodinného
osudu. Druhou světovou válku nepřežila jeho manželka, sestra, bratr ani dva švagři.

Hrdina od Tobrúku generál Karel Klapálek (vlevo) a letecký maršál RAF, generál Karel Janoušek v roce 1968. Foto: ČTK
Československý stát se pak k němu po nástupu komunistické diktatury zachoval stejně jako k většině západních důstojníků. Ve
vykonstruovaném procesu byl odsouzen nejprve k smrti, pak po mnoha peripetiích k doživotí a odseděl si dvanáct let, včetně
Leopoldova. V komunistických věznicích nebylo výjimkou, že se vedle sebe setkávali hrdinové odboje a příslušníci SS a
okupantů. Janouška navíc Státní bezpečnost po fyzických i psychických útrapách nutila dokonce ke spolupráci.

Podobně se za mřížemi ocitl i další generál, „táta parašutistů“ Karel Paleček, který byl zatčen a odsouzen v roce 1949, také se
ocitl v Leopoldově, ale jeho proces byl revidován již v roce 1952.

„Táta dělníků“, prezident Antonín Zápotocký v generálské uniformě. Foto: archiv Michala Stehlíka
Skuteční generálové seděli po roce 1948 ve vězeních, zatímco důstojnickými školami „nového typu“ procházely osvědčené
komunistické kádry, které měly budovat novou armádu připravovanou na třetí světovou válku. Právě kolem roku 1953 přitom
armáda pod Alexejem Čepičkou narostla na neuvěřitelných 300 000 mužů ve zbrani. Velitelské uniformy pak dostávaly i svůj
absurdní obraz, když se do ní navlékl i Klement Gottwald, včetně vojenského pohřebního roucha, nebo ještě bizarněji
vyhlížející „táta dělníků“ Antonín Zápotocký. To ostatně kritizovali i soudruzi mezi sebou: Antonín Novotný si stěžoval, že
Čepička si po Gottwaldově smrti udržoval Zápotockého přízeň i tím, že ho „navlékl do mundúru“.

Přelétavý generál Laštovička bez armády

Kdybychom hledali po roce 1948 i jiný druh generálských osobností, Bohuslav Laštovička by se mohl podobat Josefu
Šnejdárkovi snad jenom v tom, že by jeho osud také možná vydal na film. Tento dělostřelecký poručík odešel z armády jako
„služby nezpůsobilý“ v roce 1929 – později to Rudé právo přičítalo politickým důvodům, jeho komunistické aktivitě. Poté působil
jako redaktor, včetně Rudého práva. Jeho vojenská kariéra byla obohacena za španělské občanské války, kdy dokonce velel
dělostřelecké baterii Klementa Gottwalda.

To je poměrně silný moment pro mnoho komunistických politiků, vojáků i příslušníků bezpečnostních sil pozdější doby.
Španělská anabáze byla silnou životní zkušeností, ale mnozí z nich na ni také v 50. letech doplatili – stala se jednou ze záminek
pro kriminalizaci, jak popisuje například Artur London v jinak problematické knize Doznání. Laštovička poté odešel do Londýna,
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kde pracoval v české sekci rozhlasového vysílání. Nebyl mezi komunisty v Londýně osamocen, zmiňme například Václava
Noska nebo Vladimíra Clementise. Tato zkušenost mu otevřela dveře k vedení Československého rozhlasu v roce 1945 – bylo
zjevné, že rozhlas pod kuratelou ministra informací Václava Kopeckého bude hlásnou troubou komunistické politiky.

Po únoru 1948 se z Laštovičky stal československý velvyslanec v Moskvě, poté náměstek ministra obrany, v říjnu 1950 byl
jmenován divizním generálem. Poté ale působil ve funkcích v hutích a dolech, stejně jako na konci 50. let opět v publicistice.
Díky blízkosti s Antonínem Novotným pak dokonce stál v letech 1964–1968 v čele Národního shromáždění. A v krizi reforem
roku 1968 byl ve skupině těch, kdo počítali s okupací „spřátelených“ zemí… Politickou kariéru ukončil v 70. letech jako
poslanec. Přestože začal v armádě a ve španělské válce prošel skutečnými boji, následně byl jeho život cestou funkcionáře
využitelného kromě politiky tu v rozhlase, tu v novinách, tu na ministerstvu nebo ve vedení dolů.

Země bez generálů?

Skutečností je, že komunistická diktatura po roce 1948 nepřinesla mnoho možností být i dnes hrdí na „své“ generály. Ministr
obrany Martin Dzúr byl sice v srpnu 1968 pro jistotu držen v internaci, ale již o rok později vydal rozkaz k zásahu armády proti
československým občanům – a ve funkci vydržel (bez čtyř dnů) až do své smrti roku 1985.

Dnešní doba opět vrací do veřejného prostoru témata armády, hrdinství, obrany státu či hodnot s ním spojených. Naše
historická paměť je ovšem zatuhlá mezi legiemi a letci, aniž v ní utkvěla mnohá skvělá generálská jména. V konečném důsledku
nejsme zemí bez generálů. Nehledě na to, že v rámci identity bychom mohli od minulosti přestoupit už za rok 1989 a budovat
skutečně moderní identitu a hrdost například na naše zahraniční vojenské mise.

Stručně

Našimi hrdiny jsou mnohem více prostí vojáci typu parašutistů Gabčíka a Kubiše, případně obecné skupiny legionářů či letců
RAF.
Přitom jsme měli mezi generalitou mimořádné osobnosti, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu.
Mezi těmi nejlepšími jmenujme Josefa Šnejdárka, Bedřicha Homolu, Jana Vlacha, Karla Janouška či Bohuslava Laštovičku.

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 
8 hodin 38 minut hezké ráno sledujete snídani s novou. Na ruskou agresi, která trvá už přes 40 dní, se za chvíli podíváme
pohledem člověka, který se specializuje na politiku a bezpečnost v prostoru bývalého Sovětského svazu.

mluvčí 
A taky se podíváme na hospodaření našeho státu budeme mluvit více prezidentkou Nejvyššího kontrolního úřadu. O tom, kde
stát špatně hospodařil a aktuálně hospodaří už za chvíli.

mluvčí 
Já se koukám co nás čeká na Nova plus no a řekne tomu Márovi nebo neřekne. Já vám kluci vysvětlím o co tam jde, protože
Carla má milence a vlastně to nikdo neví pochopitelně, ale načapají její bratr Bruno přijde za ní, aby mu to vysvětlila. No, ona
se s ním o tom vůbec nechce bavit, no a teďka vlastně se čeká, jestli to Bruno řekne jejímu manželovi Márovi nebo neřekne, no
a ukázku si můžete pustit právě na našem webu Nova plus.

mluvčí 
No tak, jestli se to má dozví, tak nevím, co s Jakubem bude. To.

mluvčí 
Samozřejmě uvidíte během.

mluvčí 
Jako už nebude bez.

mluvčí 
Ulice FR. Tohle to se děje na Nova plus. My ale teďka vítáme ve vysílání snídaně snovou našeho dalšího státními pan Dr. Jan
Šír, který se specializuje na politiku a bezpečnost v prostoru bývalého Sovětského svazu, ale také výzkumný pracovník institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Hezké středeční ráno.

mluvčí 
Hezké ráno. Dobrý den. Pane doktore, když vidíme záběry z měst, kde leží těla nevinných civilistů, měl jsme u toho napadá, kde
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se to v Rusech bere, kde se v nich bere ta agrese, kde na to odpovědět?

mluvčí 
Tak.

mluvčí 
Pro účely trestního řízení určitě bude potřeba posuzovat každý spáchaný skutek jednotlivě, nicméně existují tady určité
systémové faktory. Já bych teda se vypíchl 2 a které se podle mého názoru do tohoto chování promítají první určitě frustrace
vojáků z neúspěchu celé té operace. Část z nich vůbec netušila, čeho jde část vycházela z toho původního plánu, že Kyjev
zaberou do nějakých dvou dní a bude hotovo. Ukazuje se, že ta válka a se protahuje dneska končí šestý týden té masivní
eskalace Rusko ukrajinského z Brna konfliktu a Rusko zatím zjevně nedosáhl svých cílů. A takovým tím druhým faktorem, který
má systémovou povahu, který je potřeba tady vypíchnout skutečně propaganda nenávisti, kterou lze vysledovat, jak v
projevech nejvyšších ruských činitelů, včetně Vladimira Putina, včetně dřívějšího prezidenta. A dneska zástupce tajemníka
bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva. A toto propaganda samozřejmě je masivnější žena ruskými hromadnými sdělovacími
prostředky, když si poslechnete vyjádření Vladimira Putina na stranu Ukrajiny, tak tam zcela běžně zaznívají. Teze o tom, že
Ukrajina, co by stát nemá morální právo na existenci, je to zpochybňována existence ukrajinského národa, a to pochopitelně
vytváří živnou půdou pro ta zvěrstva, která tak zejména těchto jde jsou na Ukrajině ruskou armádu páchaná.

mluvčí 
Když to vidíme, co myslíte, že tedy bude teď myslíte, že je vůbec někde v dohledu mír?

mluvčí 
Já se obávám, že s někým, kdo vede, a to říkám s plným vědomím toho, co říkám, jaká slova používám vyhlazovací válkou se
nějaký kompromis o zastavení palby a nastolení nějakého stabilního pokojného mírového řešení bude vyjednávat velice těžko.

mluvčí 
Měla by teda Ukrajina ty mírové vyjednávání ukončit, nebyl by to špatný signál do světa, protože přece jenom se stále
evidentně snaží o nějaké vyjednávání, ale vlastně všichni máme takový pocit, že je to zbytečné vlastně na čemkoliv dohodnout,
tak nikdo ani už nepočítá s tím, že by to Rusové dodržovali.

mluvčí 
Je to přesně tak, jak říkáte, pokud jde o pochybnosti ohledně ruské vyjednávací strategie a ochoty ruská jednat v dobré víře.
Každopádně Ukrajina tou válkou trpí, je logické, že se snaží krveprolití ukončit všemi prostředky, které připadají do úvahy, aniž
by se zřekla práva na vlastní existenci, aniž by dopustila masivní zásah do vlastní suverenity teritoriální integrity atd. ale je to, je
to úkol, který se blíží kupovat kuře kruhu a myslím si, že na straně ukrajinských vyjednavačů nepanují v tomto ohledu žádné
iluze.

mluvčí 
Ta strategie evidentně mění i v boji vidíme, že se ruské vojska stahují a soustřeďují se do té východní oblasti. Myslíte si, že
pokud by dobyly východní oblast, že jim to, když to řeknu, takhle bude stačit, konkrétně tedy Putinovi, že to nebude prostě
znamenat, že zabere tuto část, pak se o to pokusí znovu dobýt celou Ukrajinu.

mluvčí 
Já nechci předjímat další vývoj událostí, ale je zcela zjevné, že poté, co ty původní plány selhaly, tak Rusko bude mít snahu
dosáhnout alespoň nějakého vojenského úspěchu, který by mohlo vykázat, tzn. bude mít snahu zabrat co nejvíce území a toto
bude představa velice silný vyjednávací prostředek pro další fázi toho konfliktu, která by eventuálně mohla přejít do nějaké
politické roviny, protože s tím záborem území samozřejmě je spojena kontrola nad obyvateli, kteří na těchto územích žijí noc
civilisty, kteří za nic nemohou, kteří se mohou stal terčem mezinárodních zločinů, jako jsme byli svědky právě v kyjevské oblasti.
Pokud jde o tragédii vůči utrpení, porodila lovce a a a dalších, takže to si myslím, že 1 aspekt, který je potřeba tedy změnit a
druhý je ten, že Rusko stále tím, že přesměrovávat hlavní osou toho útoku na východ, tak sleduje i konkrétní praktické, v
uvozovkách cíle spojené s a se snahou propojit Rusko přes Ruskem okupovaný Donbas podél pobřeží Azovského moře s
Ruskem okupovaným Krymem a tímto nějakým způsobem se na východě jihovýchodě Ukrajiny a zabetonovat, a když nic jiného,
tak propojit toto území tak, aby ta okupace byla snáze proveditelná v nějakém delším časovém měřítku.

mluvčí 
Přijde, že to skoro působí, takže vlastně Putin potřebuje mít co ukázat ve své propagandě a že by v uvozovkách stačilo, jestli
Ukrajinci zdají části svého území. Putin si může udělat propagandu a že by bylo všechno v pořádku, ale tomu se přece nedá
věřit ne.

mluvčí 
1 věc, jestli se tomu dá věřit, nebo ne. Já si myslím, že a já jsem to řekl velice explicitně, že s Vladimirem Putinem hledat mírové
soužití. Bude velice obtížné, ale druhá věc, že kdyby Rusko bylo nějaká území tak legalizovat okupaci nelze vzhledem k tomu,
že těchto území těchto územních zisků dosáhl cestou zbraně agrese tzn. v rozporu s kogentní my normami mezinárodního
práva, takže si myslím, že i ten stav, který Rusové případně budou schopni nastolit na zemi na bojišti, tak bude mít dočasnou
povahu a v delším časovém horizontu Rusko na tyto zisky a toto vítězství samozřejmě platí mimo jiné v podobě toho, že ruská
ekonomika se blíží kolapsu a že Rusko zůstane na misi danou dobu, co bude Vladimir Putin moci mezinárodní izolaci, ale
měřítka nebo kritéria, jimiž se řídí Vladimir Putin nemají nějakou racionalitou nutně mnoho společného, a to je velké míry.
Zdrojem toho problému, že se s tím problémem dá těžko něco dělat, protože máte na druhé straně partnera, který rozhoduje
podle podle hodnot a podle nějakých záměrů, které se těžko dají převést na nějaké kategorie typu zisků a ztrát a tímhle tím
dána, jak už jsem řekl, táta komplexnost obtížnost vůbec nějakého měla vyjednávání a nějakých snah o dosažení nějakého
stabilnějšího pokojného urovnání konfliktu a déletrvajícího řešení.

mluvčí 
Pane doktore, jenom v rychlosti na závěr můžeme poprosit, jak moc je potřeba brát vážně ta slova Vladimíra Putina, že chce
obnovit Sovětský svaz?
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mluvčí 
To je zrovna jedna z tezí, kdybych Vladimira Putina bralo skutečně vážně a všechno jeho chování v posledních letech svědčí
tomu, že hlavním měřítkem, kterým on se řítí skutečně snaha vstoupit do dějin jako nějaký sjednotitel historicky ruských zemí,
jak jsou sousední státy v tom ruském veřejném diskurzu nazývána, takže tohle bych zrovna jako vážně bral naprosto.

mluvčí 
To říká pan Dr. Jan Šír, výzkumný pracovník institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy moc děkujeme za váš čas.

mluvčí 
Děkuji za pozvání.

mluvčí 
Hezké ráno, no a my už teďka ve vysílání vítám opět Jakuba slavíka. Jakube, hezké ráno kamsi vyrazil tentokrát.

Hezké ráno na Nejvyšší kontrolní úřad, konkrétně jsme povídat o výroční zprávě, kterou právě Nejvyšší kontrolní úřad vydal, co
se v ní píše, na co kontrolní úřad přišel, tak to už právě teď rozeberu Zdeňkou Horníkovou, viceprezidentkou nejvyššího
kontrolní úřadu hezké ráno.

mluvčí 
Hezké ráno, vítám Nejvyšším kontrolním úřadě jsem velice ráda, že vás mohou seznámit s vaší výroční zprávou, protože naše
výroční zpráva je ucelený materiál, který hovoří o naší činnosti. Shrnuje to důležité klíče a podstatné a co je důležité říci hlavně
pro koho nejenom pro vás pro novináře a pro naše diváky dneska a všechny občany v naší zemi, ale je to materiál, který je
především určeny Poslanecké sněmovně.

mluvčí 
Pojďme k tomu obsahu a jaké jsou ty závěry, tedy výroční zprávě NKÚ na co Nejvyšší kontrolní úřad přišel?

mluvčí 
Tak já bych možná udělala to shrnutí a pak se podíváme do detailu. Jednoznačně konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad to, co je
kritické pro nás v této době je vysoké tempo zadlužování České republiky. Přesto, že Česká republika patří v současné době
mezi nejméně zadlužené země, tak oproti tomu jsme na třetím místě v rychlosti zadlužování je to trend, je to riziko, upozornili
jsme na tom na prvním místě. Druhé místo bych dala absenci hledání úspor. My prostě musíme šetřit. Žijeme v době, kdy už
musí šetřit každá rodina. Každý podnikatel, ale on musí šetřit stát, a to co výroční zpráva ukazuje, ukazuje celkový stav našich
financí v porovnání od minulého roku do letošního roku ukazuje na schodek ukazuje na meziroční deficit a ta čísla nejsou
vůbec lichotivá.

mluvčí 
Pojďme, konkrétně po datech míra zadlužení a k hrubému domácímu produktu výrazně vzrostla. Je právě ten nebezpečný
trend, o kterém vy jste mluvila, o kolik třeba miliard se zvedlo to zadlužení a proč je to důležité teď dalších rozpočtech snižovat?

mluvčí 
Dobře, tak já nejprve řeknu číslo, které známe 420 miliard schodek státního rozpočtu. Nárůst byl téměř 60 miliard, a to na co vy
jste se ptá, jaké je celkové zadlužení České republiky, tak bohužel v minulém roce stouplo o 416 miliard rok předtím o necelých
4 stát, takže za 2 roky máme zvednuté zadlužení o 800 miliard. To, co bych možná tady ještě připomněla, to není jenom ten
samotný dluh, ale ono stát ten dluh musí obsluhovat a ta obsluha toho státního.

mluvčí 
Filmu Rocky musíme.

mluvčí 
Platit úroky. Samozřejmě má tam úředníky musí platit musí platit úroky, a to taky není malá částka. Ta částka totiž činí 51
miliard.

mluvčí 
Vláda i ta současná, no a tam míň, ale hlavně ta předchozí tak argumentovala tím, že byl COVID a že byly výdaje na COVID,
ale Nejvyšší kontrolní úřad přišel ani s něčím trochu jiný také, jak je ten závěr v této oblasti, co se týká covidové pomoci.

mluvčí 
Ano, takže COVID samozřejmě je strašně nepříjemná věc úplně pro všechny, ale samozřejmě i pro státní pokladnu, takže
řekněme, že úplně na začátku, když pandemie vzniká stát na ni nebyl připraven, nebyl připraven neuměl na Rusku neuměl
nakupovat nakupovat draze. Oni to říkají naše kontrolní závěry i další kontrolní závěry, které děláme teď děláme pro to,
abychom se z těch chyb, které jsme udělali, poučili a jestli se mě ptáte, jakým způsobem ovlivnil COVID hospodaření loňského
roku, tak tedy bohužel musím říct, že COVID se na narůstající ztrátě podílel maximálně 10 20 procenty. Není tedy pravda, že
COVID byl hlavní příčinou zadlužení českého státu. Ano podílel ale 10 20.

mluvčí 
% ten zbytek toho nárůstu bylo co.

mluvčí 
Ten zbytek toho nárůstu samozřejmě jsou peníze, které stát vydává, a to, co já bych chtěla říct za NKÚ, říkáme to léta, jsou to
systémové chyby a stále se opakují. Stát se musí chovat stejně tak jako každá rodina jako každý podnikatel prostě musí o
svých penězích rozhodovat tak, aby buď buď každá koruna vynaložená přinesla jinou korunu, anebo vynaložená ušetřila
někde, a to stát nedělá. My utrácíme, rozdáváme, ne investujeme tak, jak bychom měli efektivně účelně hospodárně.
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mluvčí 
Já jsem v té kontrolní nebo už jsme tady vlastně o tom bavili, ale v tom závěru NKÚ taky taky napsáno, že za posledních 6 let
bylo vynaloženo 75 83 miliard na podporu zaměstnanosti, která je víceméně úplně nejnižší skoro cév v Evropské unii už
nemůže být ani skoro nic víc už podle některých sociologických studiích jsou to víceméně lidé, kteří nechtějí být zapojeni do
pracovního procesu, tak to třeba kritizuje také správně.

mluvčí 
Já myslím, že jste trefil naprosto přesně, protože my jsme nejméně nezaměstnaní v celé Evropské unii. A my jsme například
vynaložili přes investiční pobídky 75 miliard na snížení nezaměstnanosti, a přitom ministerstvo práce a ne ne MPO vůbec
nevyhodnotili, a to je to klíčové, že vydáváme prostředky. Nevíme, jakého cíle chceme dosáhnout, nemáme kritéria na
vyhodnocení nevyhodnocuje, takže tady vzniká velká pochybnost, že ty prostředky jsou neefektivně vynaložené.

mluvčí 
Říká Zdeňka Horníková, viceprezidentka nejvyšší kontrolní úřadu moc jako že jste byl hostem, není to vůbec daří.

mluvčí 
Děkuju za pozvání, na shledanou.

mluvčí 
Hezké ráno, přeji vám vracím slovo zpět studia.

mluvčí 
Kouba díky moc. My vám přejeme také pěkné ráno. Jdeme najít nějakou Vendulu tady ve štábu, protože Vendula dneska slaví
svátek, jdeme popřát a vy si dejte ranní televizní noviny také připravena.

mluvčí 
Pěkné ráno.

mluvčí 
Hezké ráno také ode mě jsou pro vás připraveny ranní televizní noviny. Ukrajinské jednotky pokračují v postupu a obsazují
další území, která dosud drželi ruští okupanti. Podle informací ukrajinských tiskových agentur už pod kontrolu armády Černobyl
Pripjať vojska osvobodila i Borodin ku další město v kyjevské oblasti.

mluvčí 
Ruské síly držely Černobyl od počátku invaze. V uplynulých dnech ale Rusové začali s evakuací a ústupem. Během své
okupace podle informací několika britských deníků chystali příkopy i v kontaminovaných částech, což může vést k rozvedení
radioaktivní půdy. Ukrajinské síly se do okolí Černobylu Pripjati dostaly v uplynulých dnech.
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Počty příchozích z Ukrajiny podle anonymního sčítání SIM karet ukázaly na konci minulého týdne asi 350 tisíc lidí, řekla Právu
mluvčí generálního ředitelství hasičů Pavla Jakoubková, registrováno jich bylo přes 250 tisíc. Registrace, při níž se musí
uvádět místo pobytu, ale neznamená, že stát má o uprchlících přehled. O zhruba 100 tisících lidí stát nic neví.

Pražský magistrát ani jednotlivé radnice nevědí přesně, kde všichni uprchlíci skončili. Podle Jakoubkové se sledují adresy
ubytovaných přes krajská asistenční centra, jde asi o desetinu lidí z celkového počtu příchozích. 
„Předpokládáme, že zbytek k těm registrovaným si zajistil ubytování sám,“ uvedla Jakoubková. Pokud uprchlík odmítne místo,
které mu nabídli v asistenčním centru, ztrácí podle rozhodnutí vlády nárok na to, aby mu s bydlením pomáhal stát. 
Denně aktualizují počty dětí 
Uprchlíci mají povinnost registrovat se do 30 dnů, a pokud žijí na ubytovnách či v hotelech, vyřizuje to podle mluvčí cizinecké
policie Renaty Grecmanové jejich ubytovatel. Nakolik je povinnost splněna a nakolik adresy sedí, se zřejmě dosud nezjišťovalo.
Ani pražský magistrát, ani jednotlivé radnice nemají přesné informace, kde se u nich uprchlíci nacházejí. Magistrát statistiku
nevede. 
„Dostáváme informace z ministerstva vnitra – jde hlavně o počty dětí, které jsou aktualizovány denně,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Jiří
Hannich s tím, že u nich se zabydlelo asi 1500 dětí. Praha 7 se podle mluvčího Martina Vokuše pokouší vytvořit vlastní přehled
kontaktů, z databáze ministerstva vnitra je nevyčte. 
„Nejsou zde k dispozici takto detailní přehledy, které by například evidovaly, kde jsou konkrétní lidé ubytováni. Můžeme odtud
zjistit například věkovou skladbu uprchlíků v Praze 7, kromě jiného nám slouží pro plánování potřebných kapacit ve školách a
školkách,“ uvedl Vokuš. 
Slabiny systému 
Uprchlická krize podobně jako předchozí pandemie ukazuje podle expertky na veřejnou a sociální politiku Fakulty  sociálních
věd  UK  Marie Jelínkové slabiny našeho systému. Jelínková se obává, že na ně doplatí především uprchlíci, kteří prostředí
neznají. „Je tu velká část lidí, o nichž nevíme, kde jsou. V našem i jejich zájmu ale je, aby se o nich vědělo,“ řekla Právu
Jelínková. 
Dozvěděla se už o případech, kdy Ukrajinky utekly kvůli sexuálním narážkám z bydlení, ke kterému se narychlo dostaly. „Nejsou
to otázky, zda se to bude dít, ale v jakém rozsahu,“ poznamenala expertka. 
Příliv uprchlíků Jelínková chápe jako příležitost odstranit slabiny, především v sociálním systému. „Jednou z nich je dodržování
zákoníku práce na trhu práce,“ uvedla expertka. Ukrajinci by měli vědět, že minimální měsíční mzda u nás nyní činí 16 200
korun. 
„Ale to je za úvazek 40 hodin týdně, ne za víc. Je podstatné, aby to věděli a aby měli reálnou šanci s tím něco udělat, obrátili se
třeba na inspektorát práce nebo právní poradenství nevládních organizací,“ doplnila expertka. Na místě podle ní je, aby stát
přišel s informační kampaní o pracovních právech, a to v ukrajinštině. „Ukrajinci vyhledávají informace hlavně v rodném jazyce
a je otázka, nakolik se sami dostávají k relevantním zprávám,“ dodala Jelínková. 

Centrum pro uprchlíky v Praze Foto: Jan Handrejch Centrum pro uprchlíky v Praze Foto: Jan Handrejch 
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Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Podívejme se teď na aktuální situaci na ukrajinských bojištích. Hlavní střety na trasách ke Kyjevu a na severu utichly. Rozsáhlá
území jsou po stažení agresorů opět pod kontrolou ukrajinské armády až k běloruské hranici. Proti útokům se daří, jak v okolí
zle zkoušených měst Černihiv a Charkov, tak na jihovýchodě na předměstí Mikulajivu. Podle ukrajinského štábu se ruské síly
stahují do běloruských měst Homel, Pinsk a Mazyl, odkud po železnici směřují oklikou přes Bělorusko a Rusko na východní
hranici Ukrajiny. To potvrzuje i vedení NATO, podle kterého se hlavní ruské síly teď soustřeďují na mohutné útoky proti
východu a jihovýchodu země. Tam se podle všeho snaží rozšířit kontrolu mezi okupovaným Krymem a částí Donbasu. V cestě
tomu stojí takřka zničený Mariupol, kde uvízlo přes 100 000 civilistů. A na pokračování ruské agrese se teď ještě podrobněji
podíváme s politickým geografem Fakulty  sociálních  věd  Janem Kofroněm, vítejte v Horizontu.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Děkuji za pozvání.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Když se podíváme na tu situaci a na ten možný výhled na další dny, tak důležité je se podívat na to, co jsme viděli v posledních
48 hodinách, na ty důkazy otřesný zvěrstvech, jak v Buče, tak dalších místech a působení, několikatýdenní působení ruských
útočníků. Jak si vysvětlujete vlastně a nejenom to, že k tomu došlo, ale také to, že vlastně zůstaly takto jasné důkazy o tom, co
tam provedli?

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Já tam vidím asi dvě nebo tři roviny. První rovina frustrace z neúspěchu, frustrace ze ztrát a máme i jiné případy, kdy vojáci po
takovýchto situacích se chovali velmi brutálně, byť ne vždycky k civilnímu obyvatelstvu. Druhá rovina ale je, že Rusko jako
takové je zemí, kde hodnota lidského života není zase tak velká. Ostatně ono to vidíme i z přístupu k samotným ruským
vojákům. Zdá se, že ruskému velení zase tak na jejich životech nezáleží. A další rovina je, že se zdá, že Rusové v tomhle tom
mají určitou, řekněme, tradici. Můžeme se rétoricky zeptat, kdy naposledy byl nějaký ruský voják potrestán za zločiny proti
lidskosti, takže určitý dojem beztrestnosti a podobně tam hraje určitě svojí roli. A proč nechávají ty důkazy na ulici a víceméně
všem na očích? Jak říkám, oni vědí, že se jim v zásadě nic nestane. Vědí, že ten režim to popře, že je pravděpodobně nikdo
nikdy nepožene k zodpovědnosti. I to je podle mě jeden z motivů, ale samozřejmě svoji roli může hrát i to, že se jim tam nějakým
způsobem prostě rozpadne velení a ty vojáci v zásadě už si dělají tak napůl, co chtějí.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
To velení, alespoň to centrální naopak v tuto chvíli je tedy velmi silně znát v té redislokaci těch jednotek jakkoliv samozřejmě
některých velmi poškozených a velmi vyčerpaných těmi úpornými boj s ukrajinskými obránci. Pokud skutečně jsou všechny
důkazy o tom, že teď se bude směřovat tedy proti Mariupolu na to propojení těch dvou velkých území, která jsou pod kontrolu,
na rozšiřování ruské kontroly tohoto širšího regionu Donbasu, je na tom alespoň podle těch informací, co máme k dispozici, jak
je na tom ukrajinská armáda v těchto oblastech?

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
To je dobrá otázka, ona tam samozřejmě v té oblasti měla dislokováno několik brigád, které vlastně trvale bojovaly proti těm a
řekněme, povstalcům, nebo vzbouřencům a patřily tyhle ty brigády k tomu lepšímu, co ukrajinská armáda měla. Také to vidíme
na tom, že vlastně Rusové přímo z toho Doněcka a Luhanska někam daleko nepostoupili. Problém je třeba oblast kolem
městečka Izium, kde se Rusům začíná dařit nějaký průlom nebo náznak průlomu. A samozřejmě, kdyby je dokázali Rusové
obklíčit, tak ta jejich situace bude velmi těžká. Podobně, i kdyby se Rusům jenom povedlo výrazně omezit zásobování těchhle
těch sil, tak bez ohledu na to, jak jsou sami třeba bojové kvalitní, tak dlouho se neudrží a budou muset zvažovat - buďto se
stáhnout a tím dají vlastně Rusku nebo Putinovi to, s čím na začátku do kampaně mimo jiné šel, to jest rozšíření Doněcku a
Luhansku na celé ty administrativní oblasti a zároveň to bude znamenat, že už zřejmě nikdy nedobijí ta jihovýchodní území
kolem Mariupolu někam k Chersonu a podobně.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
A jakou roli v tom setrvalém a pro mnohé stále ještě velice překvapivém odhodlaný a velmi účinném odporu ukrajinských sil, ať
už jde o teritoriální obranu, národní gardu a samozřejmě armádu jako takovou, hrají dodávky zbraní ze západu, včetně těch
tedy teď poprvé zveřejněný dodávek tanků a obrněné techniky z České republiky?

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Záleží asi na regionu. Budou regiony, kde třeba to využití zbraní jako Javelin a podobně může být jako velmi účinné. Může to té
obraně opravdu výrazně pomoct. Zároveň budou oblasti, jako je třeba ten jih, kde ta efektivita těchto zbraní bude omezenější a
tam samozřejmě půjde mnohem víc o tu těžkou techniku typů tanky a podobně, ale zároveň je fér říct, že v okamžiku, kdy
Ukrajinci dnes žádají těžkou techniku, tak tím asi i nepřímo zčásti říkají, že z jejich ne úplně malých předválečných zásob, velká
část je buďto už ne provozu schopná, zničená, případně mechanicky poškozená, takže nelze okamžitě použít.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Hostem horizontu byl Jan Kofroň z Fakulty  sociálních  věd . Díky moc.

Jan KOFROŇ, politický geograf FSV  UK  
Děkuji.
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Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
A já už vítám ve vysílání Slavomíra Horáka, odborníka na střední a východní Asie z Univerzity Karlovy. Dobrý den. Jak se k
ruské invazi na Ukrajinu staví postsovětské země, například Uzbekistán nebo Kazachstán? Podporují nějak Rusko?

Slavomír HORÁK, politolog, vědecký pracovník FSV  UK  
Obě země zaujaly spíš takovou vyčkávací pozici, respektive snaží se být ani ne tam, ani ne na jiné straně. Obě 2 země také
velice jasně deklarovaly, že se drží teritoriální celistvosti Ukrajiny, že ji uznávají a že naopak neuznávají, řekněme, ty nově
zřízené republiky nebo nově uznané republiky Ruskem, tzn. Luhansk a Doněck. To je celkem jejich jednoznačná pozice a na té
trvají a s tím se zatím nic nemění.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Jaké jsou vazby mezi těmito státy a Ruskem? Jsou na sobě nějak vzájemně závislé?

Slavomír HORÁK, politolog, vědecký pracovník FSV  UK  
Tak obě strany nebo obě dvě země produkují tzv. multivektorovou politiku, tzn. že se snaží nemít kontakty jenom s Ruskem.
Nezapomeňme, že na druhé straně jejich hranice je Čína, která má ve střední Asii své velké zájmy, zároveň se snaží zejména
Kazachstán má výrazné vazby zejména obchodní a exportní na západní Evropu, protože přes, z Kazachstánu přes Rusko do
Černého moře proudí kazašská ropa, která se prodává potom na západních trzích, včetně toho našeho a vlastně tohle to je
taky jeden z velkých problémů pro Kazachstán, protože momentálně tam ropa tam kvůli tzv. havárii neproudí.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Vy už jste to zmínil, na Rusko jsou uvaleny silné ekonomické sankce. Dopadají tedy i nějak na tyto státy?

Slavomír HORÁK, politolog, vědecký pracovník FSV  UK  
Tak zatím ne přímo, spíše druhotně, protože vidí, že se ten obchod, který měli se Střední Asií nebo s Ruskem, tak se, začíná
váznout. Na druhou stranu třeba Kazachstán už začíná z tohoto třeba i trochu profitovat, protože řada společností, které měly
své pobočky třeba v Rusku nebo Bělorusko, tak se přesouvá mimo jiné do Kazachstánu nebo rozšiřuje své pobočky do
Kazachstánu a zde se setkává právě s těmi ruskými protějšky, které tady také začínají zakládat pobočky, takže vlastně ten
Kazachstán by se mohl eventuálně stát takovým mostem, ale bude to velice těžké pro ně lavírování mezi právě proruskou,
proruskou orientací, která je nesmírně silná, navíc Rusko má svoje páky nátlaku a tady těmi dalšími orientačními body nebo
dalšími zeměmi, na které se orientují.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Pane Horáku, děkuji za vaše odpovědi, hezký den.

Slavomír HORÁK, politolog, vědecký pracovník FSV  UK  
Hezký den.

Živé vysílání 18:00
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
V 18 hodin zprávy České televize. Vítám vás u nich. Dobrý den. Státy Evropské unie se napoprvé neshodly na nových
sankcích proti Rusku. Různé názory měli na embargo na ruské uhlí či na zákaz ruské lodní dopravy. Naopak nový balíček
ohlásila Velká Británie. Zmrazila aktiva Sberbank moskevské Kreditní banky. Londýn zároveň oznámil, že uvalilo sankce na 8
ruských oligarchů činných v průmyslu zemědělství a že do konce roku zakáže dovoz ruského uhlí. Jde o součást koordinované
odvety západních partnerů proti válečné mašinérii Vladimíra Putina.

Maďarský premiér Viktor Orbán v telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem navrhl vyhlásit okamžité
příměří na Ukrajině. Šéfa Kremlu pozval na mírová jednání v Budapešti s ukrajinským francouzským prezidentem Volodymyrem
Zelenským a Emmanuelem Macronem. Jednání se má účastnit i německý kancléř Olaf Scholz Putin. Podle Orbána reagoval
pozitivně ale uvedl, že bude mít podmínky.

Prezidentská milost pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka je podle senátu nepřijatelná. Horní komora schválila příslušné
usnesení, které to konstatuje. Senátoři ale prezidenta Miloše Zemana nevyzvali, aby se vzdal úřadu. To požadovali kluby ODS
TOP 09. Horní komora však Zemana vybídla, aby v závěru druhého funkčního období vykonával svoji funkci v souladu s
ústavním pořádkem.

Sněmovna se neshodla na žádném z kandidátů do rady České televize. Nadále v ní tak zůstává 5 neobsazených míst. Poslanci
nevybrali náhradu namísto poháněly polské dostatek hlasů nezískali Zdeněk Šarapatka ani Daniel Váňa. Potřebné hlasy neměl
nikdo z kandidátů ani druhé běžné volbě. Budou proto vypsány volby nové, do kterých budou oprávněné organizace
předkládat nové návrhy kandidátů.

Bývalé armádní letiště v Líních u Plzně je jednou ze tří možných lokalit pro stavbu továrny německého koncernu Volkswagen na
výrobu baterií do elektroaut. Celkově by mělo jít komplex za 4-5 miliard EUR, který by zaměstnal až 4000 lidí. Německá
automobilka už o projektu jednala se zástupci kraje. Chce ho představit v příštích dnech.
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Válka na Ukrajině trvá 42 dní. Tisíce lidí se teď snaží dostat z Donbasu na východě země, kam Rusko soustřeďuje svou
vojenskou pozornost. Kyjev tamní obyvatele vyzývá, aby využili možnosti vznikající humanitárních koridorů a uprchli. S
odchodem Rusů z okolí Kyjeva černý vůz se objevují další svědectví o válečných zločinech Moskvy proti civilnímu obyvatelstvu.

mluvčí 
Já jsem osobně byl dnes v rodince, co až je městečko zhruba 70 km od Kyjeva směrem na severo západ tzn. že Brňanka už
byla a od ruskou okupací a ta Brňanka je vlastně 70 % zničena alespoň téměř k centrum. Tam se skutečně viděl to, co jsem
nikde jinde neviděl on ani ne v Charkově. Ty paneláky byly totálně zničené. Prostě tam byly totálně totálně zničené centrum
města. Skutečně ty škody byly obrovské. Já bych řekl, že opravdu to jde až skutečně k těm 70 procentům poničených domů v
tom městě a místní tam říkali vlastně se ti lidé, že ještě pod těmi závaly, které rozebírali hasiči přímo na místě, tak ještě to
mohou být mrtví lidé, protože jim prý ruští vojáci nedali možnost vlastně ty lidé ty lidi zachraňovat po těch náletech je on tam
zůstali, zůstali to zavalení zůstat pohřbeni a teprve teď se vlastně vyjasňuje, kolik lidí tam zemřelo několik lidí je pohřešováno.

mluvčí 
Tolik postřehy spolupracovníka České televize Tomáše Vlacha teď obecnější pohledy na vývoj války na Ukrajině vůbec
možnosti mírového řešení. Jan Kofroň, politický geograf, katedry politologie institutu politologických studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Vítám vás v našem vysílání. Děkuju, že jste dorazil. Dobrý den. Díky za pozvání, proč se
podle vás Rusko rozhodlo, řekněme, vzdát Kyjev a soustředit se právě na východ Ukrajiny.

mluvčí 
V první řadě ta šance, že by Kyjev dobyli, byla relativně malá, a to si myslím, že už před válkou následně se zřejmě pokoušeli o
alespoň obklíčení, čímž by vynutili si nějaký tlak, nicméně i k tomu obklíčení se v zásadě jenom přiblížili, nebyli schopni ho
realizovat. Ty ztráty tady na tom směru měli velké a zároveň se od začátku dařilo mnohem víc na jihu a na jihovýchodě, takže
dává smysl tenhleten postup a zároveň říct, že v téhleté oblasti jihovýchodu ta ruská armáda má nějakou potenciální převahu,
protože tam nejsou husté lesy, není tam velká zástavba. Tzn. že pro ni jakožto armádu, která má sílu hlavně dělostřelectvo
mechanizovaných svazek letectvu, tak je tam ten terén vlastně příhodnější.

mluvčí 
Čili u toho Kyjeva se ukázalo, že NATO ruská armáda nemá sílu, anebo se to dopředu vědělo a byla to součást nějaké taktiky.

mluvčí 
To bych řekl podle mě Rusové si opravdu mysleli, že Kyjev budou schopni dobýt nebo přinejmenším skutečně obklíčit těsně
obklíčit. A tohle to je prostě totálně nevyšlo to, že byly asi na začátku optimističtější než většina a v jiných třeba lidí by byla. To
už je jiná věc, ale ten záměr jejich strany tam byl poměrně jasný.

mluvčí 
Ať už tak nebo tak, tak z okolí Kyjeva se prostě ruská armáda stahuje ostatně Tomáš Vlach. Já jsem mluvil po sedmnácté
hodině, tak mluvil, že tam už se pomalu začíná život vracet do normálních kolejí, a to soustředění se tedy bude na východ
Ukrajiny, když mluvíme o východě Ukrajiny, tak o čem mluvíme, co tím máme na mysli celý východ Ukrajiny, včetně toho pásu,
který propojí, řekněme, tuto oblast až s Krymem nebo mluvíme o Doněcké a luhanské oblasti, ať už v celkových hranicích nebo
v těch, které ovládaly separatisti před konflikt.

mluvčí 
Primárně je to skutečně ta doněcká luhanská oblast, protože její získání bylo jedním z cílů té invaze. Zároveň ale v tomhle ten
okamžik jde skutečně oblast, řekněme, od toho Carson. Ode mě Praha až po a řekněme, ten Doněck a potom samozřejmě
viděl jsem právě mi na sever v podstatě směrem až k tomu Charkova.

mluvčí 
Čili to, co tady vidím barevně, to je ta oblast, kterou Rusko má zájem.

mluvčí 
Nejenom, že má zájem, ale bude pokoušet výrazně zvětší a proč, a protože pořád jaksi můžeme všimnout ten Doněck je
obsazeno nebo jenom zčásti, no a zatímco luhanská oblast víceméně už celkově, takže jim zbývá minimálně tahle ta oblast.
Zároveň pro nedává smysl se na sunout víc do té zápor ruské oblasti, a to zčásti, protože by tím vytvořili tlak na Charkov a
přinejmenším pro Ukrajinu by samozřejmě tohle to znamenalo, že sice by nemusela souhlasit s příměřím, ale jeden z těch
ruských cílů byl splněn a Vladimír Putin, kdyby došlo na nejhorší, může říct nějakého vítězství nedosáhli.

mluvčí 
Když jsem se ptal, proč, tak vlastně možná pod tou otázkou bylo, co z toho Rusku bude mít, že bude mít právě tuto oblast, k
čemu potřebuje, k čemu je dobrá, je nějak významná geograficky přírodním bohatstvím strategicky, anebo prostě jenom proto
my jsme říkali, že to době, tak jsme to dobyli.

mluvčí 
Naučně tenhleten okamžik se domnívám, že jde už víceméně jenom tu druhou část získat nějaké vítězství. Neříkám, že ten
význam naprosto nulový, ale vzhledem k tomu, jaké Rusové utrpěli ztráty, a to nejenom vojenské oblasti, ale samozřejmě díky
sankcím na ekonomická mezinárodní, tak ten jakýkoliv zisk nepřijde, že, že naprosto titěrný vůči tomu.

mluvčí 
Jak velký, pardon, jaké velký zájem, nebo jak velkou nutnost by Ukrajina měla mít bojovat. To tyto oba bojovat o tyto oblasti, to
jsou oblasti, které oba obývali převážně ruskojazyčné obyvatelstvo, je otázka, kdyby je Ukrajina dobyla tyto oblasti, jak by tam
život fungoval, jestli to nebyli neustále donekonečna problematické oblasti státu Ukrajina atd. z tohoto důvodu se ptám na to
nebo z tohoto úhlu pohledu se na to ptám, jestli Ukrajina má důvod skutečně tyto oblasti bojovat.

mluvčí 
Tak za prvé nikdo se nechce dávat teritoria, i když by bylo problematické. Druhá věc je, co jste řekl, by určitě dávalo smysl a ve
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vztahu k těm oblastem, tak skutečně 8 let žili víceméně vlastním životem, co nám to líbí nebo ne. A ta populace tam může
Ukrajinu opravdu vnímat různě. Na druhou stranu vidíme, že i na těch oblastech Doněcké luhanské a oblasti správný, takže tam
probíhají boje ty Ukrajinci, mnohdy se nechtějí vzdát, včetně místních třeba editoriální praporu a připomenu jednu věc o
jednom z měst, kde se spekulovalo, že Rusové se dočkají příznivějšího přivítání byl Charkov, kde se mluví převážně rusky, ale
jak vidíme, Rusové tam v podstatě totálně selhali, nikdo nevítá. Naopak všichni po nich střílí, takže já jsem vám, že tahle ta
premisa je minimálně problematická a z pohledu žilinského vzdát se příliš snadno těchto regionů, aby to byla také trochu
politická sebevražda.

mluvčí 
Čili očekáváte ostré boje na východě Ukrajiny, ale prostě nastanou, pokud nenastane nějaké příměří k tomu se dostaneme v
závěru našeho rozhovoru, tak patrně tedy se povedou velmi ostré boje o východ Ukrajiny.

mluvčí 
Reálně několik dalších týdnů.

mluvčí 
Krym to je asi speciální symbol ten, jak důležitý pro obě strany.

mluvčí 
Z pohledu Ruska extrémně, když se podíváme na řadu i třeba tradičních ruských filmů jako brát, tak tam máme a narážky na to,
že Rusko vzdalo Krym a podobně. Nemusíme připomínat Olega Zemanova dělám SSSR. Ten syn tam zazní Rusové, ať se nám
to líbí nebo ne tak autenticky Krym považují za svůj. Samozřejmě to jaksi vzali, tak je v podstatě klasická anexe silou něco, co tu
v Evropě po roce 45 téměř nebylo velmi těžko hledá nějaká analogie a z pohledu Ukrajiny, proč by se neměla vzdávat. Zároveň
já se domnívám, že sami Ukrajinci asi tuší, že Krym zpátky nikdy nedostanou.

mluvčí 
Tuší a nebo už s tím smíření?

mluvčí 
To je dobrá otázka, sám si nedovolím tady na to odpovědět.

mluvčí 
Je možná připadá v úvahu nějaká společná správa Krymu rozdělení Krymu prostě nějaký nějaký mezistupeň měl ve vlastnictví,
abych tak řekl.

mluvčí 
Já se domnívám, že v tento okamžik, nikoliv to by Ukrajina musela a provést nějaké a totální nebo ne totálně, ale velmi výrazné
vojenské vítězství. Takže Rusové by se cítily natolik slabý, že by museli na toto přistoupit k vám se, že Krym z pohledu Ruska
něco, o čem se zas tak moc vyjednávat nebude.

mluvčí 
Já už jsem zmínil slovo příměří. Slovo příměří také zaznělo dnes z úst maďarského premiéra Viktora Orbána, který zveřejnil, že
telefonoval s Vladimírem Putinem, vyzval k okamžitému příměří. Pozval ho na jednání do Budapešti, kterou by se měl účastnit.
Putin Zelenskyj, Macron a Scholz by také měl být přítomen. Je to cesta k ukončení války na Ukrajině. Tak.

mluvčí 
Určitě nějaká jednání prostě budou potřeba, protože ta situace začíná vypadat víc víc jako pád. A pokud nechceme v té oblasti
vidět další tisícovky nebo 10 tisícovky mrtvých, tak to samozřejmě dává smysl otázkou, jestli zrovna Orbán, jakým nejlepším,
kdo má být hostitelem pro takovýto summit zřejmě minimálně Ukrajinci s tímhle tím mohou mít určitý celkem pochopitelný
problém.

mluvčí 
Tam ta otázka trochu mířila, do jaké míry to realistické tedy, aby právě toto byl formát, který by mohl něco přinést, pokud ne,
tak jsou nějaké jiné formáty Turecko.

mluvčí 
Zákon seno v Turecku Turecko dodává zbraně Ukrajině. Zároveň Turecko mělo ve vztahu k Rusku. Přece on takový relativně
ambivalentní vztah, kdy sice v některých oblastech s ním soupeřilo v dalších oblastech. S ním spolupracovalo, nakoupilo od něj
zbraně z 400 podobně. Turecké také výrazně větší hráč, což je také podstatné maďarské trpaslík.

mluvčí 
Politický geograf Jan Kofroň. Já vám děkuji, že jste si udělal čas?

mluvčí 
Nashle za pozvání.

mluvčí 
Západ rozšíří sankce proti Rusku. Podle představitelů Evropské unie na stole i zákaz dovozu ruské ropy plynu do Evropy
reagují tím zejména na masakr Dubče nedaleko Kyjeva čeští i zahraniční politici mluví o válečných zločinech. Ukrajinský
prezident Zelenský po návštěvě místa genocidě. Podrobnosti jsme ve vysílání probrali s Martinem fakt jsem z právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.

mluvčí 
Z pohledu mezinárodního práva se jedná nepochybně už to vidím, že zaznamenal v těch posledních dnů o silné indicie k tomu,
že poruší New docházel docházet k porušení tak hrubým porušením válečného práva na ozbrojených konfliktů, které stojí na
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některých základních zásah a jednou z těch zas o jedno z těch základních myšleno je, že použití odborné síly odpojen úkol
chtějí do Orlové do té míry do i užít prostě nemůžu to takhle moc na vojenské porážce. Všechno i nad rámec toho v podstatě
určitým utrpením, a to jsme viděli na Zadaru učí ukazuje docházet k vraždění civilního obyvatelstva, no, a to jsou jednoznačně
porušení mezinárodního práva soukromí jako okresní bychom kvalifikovaly do boje může kvalifikovat občanů, docházelo učit,
případně ještě někdy interna Ukrajiny v rámci ozbrojeného konfliktu. To se ukáže až na základě vlastně toho vyšetřovaný, jak to
proběhlo. To už druhej teda zapojovat radou institucí, okamžitě rvaček národnost trestnou sudů chce jejich výsledek i Evropská
unie. Dalším ohromnou organizaci, toč o mnoho pořadů jenom oni nejsou skutkové znaky a zločinů válečných zločinu nový
značnou tzn. zločinů, které už opravdu je to zákon zase i pro ozbrojené konflikty. Najednou genocidu to je trochu problematické,
protože to naplnění Intelu skutek skutkový znakovou právě toho zločinu emocí i vyžaduje určitý specifický úmysl a jim je úplně
otočit ničí a nějak národů etnický rasu ale Horecký skupinu a takovou.

mluvčí 
Takže podle vás v této chvíli máme možnost vidět, to nenaplňuje definici genocidy?

mluvčí 
Znovu opakujeme to o, k čemu potom následně hospodář to otázka stoupl za podaří získali důkazy, ale minimálně indicie, které
máme dost a zločinů proti lidskosti, jako dočtu válečný zločin, no u toho genu genocidia lodě velkou otázku za litr ukázat úmysl
Lakos podal zničit úplně určit stručně a Ukrajinci ORCO ten národnostní, no ona.

mluvčí 
Jaký trest by tedy mohl být vyměřených za válečné zločiny zločiny proti lidskosti?

mluvčí 
Ten trest je záleží velmi od právě ty okolnosti záleží od postavení na trhu u obžalovaného a asi by se to účastnil, protože ten
Toy následně strany plec s národním a mezinárodních budou za tyto učební podle mezinárodního práva se musí nemoci
milenci pachatel, který prý mu páchat tyto účty. Možné a jak v dalším období trochu účastenství tzn. on a odhadů iniciovat a a
podobně. V závislosti od toho jeho trest. Strach je to tak trošku hned záležitost, protože obě hnutí okolností každého toho
případu a o určí co od okolností taky šel pachatel vlastně pojistnou ochranu očí.

mluvčí 
A obecně, jaké nástroje má mezinárodní právo na posouzení toho, kdo plnil rozkazy a kdo vzkazoval?

mluvčí 
On nevím, je to úkoly ukázka toho to on rostl, jak to rozkazu, protože možným aspektům v podstatě je to, jaký míry i s údery
ukázal jste dani osob, ne to, že i já účastnil určitou popravdě jsou hlavně v případě, že se jámu účastna toho aktu, například
vraždy či věděl Obama Vidič v případě toho i tady to velice La a on postačí například to, že po kom, který boji jemu Diamu
efektivně pověřený, a to hlavně zabránit, oni byli opatrní k tomu, aby zabránil ručka já právě tou zahradou Majtán opravdu
vždycky teda vraždění civilistů.

mluvčí 
Je možné začít vyšetřovat v době, kdy ještě probíhá válka?

mluvčí 
Opravdu tak ono je to nutné, protože jako vzpomínám na začátku to v podstatě to odsouzeným potom a i to se už to znovu
vyspělost a tyto zločiny už závisí na pulty se pobaví i k záchraně toho zločinu a dokázat to je v podstatě úplně rovnat ke Kubě
se bavíme o trestaní, jakých trestných činů spáchaných v rámci České republiky, tak jisto vlastně ten soud musí prokázat tomu
obviněnému za všechnu pochybnost, že spáchání toho počtu došlo tzn. je bouři i letos už teda získat důkazy, že že se nacházel
předpovídá, že se zaznamenávají výpovědi koneckonců 1 věc, fyzické úkazy. Druhá věc on řekl výpovědi svědků výš paměť
může být zkrátka, znamená byliny důkazů pral už loni v zimě je použít.

mluvčí 
Prezident Zelenský volá po tribunálu, kdo o jeho ustanovení může vlastně rozhodnout?

mluvčí 
V tomto případě bytovou tribunál, který dosud a taky zákon nezpůsobil. V minulosti jsme viděli ustanovení tribunálu, který
zůstanou, že na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN to je v tomto případě prakticky nemožné z toho důvodu, že spoje
stálých členů Rady bezpečnosti a teda jisté, že by vznik tohoto tribunálu Tuvalu druhá možnost je v podstatě vytvoření orgánů
na základě dohody státu tzn. už státy, které můžu rozhodnout a jaký to tribunál rozhodl podobně, jako je to v případě
Mezinárodního trestního soudu, který vznikl moderní základě jim zkouška lhůtu, že mezinárodní a je teda za, že by to už na.

mluvčí 
Tu jak je.

mluvčí 
V současnosti reálné, že budou viníci potrestáni podle vás?

mluvčí 
To je velmi těžké předpovídat, ale mezinárodní spravedlivost i zdá, že dnes je selektivně a že Amélie Mali ona myli a
koneckonců jsme to viděli i v případě Jugoslávie a podobně tzn. on to se nedá očekávat. Nedají očekávat rychlé výsledky i ale
to neznamená, že do budoucna právě tyto osoby měli postavené představivost útočí na ty mezinárodní úrovni. Máte nárok na
úroky, protože to stíhá někdy v noci, když například u nových zločinnou zločinů proti lidskosti už viděli i na ty národní úrovni,
zrovna Česká republika má 8 West zákoníku a postihuje vlastně tu točí.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman jmenoval do čela Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava kalu Poslanecká sněmovna dosavadního šéfa
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úřadu znovu zvolila v březnu. Kalů navrhly všechny strany vládní pětikoalice a tajné volby byl nakonec jediným uchazečem.
Teď nabízíme jeho stanovisko.

mluvčí 
Důvěry si vážím jsem rád, že se Poslanecká sněmovna shodla s prezidentem na tom návrhu a a že ta volba vlastně velmi
hladce prošla. Já za sebe bych nepřeceňoval, jestli jestli to bylo pár hlasů víc nebo méně. Důležitý je ten výsledek důležité je to,
že pan prezident i poslanci ohodnotili tu moji práci na Nejvyšším kontrolním úřadu pozitivně a vlastně dali mi tu důvěru na další
funkční období.

mluvčí 
Hovořilo prezent republiky Miloš Zeman o tom, že by si Sobotka dokázal představit, jak jsem o tom teď já hovořil. Rozšíření
pravomocí NKÚ vy osobně uvítal byste to, chtěl byste možná, jakých oblastech?

mluvčí 
Kdybychom poslali jednu jedinou věc, a to je, abychom mohli kontrolovat veřejné prostředky. My v současné době můžeme
kontrolovat jenom státní prostředky, a když jdeme kontrolovat takovou akci, jako je třeba výstavba metra nebo nebo nějaká
akce, na které se podílí město a zároveň kraj a zároveň stát tak vlastně takovou akci nemůžeme kontrolovat, a to jsou základy
těch politik, ať už je to zdravotní sociální školská dopravní energetická, tak všechny jsou společně všechny se tam promítají
info promítají prostředky těch různých zdrojů, a to, že my můžeme kontrola ionty státní prostředky a ne ty veřejné, tak nám dělá
velký problém. Jsme vlastně v rámci Evropy. Unikát jsme jedna z mála zemí, která tuto působnost nemá, takže to je věc, která
by stála za úvahu v minulém období vláda prosazovala tuto změnu, ale bohužel havarovala v senátu a zdá se, že přitom složení
senátu, jaký dnes je, takže k té úpravě zatím nedojde.

mluvčí 
Jaké budou vaše jinak první kroky, ale můžeme říct strategické dlouhodobé tom dalším devítileté funkční období?

mluvčí 
Tak především nebudou žádné personální zemětřesení, nebudou jsem spokojený s tím týmem, který mám akcí využité
příležitosti poděkovat svým kolegům na Nejvyšším kontrolním úřadě, takže to je 1 věc, ale druhá věc nevyhneme se změnám.
Máme před sebou mnoho úkolů. Ten první dokončí předsednictví EU rozsah, což je 50 zemí sdružených v in 1 institucí a mít
dnes předsedáme musíme dokončit stavbu našeho sídla sídla Poslanecké sněmovny, která tam bude mít archiv knihovnu a
potom musíme dál pokračovat v tom, aby ta naše práce, aby ty výsledky, které ta kontrola přinese tak, aby vedly k tomu
zlepšení situace skutečnému zlepšení. Všichni vidíme proběhla krizi covidová. My jsme zareagovali a nějakým způsobem ta ta
naše kontrola zarezonovala, ale je tady nová krize, máme vysokou inflací, máme energetickou krizí máme uprchlickou vlnu mají
celá řada dalších krizí. A my jsme se nepoučili z té první, řekněme, po dlouhé době relativního klidu, abychom se připravili na ty
další krize, a to si myslím, že je hlavní úkol, co by měla Česká republika dělat a mít jako Nejvyšší kontrolní úřad bychom k tomu
chtěli přispět.

mluvčí 
K vodě se pobavit o nedávno zveřejněné v tomto týdnu výroční zprávě NKÚ, která poměrně ostře kritizovala hospodaření státu
za loňský rok, tedy jde na vrub předchozí vládě. Je tam mimo jiné hovoříte třeba o investicích do digitalizace, které nejsou
efektivní do sociální oblasti, které nejsou efektivním o nízkých investicích. Na druhou stranu exministryně financí Alena
Schillerová hovoří, že je to vytržené z kontextu, že je to odtrženou od reality. Argumentuje tím, že ty výdaje státu byly vyšší
třeba kvůli pomoci podnikatelům a podobně. Tak, jak reagujete na tuto výtku a možná obecně, co bylo tedy já jsem nastínil, ale
nejvíc špatně za loňský rok?

mluvčí 
Já nevím, jestli máme prostor probírat celou tu 150 stránkovou zprávu. Já bych hlavně zrušit řekl, tak já bych hlavně řekl to
důležité naše výroční zpráva je určitá syntéza z těch 30 analýz, které uděláme, tak poskytujeme syntézu, jak jsi ty ta Česká
republika stála, v čem se zlepšila, v čem ne. Já bych dal ruku do ohně za to, že až vydáme příští výroční zprávu, tak pokud
bude paní Schillerová dál s opozicí, tak už bude vítat a bude říkat, že prostě ta vláda to nedělá dobře a že oni na to upozorňují,
a tak dál. Tam my plníme tu naši roli, my nastavujeme to zrcadlo těm silný ve vládě a i v ústavě a v komentářích ústavy se o
tom píše, že mé sloužíme ku pomoci opozice, ale to není ku pomoci ty opozice nebo tamty opozice obecně jakékoliv opozice,
takže naše výroční zpráva je prostě zpráva o tom, jak mi ty věci vidíme, měli jsme celou řadu soubojů o tu interpretaci vždycky
vždycky to nikoho zaujalo, ale to je dobře. Diskutujme o těch problémech, hledejme řešení a dovolím si říct, že jsem si skoro
jistý, že za rok paní Schillerová bude ráda, že takovou zprávu bude mít na ruce, aby mohla tu vládu podrobit kritice.

mluvčí 
Tak dá se už teď třeba nějakým způsobem za těch pár měsíců nové vlády říct, jak si stojí ta vláda podle vás týče třeba
nastavení, než začala válka na Ukrajině, přesto tehdy revitalizace toho státního rozpočtu návrhu. To byly podle vás, řekněme,
dobré kroky, jak byl nastaven?

mluvčí 
No, obecně podniku a teď nemluvím za Nejvyšší kontrolní úřad, musím to odliší, protože mít takovou kontrolu nemáme, ale
obecně každá koruna, která se ušetří, je dobře, to je jednoznačné. Na druhou stranu ty 3 měsíce to rozpočtové opatření, jestli
skutečně vedly k dosažení nějakých systémových úspor, o tom bych spíš pochybovat, takže ta naše zpráva to bude hodnotit
globálně, budeme se na to dívat z celkového pohledu, ale to důležitější je, abychom začali řešit ty věcí, na které upozorňujeme
dlouhodobě. Já jenom jednu, mi dovolte nezaměstnanost, tak my se chlubíme celou dobu, že máme nejnižší nezaměstnanost v
Evropě, ale přitom prostředky, které vynakládáme na snižování nezaměstnanosti po celou tu dobu vyčerpají a bylo to několik
miliard korun, jo, tzn. proč ten stát není schopen zareagovat a říct v této oblasti, není potřeba vynakládat prostředky, je
potřeba nasměrovat někam jinam, a to je to, co bychom chtěly a k tomu ta naše výroční zpráva, o které se teď bavíme k tomu
má sloužit, abychom nastínili ty zásadní problémy, které Česká republika má.

mluvčí 
6 možná zeptám vás čeká letos 3 32 kontrol, na co se zaměří a budou možná jiné než v těch předchozích letech nebo ta oblast
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je zkrátka pořádně podobná stejná?

mluvčí 
Tak ono jich bude víc ještě doplníme do plánu kontrol, takže jich bude trošku víc, ale v zásadě v zásadě ty naše kontroly
vycházejí z určité filozofie toho úřadů a vycházejí také z toho, že máme tzv. systém detekce rizik tzn. my sledujeme, kde je to
riziko nehospodárnosti neúčelnosti ne Viktor neefektivnosti, vyšší. A tam se zaměřujeme, jo, takže nebude to jiné v tom smyslu
v tomto smyslu, že prostě budeme sledovat tý oblasti, které jsou nejvíce rizikové. Bude to možná jiné v tom, že jsme kontrola v
minulém období zdravotní ústavy a teď budeme kontrola prostě nějaké jiné instituci.

mluvčí 
Hospodaření státu vedlo loni podle NKÚ zadlužování pokračoval enormní nárůst běžných výdajů. Kontroloři tvrdí, že vysoké
tempo zadlužování absence hledání úspor ohrožují stabilitu veřejných financí. Bývalá ministryně Alena Schillerová kritiku
odmítá a říká, že zpráva je v řadě bodů odtržena od reality. Dělala by dnes něco jinak, anebo si za všemi svými rozhodnutími
stojí, jak z dnešního pohledu hodnotí svou prezentaci na sociálních sítích i na to se Aleny Schillerové zeptám interview ČT 24
právě začíná dobrý podvečer.

mluvčí 
Takže v podvečer děkuju za pozvání.

mluvčí 
Hospodaření státu skončilo v roce 2021 nejhorším výsledkem historii Česka schodkem 420 miliard byste udělala chybu.

mluvčí 
Tak my jsme také byly nejhorší krizi za od vůbec historii naší země, kam paměť sahá historicky. My jsme v době než nastoupil
COVID, tak měli přebytkové vyrovnané hospodaření. To se podařilo třem ministrům historii. Andreji Babišovi mě Václavu
Klausovi přišel COVID a měli jsme se prostě na ty lidi vykašlat, jak se říká lidově, neměli jsme pomoc ekonomice si stojím za
těmi kroky. Samozřejmě v tom výsledku 420 miliard za rok 2021 hrálo roli i to, že jsme historicky nejvíc snížili daň z příjmu
zrušením tzv. superhrubé mzdy tzn. že vlastně se počítá s tím, že to udělal, dejme tomu kolem 80 miliard navíc na veřejných
rozpočtech, ale nejenom toto snížení, ale zvednutí slevy na poplatníka. Rozpočtové určení daní a tak dál.

mluvčí 
Takže žádná chyba.

mluvčí 
Já sem novým Pokorný člověk paní redaktorko, takže já nikdy si nemyslím, že bych dělal nebo nedělá chyby, všechno jsem
měla rozmyslet, všechno jsem dělala prostě po úvaze, ale to zhodnotí historie nemám. Ve zvyku se chválit.

mluvčí 
Nutil Nejvyšší kontrolní úřad a podle zprávy NKÚ. Přestože ekonomické restrikce v roce 2021 nedosahovaly takové míry jako v
roce 2020 deficit rozpočtu se meziročně zvýšil o 52 miliard, můžete vysvětlit.

mluvčí 
Proč samozřejmě velmi ráda. Já jsem, jak jste komentovali řekl, že je odtržený od reality ta zpráva. Vemte si, že my jsme
pokračovali ve výplatě covidové pomoci. Mnoho podnikatelů bylo mnohem horší situaci než v roce 2020. Naroste nám sociální
dávky, zvýšila se nemocnost. Máme měli jsme další věc, udrželi jsme nezaměstnanost. Slyšel jsem.

mluvčí 
Že ale ona utvrdí, že ekonomické restrikce v roce 21 nedosahovaly takové míry odhad 200.

mluvčí 
2 jeli velmi vysokém.

mluvčí 
Se ale nebyly takové jako předchozí za ANO peníze zamířily. Ten deficit ze zavření brzy našel.

mluvčí 
Se z toho důvodu restrikce a covidové programy byly pořád vysoké pořád velká část komika postižená. Byla tam velká sociální
pomoc, udrželi jsme zaměstnanost v nezaměstnanosti pořád nejnižší v Evropské unii. To byl také díky covidovým programům.
Investice pořád rostly by to kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad. Sociální dávky jsme nemohli škrtnout, protože samozřejmě spousta
lidí bylo nemocných bylo v problémech a k tomu si musíte podívat na rozpočet tak, že není jenom výdajová část výdaje 1
stránka věci a pak příjmová, ale na.

mluvčí 
Té příjemné jsme hráli -100 miliard tím, že jste, že by se ale hrubá mzda nebyla.

mluvčí 
Chyba dali jsme to lidem ty peníze.

Univerzita Karlova oslavila 674. narozeniny a předala ceny URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 06.04.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.04.2022 22:11 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , AVE:
500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Ve středu 6. dubna proběhlo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní zasedání připomínající 674. výročí založení

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 141 / 391

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15254&locale=cz
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D15254%26locale%3Dcz
http://www.newtonmedia.eu/


Univerzity Karlovy. U této příležitosti byly uděleny Ceny Miloslava Petruska za prezentaci Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí
počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

Rektorka Milena Králíčková ve svém úvodním projevu vyzdvihla důležitost vzdělávání žen na Univerzitě Karlově, ačkoliv sám
Karel IV. myslel při zakládání svého učení především na muže: „Tradice vzdělání učených mužů, jakkoli na počátku Karlem IV.
dobře míněná, se v průběhu času přiklonila na stranu žen. Je to přirozený vývoj, vedoucí k vyvážení příležitostí v naší
společnosti. Ráda v tento den vzpomenu příkladu žen akademiček, které nám dodaly sebedůvěru a příklad, že vzdělání patří
nejen učeným mužům, ale i učeným ženám,” řekla historicky první rektorka UK a připomenula odkazy první promované lékařky
Anny Honzákové, profesorky historie Milady Paulové a dalších žen. 
S přednáškou na téma Dialog a třetí role Univerzity Karlovy navázal docent Martin Vlach , prorektor pro vnější vztahy UK. „Třetí
role univerzity je daleko strukturovanější a složitější proces než pouhé ‚být vidět‘. Vyžaduje mnohdy rychlou reakci instituce na
momentální společenské požadavky, proces těžko předem definovatelný pomocí nějakých opatření rektora či rektorky či
vnitřních vyhlášek. Právě krize posledních měsíců nám daly šanci, že jsme si mohli uvědomit v úplnosti neredukovaný význam
tohoto sousloví. Jde totiž o princip vzájemného ovlivňování, v němž má být univerzita sice aktivní, ale zároveň musí sama
naslouchat.” 
A jako fyzik a popularizátor vědy a historie se s humorem pustil i do symboliky čísel: „Univerzita byla založena českým králem a
římským císařem Karlem IV. v dubnu 1348. Kolik je 1348 děleno 2? … Ano. 674. Tak významné je letošní výročí! Jsme přesně
v polovině! Koho z vás jsem čísly nadchnul? Možná mnohé, ale není ta symbolika čísel třeba jen dnešními slovy ‚PR bez
obsahu‘?“? A zdůraznil, že forma je sice důležitá, ale obsah je mnohem důležitější a třetí roli univerzity je nutné vnímat
především jako dialog. 
Během slavnostního zasedání u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy byly předány ceny významným osobnostem
Univerzity Karlovy. 
Jako první byla udělena Cena Miloslava Petruska za prezentaci , která se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad
na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti. Může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu
na příslušnost k akademické obci univerzity. Cena je pojmenována po jednom z nejvýznamnějších českých sociologů,
emeritním děkanovi Fakulty  sociálních  věd  UK . 
Cenu Miloslava Petruska za prezentaci v letošním roce obdrželi: 
Výzkumný tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV  UK  za projekt s názvem COVID-19 infodemie, jmenovitě: 
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D 
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
Mgr. Veronika Macková, Ph.D. 
Ing. Radek Mařík, CSc. 
Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. 
Mgr. Victorie Nainová 
Cílem tohoto interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru dezinformací
nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19, ale též k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem
zkreslování informací v médiích. Výsledná zjištění a analýzy jsou dostupné jak odborné, tak laické veřejnosti na webových
stránkách infomore.cz 
Oceněný vědecký tým FSV  UK  se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v
souvislosti s udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu
ukrajinských studentů a akademiků na Univerzitě Karlově. 
Tým akademiků z Katedry sinologie FF UK, kteří se podílejí na projektu Sinopsis. Cenu za kolektiv převezmou: prof. PhDr. Olga
Lomová, CSc.a PhDr. Martin Hála, Ph.D. 
Projekt Sinopsis vznikl jako odpověď na potřebu vnést do veřejného diskurzu ucelené a systematické analytické zpravodajství o
současné Číně a česko-čínských vztazích. Cílem tohoto projektu je podávat pravidelný přehled o vývoji v Číně a přispět tak k
jejímu lepšímu porozumění, pochopení jejího postavení ve světě a našeho vztahu k ní na základě věcných analýz a hlubšího
kontextu každodenního zpravodajství. Tým akademiků, kteří se na tomto projektu podílejí, pravidelně zveřejňují autorské
články, analýzy a rešerše, které jsou dostupné široké veřejnosti na webových stránkách sinopsis.cz 
Diplom s poděkováním rovněž převzal prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., a to za komunikace v době pandemie covid-19. 
Dále byly uděleny Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, pojmenovaná po rektorovi Univerzity Karlovy, orientalistovi a
jazykovědci, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů, je udělována za významný a originální příspěvek, například odbornou
časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, nebo realizovaný patent. 
Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin v získali: 
prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. a tým za knižní publikace Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture 
Cílem knihy je objasnit dosud neznámá nebo nedostatečně osvětlená fakta z každodenního života příslušníků lengyelské
kultury, neolitických zemědělců, kteří přišli z Balkánu, a přes Moravu se rozšířili až na území dnešního Rakouska a Polska, kde
nahradili původní rané zemědělské populace. Mezinárodní tým odborníků pod vedením prof. Václava Smrčky (1. LF UK) se v
knize snaží odpovědět na řadu otázek; např. v čem se lišil životní styl příslušníků lengyelské kultury od předchozích kultur, jaký
byl zdravotní stav této populace a jaké nemoci ji nejvíce sužovaly. 
Tvůrčí tým z Fakulty humanitních studií UK za soubor monografií realizovaných v rámci grantového projektu “Tvůrčí opisování“:
Sborníky Oldřicha Kříže z Telče .. Jmenovitě: 
Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. 
prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D. 
Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D. 
Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 
Mgr. Michal Dragoun (osobně nepřítomen) 
Oceněná publikace představuje detailní analýzu největšího dochovaného klášterního knižního souboru z českých zemí a
přináší zcela nové poznatky o jeho obsahu a dějinách. Výsledky tohoto projektu přinášejí nebývalé množství zcela nových
informací: identifikují neznámé opisy známých textů, ale také texty, o jejichž existenci se nevědělo vůbec a které přispívají k
poznání velmi různorodých středověkých disciplín (včetně magie, medicíny nebo umění paměti). 
Výzkumný tým doc. Jovany Sádlové, prof. Petra Volfa a Mgr. Tomáše Bečváře z katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty
UK, za jejich soubor unikátních prací, které zásadním způsobem posunuly vědomosti o přenosu a epidemiologii leishmanióz,
jenž způsobují těžká onemocnění člověka a divokých a hospodářských zvířat a omezení jejich šíření je jednou z priorit Světové
zdravotnické organizace. Veškeré experimenty byly provedeny doc. Sádlovou a jejími studenty, z nichž Mgr. Tomáš Bečvář je i
prvým autorem. 
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Posledním bodem bylo udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae . Cílem této prestižní podpory je ocenění
významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. S oceněním se pojí
finanční podpora ve výši jednoho milionu korun. 
Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae v letošním roce obdrželi: 
Demografka prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK 
Informatik-lingvista prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. z Matematicko-fyzikální fakulty UK 
Organický chemik p rof. RNDr. Martin Kotora, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK 
Historička prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. z Filozofické fakulty UK 
Hematolog prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. z 2. lékařské fakulty UK 
Více o jednotlivých laureátech najdete v samostatném článku na webu UK Forum 
Text: Pavla Hubálková 
Foto: Vladimír Šigut 

Co Česko poslalo na Ukrajinu? Expert přirovnal tanky k „ruskému šrotu“, zlepšit je může drobnost od okupantů
URL
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I když je tank primárně ofenzivní zbraň, ukrajinská armáda je už více než měsíc úspěšně používá i při obraně proti ruské agresi.
Armádě pod velením Kyjeva proto přijde vhod dodávka starších tanků T-72M1, které jí podle neoficiálních informací darovala
Česká republika.

„Rozhodně má větší význam ty tanky poslat Ukrajincům než je mít tady ve skladu,“ řekl webu Lidovky.cz Vojtěch Bahenský z
katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  s tím, že tanky na bojišti stále nahraditelné nejsou. Dokázal to
například protiútok ukrajinské obrněné brigády u Černihivu.

Už nyní se přitom začíná opatrně mluvit o budoucí ukrajinské ofenzivě, při níž by se vojsko mohlo pokusit získat zpět některá
území nyní okupovaná Rusy. S jejím začátkem je ale nutné počkat na lepší klimatické podmínky. Nyní je terén pro techniku
příliš měkký. 

Pokud by Ukrajinci zahájili protiútok příliš brzy, podmáčený terén by hrál proti nim.

Zelenskyj spoléhá na velvyslance, že pro Kyjev získají podporu i zbraně. Kdo nemá výsledky, ve funkci končí

„Mohli by se totiž dostat do stejné situace jako Rusové nyní a takoví hlupáci nebudou. Budou se snažit Rusy i nadále
vyčerpávat, stále mají prostor, kam ustupovat, a to i na Donbase. A jestliže budou plánovat velký protiútok, tak to bude až
koncem dubna či začátkem května, až nastane vhodná situace a terén trochu ztvrdne. Pokud tedy válka bude pokračovat,“
upřesnil pro Lidovky.cz vojenský analytik Dušan Rovenský.

„Když vidíte záběry ruských jednotek, tak se všechny pohybují po zpevněných komunikacích. Tankové kolony se ale používají
jen pro přesuny, když narazíte na nepřítele, tak se musíte okamžitě rozvinout do formace. To Rusové nedělají a ani nemohou
dělat, protože by zapadli v bahně okolních polí. Používají úplně hloupou taktiku, navíc nespolupracují s dělostřelectvem a s
průzkumem. Prostě někam přijedou a tam narazí na ukrajinskou obranu, o které ani nevědí, že tam je,“ popsal Rovenský.

Západní armády podle něj bojují úplně jinak, Rusové prý jen plýtvají životy a technikou.

Česko na Ukrajinu dodává starší obrněnce T-72M1, což je jen lehce modernizovaná verze tanku T-72M, který se licenčně
vyráběl v zemích Varšavské smlouvy včetně Československa.

„Jsou zhruba na úrovni ruských T-72A a A1. Což zároveň není úplně dobrá zpráva, protože ty bojují na ruské straně, a když se
objevily na ukrajinské frontě, vzbudily všeobecné veselí, co to Rusko vytahuje za šrot,“ podotkl Bahenský.Do servisu v Česku?

Stroje, které nyní míří na Ukrajinu, byly v Česku zřejmě používány mimo jiné pro výcvik aktivních záloh. Přitom není přesně
známo, kolik jich vlastně Praha Kyjevu mohla poskytnout.

Ty, které byly uloženy v armádních skladech, totiž prý většinou byly ve špatném technickém stavu. „Říkalo se, že byly
provozuschopné, nikoli bojeschopné. Jsem tedy skeptický k tvrzení, že bychom jich tam poslali všech 60. Realističtější je to, že
se ,vyhrabaly’ ty, které měly být pro aktivní zálohy, opravily a pošlou se tam,“ naznačil Bahenský.
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Američané pošlou Ukrajině protitankové střely Javelin. Zelenskyj o ně v projevech žádal

Ukrajina sice před válkou měla pro tanky T-72 několik modernizačních programů, nyní ale na něco takového nemá čas ani
kapacitu. Na české obrněnce ale pravděpodobně umístí alespoň dynamickou ochranu, které má dostatek, mimo jiné z tanků
opuštěných ruskými posádkami. Jinak je ale žádná velká modernizace nečeká, půjdou rovnou do boje.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve středu potvrdila, že Kyjev navíc Česko požádal o pomoc s opravami poškozené
techniky. „Proces a možnosti případných oprav jsou předmětem jednání,“ uvedla ministryně.

„Při rozhodování, zda mít, či nemít tank, je určitě lepší ten tank mít. Pokud má totiž soupeř jen lehké zbraně, tak s ním neudělá
nic, ale i s protitankovými střelami ho není úplně jednoduché zneškodnit,“ líčí Bahenský.

Financování celé české pomoci Ukrajině je zatím na bedrech českého státu, vyloučena ale není možnost pozdějšího
refinancování nákladů ze strany EU.Vše v maximálním utajení

A jak vlastně dozbrojovací akce může probíhat? Jednou z možností je, že český stát zakoupí techniku od zbrojařských
společností, jež ji mají ve skladech, a pak ji na Ukrajinu dopraví. „U těžké techniky to mohou být vyšší částky, ale v kontextu
českého státního rozpočtu jde o marginálii,“ řekl Bahenský.

Další možnost financování nyní vyzkoušelo Polsko. Američané u něj nakoupili množství protiletadlových řízených střel Piorun,
ale ne pro své jednotky, zřejmě je dodají na Ukrajinu. Podobně fungovaly například americké dodávky zbraní do Afghánistánu.

Vývoz zbraní na Ukrajinu podléhá také z bezpečnostních důvodů maximálnímu utajení. Celý proces se vymyká standardům,
které pro export zbraní běžně platí.

„Standardní postup je takový, že vývozy zbraní povoluje licenční správa ministerstva průmyslu a obchodu, musí se k tomu také
vyjádřit ministerstvo zahraničí, vnitra, případně obrany, svou roli hrají i zpravodajské služby,“ řekl webu Lidovky.cz vysoce
postavený zahraničněpolitický a bezpečnostní expert. V případě Ukrajiny je to ale podle něho jiné, celý proces probíhá
mimořádným režimem.

„Nebyli jsme nikdy v takovéto situaci, že bychom museli utajovaně rozhodovat o zbrojních dodávkách pro nějakou vládu,“ dodal
pro Lidovky.cz zkušený diplomat.

Foto:
Tanky T-72M na vagónech v Jihlavě
Open Source Intelligence Monitor defender

Rusové na Ukrajině postupovali až sebevražedně, ignorovali vlastní doktrínu, říká expert URL
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Válka na Ukrajině

už trvá zhruba jeden a půl měsíce. Co lze čekat od příštích týdnů? Jak se mění cíle Ruska, Ukrajiny, EU či NATO? Dokáže
ruská armáda využívat vyšší vyspělosti své vojenské techniky a změnila své postupy oproti těm z dob Sovětského svazu?
Zeptali jsme se politického geografa z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana
Kofroně. „Pokusy postupovat v kolonách přes hlavní silnice v těsných formacích proti alespoň mírně připravenému protivníkovi
by byly považovány za taktickou chybu v době druhé světové války stejně jako na vrcholu studené války. Nepřekvapivě je to
sebevražedný postup i dnes,“ říká Kofroň.

V jaké fázi konfliktu se nacházíme?

V té, kdy si Rusové uvědomili, že s omezenými silami nemohou dosáhnout maximalistických cílů na všech frontách a začínají se
soustředit jen na oblasti, kde mohou dosáhnout taktických zisků. Lze jen doufat, že tento návrat do reality pro ně přichází
pozdě, to jest v okamžiku, kdy ztratili moment překvapení a v důsledku ztrát i schopnost vytvořit výraznou převahu v počtech na
rozhodujících úsecích.

Jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře dalšího vývoje?
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Rusko se zřejmě soustředí na

jihovýchodní část Ukrajiny . V optimálním scénáři z jeho hlediska se mu podaří obklíčit a zničit jednotky JFO

(jednotky operace společných sil, které bojovaly proti separatistům – pozn. red.) . Ukrajina by pak přišla i o ta

území Doněcku a Luhansku , která jsou ještě pod její kontrolou. Rusko by to mohlo vydávat za splnění jednoho z cílů invaze.
Zároveň by takový vývoj výrazně oslabil ukrajinskou armádu.

Cílem Ukrajiny je samozřejmě něco takového nepřipustit a v každém případě předejít obklíčení a zničení svých sil v oblasti. Lze
předpokládat, že se Rusové pokusí přesunout větší část sil, které donedávna bojovaly u

Kyjeva

právě do jihovýchodní oblasti. Otázkou je, do jaké míry jsou tyto jednotky ještě bojeschopné. Z druhé strany na tento vývoj
budou reagovat i Ukrajinci a pošlou své síly na obranu ohrožených oblastí.

Co jsou nejpravděpodobnější aktuální cíle Ruska, Ukrajiny, NATO a EU?

Domnívám se, že Rusko od konce prvního týdne chápe, že vládu v Kyjevě nevymění. Zřejmě bude mít několik požadavků.
Zaprvé nějakou formu uznání anexe Krymu, případně vyjádření Ukrajiny v tom smyslu, že se nepokusí Krym získat zpět silou.
Zadruhé garanci, že Ukrajina nevstoupí do

NATO . Zatřetí vyklizení Doněcké a Luhanské oblasti včetně oblastí, které nyní ještě drží ukrajinská armáda. Začtvrté
demilitarizaci Ukrajiny.

Z pohledu Ukrajiny je zejména třetí a čtvrtý požadavek pochopitelně velmi problematický a těžko by jej bylo možno vykládat
jinak než jako – byť ne absolutní – prohru. Pokud se však Ukrajině nepodaří zabránit obklíčení či vytlačení sil JFO z jejich pozic,
třetí požadavek se zmaterializuje i bez dohody. Co je pro Ukrajinu horší, v případě nedohody může Rusko okupovat území mezi
Dněprem a Doněckem, případně včetně Chersonu.

Cílem NATO a EU je pochopitelně minimalizovat ruské požadavky. Ergo snaží se udržet ukrajinskou bojeschopnost, což se
prozatím i díky chybám Rusů dařilo. Aby ruské požadavky byly limitovány například jen na první dva výše zmíněné body,
musela by být Ukrajina schopna většího protiútoku, který by ohrozil větší množství ruských útvarů a donutil je k útěku. Zda je
něčeho takového Ukrajina ještě schopna, závisí na tom, jak velké ztráty doposud utržila a kolik jí zbývá například
mechanizovaných, tankových a dělostřeleckých sil.

Z jakého důvodu nedokáže Rusko potlačit ukrajinskou protivzdušnou obranu?

Rusko ji potlačilo, ovšem jen částečně. Navíc se těžko potlačují

lehké přenosné protiletadlové řízené střely

typu Stinger či Strela. Proč jen částečně? Jednak ruské letectvo není tak technologicky ani operačně sofistikované a výkonné
jako například letectvo USA či dalších západních států, jednak se zdá, že na začátku kampaně se Rusové nekoncentrovali na
maximální možné zničení a poškození ukrajinské protivzdušné obrany. To dalo Ukrajincům příležitost uchovat síly pro další
týdny.

A zdá se, že Rusům vázne koordinace pozemních sil a letectva. Prostředky protivzdušné obrany lze totiž ničit i dělostřelectvem,
zejména raketovým jako Uragan či Smerch. Zdá se však, že ruské operace na zemi a ve vzduchu nejsou příliš koordinovány. Je
fér říct, že tato koordinace není samozřejmá a zápolí s ní většina armád. Svou roli však hraje i velká rozloha Ukrajiny, která
fakticky znamená, že obránce může držet část sil hlouběji ve svém týlu a tím jejich detekci a zničení výrazně ztěžovat.

I v době

kosovské kampaně

dokázali Srbové operovat s letadly ještě po několika dnech. Podařilo se jim také pomocí obstarožního S-125

(sovětský protiletadlový raketový komplet zavedený do služby v roce 1961 – pozn. red.)

sestřelit F-117

(americký útočný letoun zkonstruovaný s využitím „neviditelné“ technologie stealth – pozn. red.)

a podobně. Bylo tedy nereálné očekávat, že by se například během jednoho týdne Rusům podařilo – s jejich přece jen nikoli
špičkovým letectvem – zcela rozložit ukrajinskou protivzdušnou obranu, i kdyby se o to usilovně snažili.

Laikovi se může zdát, že se příliš nezměnila ruská taktika letectva a pozemních vojsk od sovětských dob. V čem vidíte změny?

Rusové mají nějakou doktrínu nasazení sil a taktické postupy. Mohli bychom teoreticky začít diskutovat, jak se vyvíjela za
posledních třicet let, ale bylo by to z větší části pouhé teoretizování. Rusové totiž svou doktrínu stejně jako taktické postupy
přinejmenším v prvním a druhém týdnu zcela ignorovali. Pokusy postupovat v kolonách přes hlavní silnice v těsných formacích
proti alespoň mírně připravenému protivníkovi by byly považovány za taktickou chybu v době
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druhé světové války

stejně jako na vrcholu studené války. Nepřekvapivě je to sebevražedný postup i dnes.

Jaké množství staré uložené techniky je možné reálně reaktivovat?

Obvykle jen zlomek bez větších oprav či výměny některých částí. To však platí jak pro ruské, tak pro ukrajinské materiální
zálohy.

Česko na Ukrajinu zřejmě poslalo více než desítku modernizovaných tanků sovětské výroby T-72M, uvedl list Wall Street
Journal

.

Jak moc se blíží či vzdalují realitě ukrajinskou stranou zveřejňované velmi vysoké počty sestřelených ruských letadel a
vrtulníků?

Obecně bych byl velmi opatrný. Obě strany mají tendenci nadhodnocovat ztráty protivníka a podhodnocovat ty vlastní. Asi
lepší odhad získáme ze seznamů vizuálně potvrzených ztrát. Ty samozřejmě ukazují jen – někdy větší, někdy menší – část
celkových ztrát. Zároveň na Ukrajině zuří konvenční válka. Ztráty techniky i lidí budou vysoké a Rusové ztratili bezesporu
desítky

letadel

a vrtulníků, což samo o sobě ale není tak překvapivé.

Nakolik výrazně se na bojišti projevuje fakt, že je ruská technika modernější než ukrajinská?

Technologická převaha se výrazně projevuje jen tam, kde je obsluhována takticky kompetentními jednotkami, ideálně v rámci
racionálního plánu. Rusko sázelo na krajně optimistický plán a tomu často podřizovalo taktiku. Jeho

technologická převaha

se tak projevuje jen omezeně.

Ukrajinská ofenziva i s českými tanky?
TISK , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: HYNEK PAŠTĚKA, IVETA KŘÍŽOVÁ , Vytištěno: 29 904 , Prodáno: 23 396 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 02:03 , Čtenost: 152 037 , Rubrika: Titulní strana , AVE: 191 125,22 Kč , Země: Česko , GRP: 1,69
PRAHA I když je tank primárně ofenzivní zbraň, ukrajinská armáda je už více než měsíc úspěšně používá i při obraně proti
ruské agresi. Armádě pod velením Kyjeva proto přijde vhod dodávka starších tanků T-72M1, které jí podle neoficiálních
informací darovala Česká republika. 
„Rozhodně má větší význam ty tanky poslat Ukrajincům, než je mít tady ve skladu,“ řekl LN Vojtěch Bahenský z katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  s tím, že tanky na bojišti stále nahraditelné nejsou. Dokázal to například
protiútok ukrajinské obrněné brigády u Černihivu. 
Už nyní se přitom začíná opatrně mluvit o budoucí ukrajinské ofenzivě, při níž by se vojsko mohlo pokusit získat zpět některá
území nyní okupovaná Rusy. S jejím začátkem je ale nutné počkat na lepší klimatické podmínky. Nyní je terén pro techniku
příliš měkký. 

Pokračování a více na straně 3 Ofenziva s českými tanky? 

Dokončení ze strany 1 

Pokud by Ukrajinci zahájili protiútok příliš brzy, podmáčený terén by hrál proti nim. 
„Mohli by se totiž dostat do stejné situace jako Rusové nyní a takoví hlupáci nebudou. Budou se snažit Rusy i nadále
vyčerpávat, stále mají prostor, kam ustupovat, a to i na Donbase. A jestliže budou plánovat velký protiútok, tak to bude až
koncem dubna či začátkem května, až nastane vhodná situace a terén trochu ztvrdne. Pokud tedy válka bude pokračovat,“
upřesnil pro LN vojenský analytik Dušan Rovenský. 
„Když vidíte záběry ruských jednotek, tak se všechny pohybují po zpevněných komunikacích. Tankové kolony se ale používají
jen pro přesuny, když narazíte na nepřítele, tak se musíte okamžitě rozvinout do formace. To Rusové nedělají a ani nemohou
dělat, protože by zapadli v bahně okolních polí. Používají úplně hloupou taktiku, navíc nespolupracují s dělostřelectvem a s
průzkumem. Prostě někam přijedou a tam narazí na ukrajinskou obranu, o které ani nevědí, že tam je,“ popsal Rovenský.
Západní armády podle něj bojují úplně jinak, Rusové prý jen plýtvají životy a technikou. 
Česko na Ukrajinu dodává starší obrněnce T-72M1, což je jen lehce modernizovaná verze tanku T-72M, který se licenčně
vyráběl v zemích Varšavské smlouvy včetně Československa. 
„Jsou zhruba na úrovni ruských T-72A a A1. Což zároveň není úplně dobrá zpráva, protože ty bojují na ruské straně, a když se
objevily na ukrajinské frontě, vzbudily všeobecné veselí, co to Rusko vytahuje za šrot,“ podotkl Bahenský. 

Do servisu v Česku? 

Stroje, které nyní míří na Ukrajinu, byly v Česku zřejmě používány mimo jiné pro výcvik aktivních záloh. Přitom není přesně
známo, kolik jich vlastně Praha Kyjevu mohla poskytnout. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 146 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Ty, které byly uloženy v armádních skladech, totiž prý většinou byly ve špatném technickém stavu. „Říkalo se, že byly
provozuschopné, nikoli bojeschopné. Jsem tedy skeptický k tvrzení, že bychom jich tam poslali všech 60. Realističtější je to, že
se,vyhrabaly‘ ty, které měly být pro aktivní zálohy, opravily, a pošlou se tam,“ naznačil Bahenský. 
Ukrajina sice před válkou měla pro tanky T-72 několik modernizačních programů, nyní ale na něco takového nemá čas ani
kapacitu. Na české obrněnce ale pravděpodobně umístí alespoň dynamickou ochranu, které má dostatek, mimo jiné z tanků
opuštěných ruskými posádkami. Jinak je ale žádná velká modernizace nečeká, půjdou rovnou do boje. 
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) včera potvrdila, že Kyjev navíc Česko požádal o pomoc s opravami poškozené
techniky. „Proces a možnosti případných oprav jsou předmětem jednání,“ uvedla ministryně. 

Vše v maximálním utajení 

Vláda večer také schválila další dodávku blíže nespecifikovaného vojenského materiálu na Ukrajinu v hodnotě 133 milionů
korun. Česko už takhle Kyjevu darovalo vybavení za více než miliardu. 
„Při rozhodování, zda mít, či nemít tank, je určitě lepší ten tank mít. Pokud má totiž soupeř jen lehké zbraně, tak s ním neudělá
nic, ale i s protitankovými střelami ho není úplně jednoduché zneškodnit,“ líčí Bahenský. 
Financování celé české pomoci Ukrajině je zatím na bedrech českého státu, vyloučena ale není možnost pozdějšího
refinancování nákladů ze strany EU. 
A jak vlastně dozbrojovací akce může probíhat? Jednou z možností je, že český stát zakoupí techniku od zbrojařských
společností, jež ji mají ve skladech, a pak ji na Ukrajinu dopraví. „U těžké techniky to mohou být vyšší částky, ale v kontextu
českého státního rozpočtu jde o marginálii,“ řekl Bahenský. 
Další možnost financování nyní vyzkoušelo Polsko. Američané u něj nakoupili množství protiletadlových řízených střel Piorun,
ale ne pro své jednotky, zřejmě je dodají na Ukrajinu. Podobně fungovaly například americké dodávky zbraní do Afghánistánu. 
Vývoz zbraní na Ukrajinu podléhá maximálnímu utajení. Celý proces se vymyká standardům, které pro export zbraní běžně
platí. 
„Standardní postup je takový, že vývozy zbraní povoluje licenční správa ministerstva průmyslu a obchodu, musí se k tomu také
vyjádřit ministerstvo zahraničí, vnitra, případně obrany, svou roli hrají i zpravodajské služby,“ řekl LN vysoce postavený
zahraničněpolitický a bezpečnostní expert. V případě Ukrajiny je to ale podle něho jiné, celý proces probíhá mimořádným
režimem. 

Parametry T-72 M1 
* Rok výroby 1986–1993 
* Bojová hmotnost 43 t 
* Délka s kanónem vpředu 9,53 m 
* Šířka 3,59 m 
* Výška po strop věže 2,19 m 
* Motor V-46-6 
* Výkon motoru 573 kW 
* Maximální rychlost 
silnice / mimo silnici 60/45 km/h 
* Cestovní dojezd 460 km 
* Hloubka brodění 1,2 m 
* Maximální úhel stoupání 30° 
* Boční sklon 25° 
* Vertikální překážka 0,85 m 
* Přechod přes příkop 2,8 m 

Jestliže budou plánovat velký protiútok, tak to bude až koncem dubna či začátkem května, až nastane vhodná situace 

Foto autor:   FOTO: EXCALIBURARMY. CZ // KOLÁŽ ŠIMON / LN
Foto popis:   Sovětský střední tank T-72M1 vyráběný v československé licenci od roku 1986
Foto popis:   T-72 byl nejpoužívanější tank států Varšavské smlouvy od 70. let až do rozpadu Sovětského svazu. Byly vyráběny
různé kopie tohoto tanku, ať už s licencí nebo bez. Licencované verze byly vyráběny v Polsku a Československu.

Analytik Smetana: Zločiny Rusů na civilistech posilují odhodlání Ukrajinců bojovat URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: novinky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 05:13 , 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
Jednání o mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou se kvůli spáchaným válečným zločinům komplikují, říká v rozhovoru Michal
Smetana, pedagog z Katedry bezpečnostních studií FSV  UK  a koordinátor univerzitního centra excelence Peace Research
Center Prague. Chování ruských vojáků posiluje odhodlání Ukrajinců pokračovat v boji.

Je po masakru v Buči mezi Ukrajinou a Ruskem ještě možná kompromisní dohoda, která by válku ukončila? 
Jednání o mírové dohodě se tím přinejmenším velmi komplikují. V Buči prokazatelně došlo ke spáchání závažných válečných
zločinů proti ukrajinským civilistům, což stěží posílí ochotu ukrajinské strany akceptovat bolestivé kompromisy, které jsou
nutnou součástí takové dohody. 
Nejde přitom pouze o postoj ukrajinské vlády – prezident Zelenskyj se jasně zavázal k tomu, že obsah případné mírové dohody
vyjednané s Ruskem musí být následně schválen občany Ukrajiny v referendu. 
Chování ruských vojáků v Buči nebylo izolovaným incidentem a odhalování válečných zločinů spáchaných na území Ukrajiny
bezesporu pouze posiluje odhodlání Ukrajinců odmítnout zásadní ústupky a pokračovat v boji proti ruské armádě. 
Bylo by snazší dohody dosáhnout, pokud by samo Rusko uznalo spáchané zločiny na civilistech a potrestalo konkrétní viníky? 
Obávám se, že vzhledem k bezprostřední reakci Moskvy na masakr civilního obyvatelstva v Buči není příliš realistické očekávat,
že na straně Ruska k nějaké formě uznání válečných zločinů a potrestání viníků dojde. 
Není to koneckonců v historii poprvé, kdy se Rusko od spáchání válečných zločinů distancuje a popírá je – v tomto směru není
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ani potřeba se vracet k událostem druhé světové války, stačí si vzpomenout na války proti Čečensku v 90. letech nebo na
nedávnou válku v Sýrii. 
Přesvědčení, že k potrestání jednotlivých pachatelů na ruské straně nedojde, je koneckonců pravděpodobně jedním z řady
faktorů, který tento druh chování ruských vojáků v současném konfliktu vysvětluje. 
Proč podle vás vojáci masivně útočili na civilisty? Mohli tak konat i bez rozkazů velitelů? 
Jedná se o selhání na řadě úrovní, ať už se jedná o vojáky samotné, jejich velící důstojníky či samotné vedení ruského státu,
které systematicky dehumanizuje ukrajinskou stranu a spoluvytváří tak podmínky, ve kterých k takovému chování ruských
vojáků může docházet. 
K danému chování pak vede celá řadu faktorů, ať už se jedná o frustraci a silné emoce, dramatické snížení morálky a ochoty
dodržovat základní pravidla, pocit beztrestnosti či záměrný teror směřující k potlačení odporu civilního obyvatelstva. 
Je stále ve hře možnost, že by se po tom všem Ukrajina vzdala části území? 
Prezident Zelenskyj opakovaně naznačil, že je ochoten se v rámci mírových jednání bavit i o otázce budoucnosti Ruskem
anektovaného Krymu či o možné nezávislosti Doněcké a Luhanské oblasti. 
Bude však velmi záležet na konkrétních parametrech dané dohody, kde prezident Ukrajiny opakovaně mluví především o
potřebě zajištění práv občanů žijících na tomto území – je nerealistické očekávat, že by se v aktuální situaci byla ukrajinská
vláda ochotna těchto částí svého území zcela bezpodmínečně vzdát. 
Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která mají za cíl hledat mírovou dohodu, by měla pokračovat. Jsou ale myšlena oběma
stranami vážně? 
Samotné mírové dohodě by měla předcházet dohoda o uzavření příměří a zde má Ukrajina v současné chvíli řadu důvodů
stavět se k tomuto kroku s velkou opatrností. 
Vzhledem k vývoji aktuální situace na bojišti je pro Rusko potenciálně výhodné uzavření příměří, kde získá čas pro reorganizaci
jednotek stažených od Kyjeva, Černihivu a Sumy, opravy poničené techniky a posílení své vojenské kapacity v oblasti
Donbasu. Následně pak může vyprovokovat porušení příměří a posílené vojenské kapacity využít k další ofenzivě proti
ukrajinským pozicím. 
Ukrajina trvá na jednání prezidentů Zelenského a Putina. Co od toho lze čekat? 
Ze strany Kremlu docházelo a nadále dochází ke snaze delegitimizovat vládu v Kyjevě, což se neslučuje s obrazem
diplomatického jednání, kde proti sobě stojí prezidenti obou zemí jako rovnoprávní aktéři a společně hledají řešení konfliktu. 
Osobně se domnívám, že pokud v nějaké fázi k jednání prezidentů vůbec dojde, bude to až ve chvíli, kdy si bude Rusko jisté,
že dohoda je fakticky na spadnutí a ruský režim bude schopen takového setkání v rámci své propagandy efektivně využít. 
Americký prezident Joe Biden označil Putina za válečného zločince. Lze tedy předpokládat, že Západ Rusko nechá v izolaci i po
případném konci války až do té doby, než se v zemi vymění vedení? 
Budoucnost sankcí uvalených na Rusko je velkou otázkou – zvlášť, když nevíme, kam až bude Západ v tomto směru ochoten v
následujících dnech a týdnech dále zajít. 
Bezesporu to bude nakonec záležet i na výsledku diplomatických jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, kde uzavření mírové
dohody může vést k minimálně dílčímu uvolnění sankcí, zatímco absence této dohody a táhlý vojenský konflikt bude posilovat
hlasy těch, kteří jakékoliv uvolnění sankcí rezolutně odmítají. 
Ať už bude výsledek jakýkoliv, pokud nedojde na ruské straně k zásadní změně politického vedení země, k nějakému návratu k
normálním ekonomický a diplomatickým vztahům mezi Západem a Ruskem pravděpodobně jen tak nedojde, a politický tlak na
to Rusko ekonomicky a diplomaticky nadále izolovat bude pokračovat. 
Jak by měl Západ podle vás na hrůzy, které Rusko na Ukrajině spáchalo na civilistech, reagovat? 
Ještě více posílit vojenskou a materiální pomoc Ukrajině, včetně dodávek dalších zbraňových systémů, těžké ozbrojené
techniky, vojenského vybavení a munice. Tyto dodávky budou v následujících týdnech pro boje v oblasti Donbasu a
ukrajinskou protiofenzívu klíčové. Zásadní bude v tomto směru rovněž pro Ukrajinu i zpravodajská spolupráce se západními
státy. 
Západ rovněž musí pokračovat ve snaze Rusko diplomaticky a ekonomicky izolovat a najít efektivnější shodu na tom, jak
pracovat s ekonomickými sankcemi více strategicky jakožto nátlakovým instrumentem pro co nejefektivnější ovlivnění chování
Moskvy. 
Za tímto účelem se musí rovněž Západ, zvláště pak Spojené státy, pokoušet získat na svoji stranu i státy, které se dosud z řady
důvodů staví k válce Ruska proti Ukrajině spíše vlažně, a snažit se tak posílit tlak na Rusko i skrze tyto třetí země. 
Bývalý prezidentův poradce Sergej Karaganov prohlásil, že Rusko nemůže na Ukrajině prohrát, že potřebuje nějaké vítězství.
Jak si tato slova vykládat a je potřeba je brát vážně? 
Zde je potřeba si říci, co vlastně slovo vítězství v tomto kontextu může znamenat. Z určitého pohledu je možné tvrdit, že Rusko
už fakticky prohrálo – svých maximalistických cílů změnit režim v Kyjevě a přinutit Ukrajinu ke kompletní změně její zahraničně-
politické orientace již zcela jistě nedosáhne. Z války v každém případě vyjde vojensky velmi oslabené, ekonomicky poškozené a
diplomaticky více izolované, než bylo před ní. 
Současně s tím bude v následujících letech Ruská federace čelit mnohem jednotnější Severoatlantické alianci, kde řada
členských států již nyní avizuje výrazně vyšší výdaje do obrany, dochází k posilování aliančních sil na východním křídle, a
dokonce je ve hře potenciálně i vstup Švédska a Finska. Z nějaké objektivnější perspektivy je takový stav stěží možné obhájit
jako ruské vítězství. 
Vzhledem k nedávnému prohlášení ruského generálního štábu o cílech ruské vojenské kampaně nicméně můžeme
předpokládat, že pokud by se Rusku povedlo dobýt Doněckou a Luhanskou oblast v jejich administrativních hranicích z roku
2014 nebo celé toto území získat v rámci diplomatických jednání, bude Kreml schopen tento dílčí „úspěch“ stále prodat
většinové ruské veřejnosti jako „vítězství,“ kterým ospravedlní jak smrt ruských vojáků, tak drakonické sankce uvalené na
Rusko. 
Pokud by se však ukrajinské armádě podařilo silou vytlačit ruská vojska z celé Ukrajiny, včetně celé oblasti Donbasu, byla by to
pro ruskou stranu nesporná prohra, kterou by zřejmě ani poměrně výkonná ruská propaganda nebyla schopna směrem k
ruské veřejnosti obhájit. 
Je třeba počítat s tím, že by takový scénář Vladimír Putin vnímal jako výsledek potenciálně ohrožující současný ruský režim i
jeho samotného, a bude ochoten udělat opravdu hodně pro to, aby k jeho naplnění nedošlo. 

Těla civilistů zabitých v Buči Foto: Stringer, Reuters Těla civilistů zabitých v Buči Foto: Stringer, Reuters 
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Z tuctu kandidátů Francouzi tuto neděli vyberou finálovou dvojici, která se utká o Elysejský palác. Server iROZHLAS.cz nabízí
vizitky pětice, která má pro postup největší šanci.

Francouzi vybírají prezidenta / Foto: Laurent Ferriere / Zdroj: Reuters

Příští prezident Francie?

Může jím být ‚chameleon‘, proevropský kandidát, nebo naopak euroskeptici

Paříž

/

Anna Urbanová

/

7. dubna 2022

Čtěte celý článek

Je jich dvanáct. Francouzi si z nich budou vybírat svého dalšího prezidenta už tuto neděli. Post by rád obhájil Emmanuel
Macron. V předvolebních průzkumech mu však dýchají na záda další kandidáti. Server iROZHLAS.cz představuje pětici, která
má největší šanci probojovat se do finálového duelu. Zajímavostí voleb podle oslovených expertů je, že kandiduje jediný
zástupce tzv. tradiční strany.

Do prvního kola boje o Elysejský palác francouzský Ústavní soud pustil dvanáctku kandidátů. Síly změří 10. dubna. Pokud
nikdo z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů, bude – velmi pravděpodobně – následovat druhé kolo o čtrnáct dní později,
kam postoupí dva nejlepší uchazeči.

Největší šanci na zvolení má dle průzkumů současný prezident Emmanuel Macron (považovaný za centristického kandidáta),
na druhé pozici se objevuje zástupkyně krajní pravice Marine Le Penová, na třetím místě je Jean-Luc Mélenchon (krajně
levicový kandidát). Dále se o prezidentský post uchází za krajní pravici Éric Zemmour a Nicolas Dupont-Aignan, Valérie
Pécresseová za Republikánskou stranu, Yannick Jadot za Zelené, starostka Paříže a socialistka Anne Hidalgová, dva další
zástupci krajní levice Nathalie Arthaud a Philippe Poutou, komunista Fabien Roussel a konečně poslední – aktivistický kandidát
– Jean Lassalle.

Server iROZHLAS.cz se rozhodl představit pět kandidátů, kteří si nejlépe stojí v průzkumech veřejného mínění:

Europe Elects@EuropeElects

France, Ipsos-Sopra Steria poll:

Macron (EC-RE): 27% (+0.5) Le Pen (RN-ID): 20.5% (-0.5) Mélenchon (LFI-LEFT): 16.5% (+0.5) Zemmour (REC-NI): 10% (-
0.5) Pécresse (LR-EPP): 8% (-0.5) … +/- vs. 1-4 April Fieldwork: 2-5 April 2022 Sample size: 1,500 ?
euractiv.com/section/all/ne…

17:02 – 05. 04. 2022

16 138

Už tuto neděli občané vystaví účet za prezidentské období Emmanuelu Macronovi. Ten se pokouší o znovuzvolení. Pokud se
mu to podaří, byl by to ve Francii ojedinělý případ. Při minulých volbách v roce 2017 byl vůbec nejmladším kandidátem. Nyní se
44letý Macron snaží prodat výsledky, kterých v úřadu dosáhl.

V dopise adresovaném občanům napsal: „Usiluji o vaši důvěru pro nový mandát.“ Oficiálně tak 3. března započal kampaň.
Nicméně o jeho zapojení do boje o Elysejský palác se spekulovalo dlouhodobě. Ještě na začátku letošního roku se k tomu
odmítal vyjadřovat, protože se – dle jeho slov – nemohl zabývat kampaní, když řešil rýsující se konflikt mezi Ruskem a
Ukrajinou.

„Macron byl dříve vnímán jako evropský diplomat, který jezdí do Moskvy a Kyjeva a snaží se předejít konfliktu – ale nepředešel
mu. Nepodařilo se mu vyjednat nic,“ řekl David Emler, akademik z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  při
Univerzitě Karlově. Doplnil, že naopak nyní sklízí současný francouzský prezident spíše posměch za to, že pouze telefonuje.

VOLBY VE FRANCII 2022

Kromě kontinuity mezi svými programovými prioritami jmenuje Macron školství a vzdělávací systém, důraz klade také na
ekologii. „Francouzi budou první národ, který se vymaní ze závislosti na plynu a uhlí,“ deklaruje.
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„Zdůrazňuje, že čelil několika krizím, které mu nedovolily dotáhnout do konce jeho projekty,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz
Zuzana Šimek, analytička z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Z pohledu politického rozložení sil je Macron zástupce středu. „Což se mu ze začátku vyplácelo, na druhou stranu – vysál jak
pravici, tak levici, a v důsledku toho okolo sebe nemá demokratické síly, o které by se mohl opřít,“ popisuje odborník na Francii
z Fakulty  sociálních  věd .

V posledních týdnech Macronovi mírně ubývají procenta, což podle experta může být problém pro případné druhé kolo. „Dá se
předpokládat, že se budou do určité míry sčítat procenta jeho protivníků Le Penové a Zemmoura. Podle současných průzkumů
už není zaručené, že by pak Macron ve druhém kole vyhrál,“ uvádí Emler.

Europe Elects@EuropeElects

France, Ipsos-Sopra Steria poll:

Presidential run-off Macron (EC-RE): 54% Le Pen (RN-ID): 46% Macron (EC-RE): 59% (+1) Mélenchon (LFI-LEFT): 41% (-1)
+/- vs. 1-4 April 2022 Fieldwork: 2-5 April 2022 Sample size: 1,500 ?euractiv.com/section/all/ne…

17:05 – 05. 04. 2022

27 126

Nahoru ^

Již podruhé bude Macronovou vyzyvatelkou v prezidentském boji 54letá Marine Le Penová, o které se zároveň mluví jako o
nejpravděpodobobnější postupující do druhého kola (spolu s Macronem). O prezidentské křeslo usiluje již potřetí – poprvé
kandidovala v roce 2012. Skončila třetí s necelými 18 procenty. O pět let později pak obsadila druhé místo. Nyní oznámila, že
pokud opět neuspěje, už nebude znovu kandidovat.

„Je velmi známou osobností. Je to jediná žena v čele extremistické strany, čehož všichni rádi využívají a jezdí se s ní fotit. Na
druhou stranu – ona je ve francouzských volbách loser (poražený, pozn. red.),“ hodnotí Emler. Doplňuje, že svůj politický
kapitál nemůže postavit ani na zástupcích své strany Národní sdružení v parlamentu. Ti totiž doplácí na dvoukolový systém
Francie, ve kterém kandidáti extrémní pravice nejsou úspěšní.

„Řada Francouzů u ní nachází odpovědi, které jim nedává Macron. Na druhou stranu hraje hodně na nacionalistické struny.
Otázkou tedy je, jak by dokázala prosazovat vlastní program,“ hodnotí analytička Zuzana Šimek.

‚Nemyslím si, že bych kandidovala.‘ V případě prohry už Le Penová další prezidentské volby neplánuje

Číst článek

Ten se od jejího posledního prezidentského pokusu změnil, stal se méně radikálním. Není tak otevřeně euroskeptický –
například už netrvá na požadavku návratu francouzské měny franku nebo nechce opouštět Evropskou unii, ale měly by se
podle ní například stavět francouzské zákony nad unijní. Naopak je pro opuštění NATO a zůstává její odmítavý postoj k
uprchlíkům. Prosazuje referendum o imigraci, které by vedlo k ústavní změně.

Válka na Ukrajině jí paradoxně pomohla. Přestože se objevovaly informace o tom, že musela zničit připravené plakáty do
kampaně, na kterých byla vyobrazena se svým dlouholetým přítelem Vladimirem Putinem. Zastává postoj setrvat v
diplomatických jednání, chtěla by deklarovat, že se na Ukrajině nebudou přímo angažovat francouzské síly.

„Dokázala využít situace v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem a jeho dopady na ekonomiku. Naskočila na problematiku
kupní síly. Nesnaží se tolik akcentovat restrikce vůči imigrantům, ale řeší aktuální výzvy,“ dodává Zuzana Šimek.

Nahoru ^

V průzkumech se pohybuje na třetí pozici 70letý představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon. Jeho podpora roste a mohl
by tak ve výsledku ohrozit vstup Marine Le Penové do druhého kola. Ani on přitom není nováčkem při prezidentské
kandidatuře, boje se účastní potřetí.

Nejprve se zapojil v roce 2012, kdy skončil čtvrtý se ziskem 11 procent, na stejné pozici se umístil i o pět let později, výrazně si
ale polepšil procentuálně – získal 19 procent.

Mélenchon je ve Francii podle akademika Emlera označován za chameleona na politické scéně: „Všechno hraje na své
politické zkušenosti a na to, že je jediný přítomný z levicového spektra a bojuje proti globalizaci.“

Prosadit se snaží s programem „Společná budoucnost“. Zaměřuje se na sociální, fiskální otázky a ekologickou spravedlnost.
Jakožto levicový kandidát navrhuje zvýšení minimální mzdy a odklon od jaderné energetiky. Chce také masivní investiční plán v
oblasti ekologické transformace a posílení zdanění nejbohatších. Mezi jeho dlouhodobé programové priority je pak přechod do
období Šesté republiky.

Zasazuje se také o částečné omezení prezidentských pravomocí. Podle analytičky Zuzany Šimek může být právě to důvodem
jeho obliby v afrických zemích. Podle průzkumu Jeune Afrique, který sbíral data v období od konce ledna do poloviny března,
měl právě Mélenchon největší podporu mezi kandidáty, která dosahovala 36 procent. „Zřejmě by se jakožto levicový prezident
snažil nepovyšovat nad obyčejnými lidmi a snažil by se jim být blízko,“ zamýšlí se Šimek.
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Europe Elects@EuropeElects

France, Ifop poll:

Voting intentions among French citizens of African origin or descent Mélenchon (LFI-LEFT): 36% Macron (EC-RE): 27% Le
Pen (RN-ID): 9% Zemmour (REC-NI): 6% Pécresse (LR-EPP): 6% ... Fieldwork: 31 January-10 March Sample size: 1,108 ?
euractiv.com/section/all/ne…

15:40 – 28. 03. 2022

87 547

Nahoru ^

Na rozdíl od předchozích kandidátů se 54letá reprezentantka Republikánské strany uchází o prezidentský úřad poprvé. Její
kampaň začala 4. prosince loňského roku, když ji její straničtí kolegové zvolili v primárkách.

„Dnes poprvé ve své historii bude mít strana generála de Gaulla, Georgese Pompidoua, Jacquese Chiraca a Nicolase
Sarkozyho kandidáta pro prezidentské volby,“ prohlásila. Paradoxně přitom právě zmiňovaný Sarkozy dlouhodobě odmítá
republikánskou kandidátku ve volbách podpořit.

Valéry Pécresseová je dlouholetá politička. Kariéru zahájila jako Chiracova poradkyně v roce 1998, pak působila jako
poslankyně nebo prezidentka v regionu Ile-de-France. Byla také ministryní pro vysoké školství a výzkum ve vládě Françoise
Fillona, z té doby však neměla valnou reputaci – prosadila zákon o autonomii vysokých škol, který vyvolal vlnu demonstrací.

Kupní síla jako klíčové téma francouzských prezidentských voleb. ‚Lidé tak tak vyjdou s penězi’

Číst článek

Při prezidentských volbách zvolila za hlavní body programu bezpečnost a kupní sílu. Prezentuje se jako kandidátka pro „šok z
kupní síly“ a „paní pro práci“, slibuje zvýšení mezd o deset procent. Pro „obnovení pořádku“ navrhuje úderné brigády v citlivých
čtvrtích, záchranný plán pro spravedlnost nebo politiku víz proti návratu nelegálních přistěhovalců.

To je nicméně agenda, kterou si za svou vzali extrémističtí kandidáti, i proto možná Pécresseová ztrácí. „Když můžete chodit ke
kovářovi, proč byste chodili ke kovaříčkovi? Pokud mají lidé podobné nálady, budou spíše volit Le Penovou nebo Zemmoura,“
míní odborník Emler. Na druhou stranu se podle něj Republikáni ocitli v nepohodlné situaci. „Ekonomicky liberální směr zase
prezentuje Macron,“ vysvětluje.

Její podpora je nyní na osmi procentech. „Je to poměrně zklamání. Dříve měla šance obsadit třetí pozici, ale to se nyní úplně
nedaří,“ hodnotí Zuzana Šimek. S tím souhlasí také Emler: „Vkládaly se do ní velké naděje – jako na zástupkyni tradiční
politické strany. Ale v průzkumech se propadá velice strmě.“

Nahoru ^

Dříve novinář, nyní přešel na „druhý břeh“ a stal se dalším kandidátem na francouzského prezidenta, který reprezentuje
extrémní pravici.

Do povědomí veřejnosti se Éric Zemmour dostal díky svým pořadům v několika francouzských televizích, kde se otevřeně hlásil
k protiimigrační politice. Kvůli tomu byl v lednu potřetí odsouzen za „podněcování k nenávisti a násilí“ a „veřejné urážky skupiny
osob pro jejich původ“. Dostal pokutu deset tisíc eur.

Je také autorem několika kontroverzních esejů. Svou kampaň zahájil na turné k propagaci nejnovější knihy La France n'a pas
dit son dernier mot. Oficiálně se do ní však zapojil 30. listopadu, kdy zveřejnil emotivní video. „Rozhodl jsem se vzít náš osud do
vlastních rukou,“ oznámil v potemnělých kulisách své pracovny.

Nostalgie po ‚sladké, bezstarostné Francii‘. Někdejší novinář Zemmour kandiduje na prezidenta

Číst článek

Jeho program zdůrazňuje otázky suverenity a bezpečnosti. Chce dosáhnout nulové imigrace, doporučuje vyhoštění cizích
vězňů, protože by si podle něj měli trest odpykat v zemi původu. „Ví, že jsou Francouzi naštvaní a on přichází jako spasitel,
který se Francii snaží vrátit tvář, kterou podle něj ztrácí,“ předpokládá analytička AMO.

Krátce po oznámení kandidatury měl silnou podporu – až 17 procent – nyní se však pohybuje kolem deseti procent.

David Emler v této souvislosti hovoří o momentu klíčového rozhodování, před kterým nyní Francouzi stojí. „Když o podpoře
Zemmoura mluvili na podzim, volby byly za dlouho a mohl se lidem zdát sympatický, tak se k němu přihlásili. Ale jak se s ním
postupem času seznamovali, tak se od něj odvrátili,“ hodnotí.

„Zemmour nedokázal sledovat aktuální témata, na rozdíl od Marine Le Penové zůstal pouze u zdůrazňování své antiimigrační
politiky,“ poznamenává Zuzana Šimek. A jak se zdá, to už pro úspěch ve volbách nestačí.

Nahoru ^
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Michal Smetana: Rusko aktivovalo plán B a přesouvá se na Donbas. I jeho dobytí je ale velká výzva URL
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Původní plán Vladimira Putina na rychlou a efektivní invazi nevyšel. Ruská armáda přecenila své schopnosti, Ukrajina se
houževnatě brání. Jaké možné scénáře se nyní nabízejí? Lze vyloučit dlouhodobý konflikt? Co víme o ruských ozbrojených
silách? Proč nebyl dobyt Kyjev? V audiozáznamu ještě zazní téma, jak hodnotit postup Evropy, či jaká forma dohody by
přicházela v úvahu.

Původním cílem invaze na Ukrajinu byl pád ukrajinské vlády, ustavení nové proruské vlády na Ukrajině, změna tamní ústavy a
autonomie pro východní části Ukrajiny. Nic z toho se však nestalo. Ukrajina se brání už šestým týdnem, což Rusko podle všeho
nutí měnit taktiku.

Podle šéfa Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga Rusko přesouvá své síly od Kyjeva na východ a jih Ukrajiny, aby se,
pokusilo zcela ovládnout Donbas a získat pozemní spojení s anektovaným Krymem.

„Možná spíše než o plán B, jde o aktivaci plánu C nebo D. Protože tak, jak se postupně měnila situace na bojišti, tak se musely
nutně revidovat i ruské politické plány. Rusko prostě muselo hledat něco, co by doma mohlo prodat jako vítězství,“ vysvětluje v
pořadu Jak to vidí... Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .

Zamrzlá válka

Proč ruská armáda neuspěla ve svém původním plánu, má podle analytika řadu důvodů. „Tím nejzákladnějším, který se line
jako červená nit celým konfliktem, je určitý nesoulad mezi maximalistickými politickými cíli a vojenskou schopností a taktikou.“

„Jinými slovy ruské schopnosti byly velmi přeceněny, a ukrajinské naopak velmi podceněny. Pod tím vším se schovává řada
dalších problémů, ať už se to týká morálky ruských vojáků, logistiky zásobování a samozřejmě i schopnosti Západu dodávat
Ukrajině velmi rychle zbraně a dále tlačit na Rusko.“

Generální tajemník NATO nicméně včera řekl, že válka na Ukrajině může trvat dlouho a že ruský prezident podle něj nezměnil
nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu. „Věřím tomu, že pokud by se to Rusku mohlo skutečně podařit, velmi rádo by se opět
k této variantě vrátilo. Nešlo by ale o ovládnutí celé Ukrajiny a její připojení k Rusku, jak si někteří lidé myslí. Spíše by šlo o
rozdrobení Ukrajiny a změnu ukrajinského režimu v Kyjevě, který by byl více nakloněn politice Ruska,“ odhaduje Smetana.

I když by to ale podle všeho bylo přání Kremlu, ještě to podle hosta Zity Senkové neznamená, že je toho Rusko schopno
vojensky dosáhnout. „Aktuálně toho schopno v žádném případě není, proto se nyní soustředí na dobytí Donbasu. A i to je
samo o sobě pro ruskou armádu v tuto chvíli poměrně velká výzva.“

Boje o Donbas

Na Donbasu se ovšem válčí už dobrých osm let. Na rozdíl od ostatních částí Ukrajiny tu má ruská armáda vybudovanou
logistiku. Co by tedy znamenala další eskalace bojů v této oblasti?

„Tady by skutečně mohl konflikt takzvaně zamrznout a protáhnout se potenciálně na měsíce až roky. Podpora Ruska pro
separatistické oblasti na území Donbasu by byla ještě explicitnější. Zároveň z druhé strany podpora Západu Ukrajině, jak
vojenská, tak zpravodajská, diplomatická, by byla větší.“

Predikce vleklejšího dlouhodobějšího konfliktu je však podle Smetany předčasná. „Dynamika na území Donbasu a intenzita
bojů v tuto chvíli zatím ještě probíhají na velmi vysoké úrovni. Každý den vidíme na obou stranách snahu útočit na pozice
protivníka. I v dalších týdnech se to jistě bude ještě velmi dynamicky vyvíjet, a je v tuto chvíli velmi těžké říct, jak to dopadne.“

„Pokud by se ale přece jenom válčilo pouze na Donbase, tak dokud nebude uzavřena nějaká forma mírové dohody mezi
Ukrajinou a Ruskem, pořád hrozí, že Rusko může kdykoli zaútočit i na jiné části Ukrajiny. Nebezpečí to tedy neeliminuje.“
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Původní plán Vladimira Putina na rychlou a efektivní invazi nevyšel. Ruská armáda přecenila své schopnosti, Ukrajina se
houževnatě brání. Jaké možné scénáře se nyní nabízejí? Lze vyloučit dlouhodobý konflikt? Co víme o ruských ozbrojených
silách? Proč nebyl dobyt Kyjev? V audiozáznamu ještě zazní téma, jak hodnotit postup Evropy nebo jaká forma dohody by
přicházela v úvahu.

Původním cílem ruské invaze na Ukrajinu byl pád ukrajinské vlády, ustavení nové proruské, změna tamní ústavy a autonomie
pro východní části Ukrajiny. Nic z toho se ale nestalo. Ukrajina se brání už šest týden. A to Rusko podle všeho nutí měnit
taktiku.

Podle šéfa Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga Rusko přesouvá své síly od Kyjeva na východ a jih Ukrajiny. Chce
ovládnout Donbas a získat pozemní spojení s anektovaným Krymem.

„Možná spíše než o plán B, jde o plán C nebo D. Jak se postupně měnila situace na bojišti, muselo Rusko nutně revidovat i své
politické plány. Muselo prostě hledat něco, co by doma mohlo prodat jako vítězství,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... Michal
Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Zamrzlá válka

Proč ruská armáda neuspěla ve svém původním plánu, má podle analytika řadu důvodů. „Tím nejzákladnějším je určitý
nesoulad mezi maximalistickými politickými cíli a vojenskou schopností a taktikou.“

„Jinými slovy: ruské schopnosti byly velmi přeceněny, zatímco ukrajinské velmi podceněny. Pod tím se schovává řada dalších
problémů. Ať už se to týká morálky ruských vojáků, logistiky zásobování a samozřejmě i schopnosti Západu dodávat Ukrajině
velmi rychle zbraně a dále tlačit na Rusko.“

Generální tajemník NATO nicméně včera řekl, že válka na Ukrajině může trvat dlouho a že ruský prezident podle něj nezměnil
nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu. „Věřím tomu,“ souhlasí Smetana. „Nešlo by ale o připojení Ukrajiny k Rusku, jak si
lidé myslí. Šlo by o rozdrobení Ukrajiny a změnu režimu, který by byl Rusku více nakloněn.“

„Aktuálně ale toho Rusko není schopné dosáhnout v žádném případě. Proto se soustředí na dobytí Donbasu. A i to je samo o
sobě pro ruskou armádu v tuto chvíli poměrně velká výzva.“

Boje o Donbas

Na Donbasu se válčí už osm let. Na rozdíl od ostatních částí Ukrajiny tu má ruská armáda vybudovanou logistiku. „Tady by
konflikt skutečně mohl zamrznout a protáhnout se potenciálně na měsíce až roky,“ odhaduje Smetana.

„Podpora Ruska pro separatistické oblasti na území Donbasu by byla ještě explicitnější. Zároveň z druhé strany podpora
Západu Ukrajině, jak vojenská, tak zpravodajská, diplomatická, by byla větší.“ Predikce vleklejšího dlouhodobějšího konfliktu je
ale podle Smetany předčasná.

„Každý den vidíme na obou stranách snahu útočit na pozice protivníka. I v dalších týdnech se to jistě bude ještě velmi
dynamicky vyvíjet. V tuto chvíli je velmi těžké říct, jak to dopadne.“

„I když se bude válčit jenom na Donbase, tak dokud nebude uzavřena nějaká mírová dohoda, pořád hrozí, že Rusko může
kdykoli zaútočit i na jiné části Ukrajiny. Nebezpečí to tedy neeliminuje.“
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Původní plán Vladimira Putina na rychlou a efektivní invazi nevyšel. Ruská armáda přecenila své schopnosti, Ukrajina se
houževnatě brání. Jaké možné scénáře se nyní nabízejí? Lze vyloučit dlouhodobý konflikt? Co víme o ruských ozbrojených
silách? Proč nebyl dobyt Kyjev? V audiozáznamu ještě zazní téma, jak hodnotit postup Evropy nebo jaká forma dohody by
přicházela v úvahu.

Původním cílem ruské invaze na Ukrajinu byl pád ukrajinské vlády, ustavení nové proruské, změna tamní ústavy a autonomie
pro východní části Ukrajiny. Nic z toho se ale nestalo. Ukrajina se brání už šestý týden. A to Rusko podle všeho nutí měnit
taktiku.

Podle šéfa Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga Rusko přesouvá své síly od Kyjeva na východ a jih Ukrajiny. Chce
ovládnout Donbas a získat pozemní spojení s anektovaným Krymem.

„Možná spíše než o plán B, jde o plán C nebo D. Jak se postupně měnila situace na bojišti, muselo Rusko nutně revidovat i své
politické plány. Muselo prostě hledat něco, co by doma mohlo prodat jako vítězství,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... Michal
Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Zamrzlá válka

Proč ruská armáda neuspěla ve svém původním plánu, má podle analytika řadu důvodů. „Tím nejzákladnějším je určitý
nesoulad mezi maximalistickými politickými cíli a vojenskou schopností a taktikou.“

„Jinými slovy: ruské schopnosti byly velmi přeceněny, zatímco ukrajinské velmi podceněny. Pod tím se schovává řada dalších
problémů. Ať už se to týká morálky ruských vojáků, logistiky zásobování a samozřejmě i schopnosti Západu dodávat Ukrajině
velmi rychle zbraně a dále tlačit na Rusko.“

Generální tajemník NATO nicméně včera řekl, že válka na Ukrajině může trvat dlouho a že ruský prezident podle něj nezměnil
nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu. „Věřím tomu,“ souhlasí Smetana. „Nešlo by ale o připojení Ukrajiny k Rusku, jak si
lidé myslí. Šlo by o rozdrobení Ukrajiny a změnu režimu, který by byl Rusku více nakloněn.“

„Aktuálně ale toho Rusko není schopné dosáhnout v žádném případě. Proto se soustředí na dobytí Donbasu. A i to je samo o
sobě pro ruskou armádu v tuto chvíli poměrně velká výzva.“

Boje o Donbas

Na Donbasu se válčí už osm let. Na rozdíl od ostatních částí Ukrajiny tu má ruská armáda vybudovanou logistiku. „Tady by
konflikt skutečně mohl zamrznout a protáhnout se potenciálně na měsíce až roky,“ odhaduje Smetana.

„Podpora Ruska pro separatistické oblasti na území Donbasu by byla ještě explicitnější. Zároveň z druhé strany podpora
Západu Ukrajině, jak vojenská, tak zpravodajská, diplomatická, by byla větší.“ Predikce vleklejšího dlouhodobějšího konfliktu je
ale podle Smetany předčasná.

„Každý den vidíme na obou stranách snahu útočit na pozice protivníka. I v dalších týdnech se to jistě bude ještě velmi
dynamicky vyvíjet. V tuto chvíli je velmi těžké říct, jak to dopadne.“

„I když se bude válčit jenom na Donbase, tak dokud nebude uzavřena nějaká mírová dohoda, pořád hrozí, že Rusko může
kdykoli zaútočit i na jiné části Ukrajiny. Nebezpečí to tedy neeliminuje.“

Kyjev i západní země očekávají, že se v souvislosti s chystanou ruskou ofenzívou na východě a jihu Ukrajiny
může válka protáhnout
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Kyjev i západní země očekávají, že se v souvislosti s chystanou ruskou ofenzívou na východě a jihu Ukrajiny může válka
protáhnout. Podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga je třeba se připravit na to, že válka může
trvat mnoho měsíců nebo dokonce let. Vladimír Putin podle něho nezměnil nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu. Já už teď
zvu do vysílání Jana Ludvíka z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Dá se v tuhle chvíli určit, v jaký typ konfliktů se ta válka na Ukrajině vyvíjí?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Tak zcela přesně se to určit nedá. Těch možný vývojů je tam stále ještě celá řada. To, co s jistotou vidíme je, že Rusko se
stáhlo od Kyjeva a soustředí se na tu východní, případně jižní část bojiště, ale jak se tam ta situace bude vyvíjet, je těžké
odhadovat.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 154 / 391

http://dvojka.rozhlas.cz/michal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-ale-8719087
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Fmichal-smetana-rusko-aktivovalo-plan-b-a-presouva-se-na-donbas-i-jeho-dobyti-ale-8719087
http://www.newtonmedia.eu/


Co nasvědčuje tomu, že by ta válka mohla trvat dlouho, jak řekl právě třeba šéf NATO?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Tak ten jeden scénář, který není úplně nepravděpodobný je ten, že Rusko se teď pokusí nějakým způsobem obklíčit ty
ukrajinské City na Donbase a v podstatě dobýt celou tu Doněckou a Luhanskou oblast. Ono v tuhle chvíli pracuje na tom, aby
přesunulo svoje jednotky, které se stáhly právě od Kyjeva, když si představíme na mapě po takovém obvodu toho půlkruhu na
ten jih a východ, a přitom je a doplnilo, protože ty jednotky utrpěly v bojích o Kyjev těžké ztráty. Ukrajina taky přesouvat část
svých sil od Kyjeva má výhodu v tom, že ty komunikační linie jsou tam kratší, protože se přesouvají v tom půlkruhu, nikoliv po
jeho obvodu. A jde o to, že pokud by se Rusku nepodařilo výrazně zlepšit a v těch svých ofenzívních operacích, tak se mu jako
velmi nepravděpodobně podaří získat ty oblasti zcela pod kontrolu. Na druhou stranu Ukrajinci, aby osvobodili to území, které
již ztratily, by museli přejít do protiofenzívy, což je výrazně těžší než ta obrana, která se jim zatím velmi dařilo. Pokud se ani
jedné z těch stran nepodaří nějakým způsobem dosáhnout průlomu a zároveň nedosáhnou nějakého diplomatického
uspořádání, tak ten konflikt přejde do určité opotřebovávají války toho, kdo koho než obě strany budou tak vyčerpané, že by
sáhly k ústupu v těch mírových jednáních.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
K jakési možná protiofenzívě podle zpráv dochází směrem k městu Cherson, kde údajně ukrajinská armáda osvobozuje
obsazené obce, proč se Ukrajinci soustředí právě na tuhle oblast, čím je důležitá?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Tak Cherson je pro Rusko extrémně důležité, protože je to největší město, které se mu podařilo obsadit, a tak je to pro Rusko
důležitý komunikační bod, protože ruská logistika spoléhá na železniční spojení a právě proto, že se Rusům podařilo získat
Cherson, a tak v podstatě na tom jihu získali vlastně ty největší úspěchy, protože tam nemají ty obdobné problémy s logistikou
jako měli u Kyjeva. Do toho Chersonu si můžou zásoby dovést po železnici, která má mnohem větší kapacitu než silnice a je
méně zranitelná. Je potřeba říct ty proti ofenzívě ukrajinské na Cherson zároveň nejsou nějakou velkou vojenskou operací a
bylo by nepochybně obrovským úspěchem, kdyby se podařilo Cherson osvobodit a ještě to neznamená, že Ukrajinci by
dokázali stejně osvobodit například ty okupované části Doněcka a Luhanska, proto pravděpodobně budou potřebovat mnohem
větší dodávky mechanizované techniky ze Západu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud se chce Rusko opravdu soustředit na ty boje na východě a jihu Ukrajiny, jaká by mohla být taktika ukrajinské armády?
Jak ona v tom svém současném stavu na to může zareagovat?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
My úplně nevíme, v jakém stavu je ukrajinská armáda. Ukrajinské vrchní velení zcela rozumně tyto informace drží pod
pokličkou, aby bylo Rusko nějakým způsobem v nejistotě, jaká je perspektiva té války, a proto se můžeme pouze domnívat. Ta
ukrajinská taktika v obraně zatím funguje velmi dobře. A Ukrajinci nemají příliš prostor, proto ji zlepšit, což samo o sobě nevadí.
Ta větší neznámá je, jestli Rusko dokáže najít nějaký recept proti té ukrajinské obranné taktice tak, aby ta jeho útočná taktika
začala fungovat. Pokud ne, tak sem můžeme poměrně oprávněně domnívat, že Ukrajinci se dokáží ubránit. Ta otázka je, jestli
Ukrajinci dokážou přejít do toho jako velkého protiútoku, kde už bude třeba postupovat poměrně daleko. Ono, ty protiútoky,
které zatím podnikali, tak byly na relativně krátkou vzdálenost, kde můžou využívat toho, že Ukrajina má v tuhle chvíli velkou
převahu v živé síle, těch lidí tam mají dost a Rusko velmi bojuje s tím, aby nějakým způsobem dokázalo doplnit své početní
stavy. Ve chvíli, kdy se budou muset začít přesouvat na větší vzdálenost, tak samozřejmě při těch přesuny budou zranitelní. Je
to něco, co už nechcete podnikat v civilních autech a Ukrajina má těch mechanizovaných sil jenom omezené množství nebo
respektive měla před válkou. My nevíme úplně přesně, kolik jich ztratila. Naštěstí to vypadá, že jich neztratili moc, ale i přesto
by potřebovali určitě to doplnit.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju, na slyšenou.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Na slyšenou.
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Bylo 14 hodin na čtyřiadvacítce nabízíme další zprávy.

mluvčí 
Německá rozvědka podle listu Der Spiegel zachytila hovory ruských.

mluvčí 
Vojáků masakru civilistů v ukrajinském městě Kuča získané zvukové nahrávky ukazují, že další podobné zločiny se nejspíš
odehrály i v Mariupolu a okolí. Tajná služba předložila své závěry německým poslancům. Podle Kyjeva zavraždili ruské síly
jenom Buček 3 stovky civilistů.

Rusko už podle ukrajinského generálního štábu od začátku invaze ztratilo asi 18 900 vojáků. Mělo taky přijít téměř 700 tanků,
150 letadel nebo 135 vrtulníků. Moskva statistiky svých ztrát naposledy zveřejnila koncem března. Uvedla, že během operace
na Ukrajině zemřelo 13 51 ruských vojáků. Rychlý růst počtu padlých obě strany očekávají kvůli tvrdým střetům v Mariupolu a
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taky na východě země.

Respirátory ve veřejné dopravě zřejmě přestanou být povinné po Velikonocích, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil válek. Ve
zdravotnických zařízeních sociálních službách bude ochrana dýchacích cest povinná i nadále. Konec respirátorů ve veřejné
dopravě souvisí mimo jiné s počasím, kde se více přenášejí od podzimu do jara.

mluvčí 
O víkendu se má oteplit, až budu mít data za pondělí. Úterý tak nevidím důvod, aby byly respirátory.

mluvčí 
Dál povinné ve veřejné dopravě.

mluvčí 
Jednání sněmovny ke kauze europoslance advokáta Stanislava Polčáka skončilo bez výsledku poslanci neschválili program
mimořádné schůze. Iniciovala opoziční hnutí ANO SPD Polčák v souvislosti s odškodněním po výbuších ve Vrběticích žádal za
právní pomoc obcím odměnu téměř 8 000 000 Kč. Po zveřejnění případu se nároku na částku vzdal a taky rezignoval na funkci
místopředsedy hnutí STAN.

Stínová vláda ANO požaduje po kabinetu Petra Fialy mimořádný příspěvek pro důchodce 6 000 Kč. Předchozí menšinová
vláda ANO ČSSD. Podobně přispěla v roce 2020 před krajskými volbami, kdy prosazovala bonus 5 000 Kč. Vedle toho hnutí
žádá taky zvýšení rodičovského příspěvku. Vrácení slev na jízdné nebo snížení daně z přidané hodnoty nul na nulu u
základních potravin.

Ruská armáda podle Kyjeva dál soustředí své síly k útoku na východě jihu Ukrajiny. Ta organizuje své jednotky, aby postup
zastavila ruské síly podle ukrajinského generálního štábu pokračovali v ostřelování míst v luhanské oblasti. Zároveň mají
obnovit ofenzívy na města. Rubeš ne, aniž hne. V regionu probíhá evakuace civilistů.

mluvčí 
Nepřítel pokračoval blokádě Charkova podnikl dělostřeleckou palbu. Na směru Doněck a ta Ria ruská armáda dál ostřeluje
město poplatná. Cílem postupuje obnovit ofenzívu na běžné běžné a Novou Paku dívku. Okupanti se také neúspěšně pokusili
prolomit obranu našich jednotek v oblasti osady novot učňovské to víc.

mluvčí 
Ukrajina chce západ přesvědčit, aby uvalil embargo na ruskou ropu plyn před jednáním se svými kolegy ze zemí NATO
prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro chleba. Kyjev bude zároveň aliančních státech dál požadovat letadla a další těžké
vojenské stroje. Šéf aliance Jens Stoltenberg uvedl, že v dodávkách zbraní je hlavně obranné vybavení protitankovým leteckým
útokům.

mluvčí 
Budeme nadále trvat i na odpojení všech ruských bank od systému Swift. Také chceme, aby byly všechny přístavy uzavřené
pro ruská plavidla ruské zboží, a to s minimálním počtem výjimek z humanitárních důvodů.

mluvčí 
Tloustnou a vývoj války na Ukrajině opět z politického pohledu celý den v našem vysílání hodnotí členové horní komory
parlamentu České republiky, tentokrát to bude Miroslav Balatka. Z hnutí STAN člen výboru pro zahraniční věci obranu
bezpečnost. Dobrý den, pane senátore. Dobrý den, vám divákům. Tak já se vrátím k té mnou řečené nové zprávy německých
zpravodajců, kteří podle listu Der Spiegel přibližují to brutální chování ruských vojáků vůči a taky pravděpodobně na dalších
místech. Měl by podle vás tohle západ okamžitě nějak reflektovat třeba promítnout těch jednání, která teď probíhají na úrovni
NATO nebo Evropské unie.

mluvčí 
Ty informace, které k nám přichází právě s ČS těch míst, která opouští ruská armáda, tak jak vypadají, tak jsou opravdu
strašlivé a já si myslím, že to, co už, že by měla Evropa reagovat. Ono se to částečně děje. Vlastně další pátý balík sankcí proti
Rusku, tak vlastně vznikal už po víkendu tzn. že už tam nějaké nějakým způsobem reflektována je. A já předpokládám, že to, co
se tam děje ty válečné zločiny, které vlastně vidíme, které se budou vyšetřovat, tak si myslím, že určitě by to mělo by to mělo
vést k zesílení sankcí ze strany světa.

mluvčí 
Když už zmiňujete to jednání evropských představitelů, tak oni se poprvé na tom sankčním a balíků neshodli hned NATO část
téhle války v této fázi války se shodovat?

mluvčí 
Já to, takže se spíše dolaďují technické detaily také vlastně, aby všichni rozuměli tomu těch sankcích v tuto chvíli jsou ve hře
vlastně omezení pro ruské dopravce přístavy a silnice. Také je ve hře vlastně ukončení obchodu s uhlím, který netvoří nebo
ruskému s uhlím, který tvoří úplně zásadní část toho objemu s energiemi asi neusnu bohatství, které Rusko dělá. Každopádně
si myslím, že to je dobrý směr. A také samozřejmě další věci, co se týká. Já myslím, že to jsou 4 velké ruské banky, se kterými
se měly přerušit kompletně styky, a to má nějaké dopady, je potřeba to trochu nějakým způsobem doladit a kdo přesně tak, aby
všichni rozumíme tomu, co se vlastně bude dít.

mluvčí 
Předpokládám, že jste slyšel před malou chvílí slova ukrajinského ministra zahraničí, co všechno po západu teď žádá kompletní
odpojení od swiftu odpojení, respektive konec odebírání ropy a plynu. Měla by už teď Evropa nebo západ jako takový vyhovět
všemu, co Ukrajina chce?

mluvčí 
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Já si myslím, že ten swiftu vaše částečně zavedeny všichni víme, ale myslím si, že kompletní svěřte nebo odpojení Ruska
osvětu by bylo na místě a my Česká republika po tom volá už delší dobu, takže co se týká bytu ano. Co se týká odpojení od
ropy plynu samozřejmě bylo by to velmi dobré, nicméně musíme se podívat na realitu, která je v současné době v Evropě, i
když Německo snížilo svůj závislost na Rusku z 55, tuším 40 % velmi krátké doby, tak pořád je to 40 % závislosti tzn. že to
kompletně odpojí by bylo velmi složité. A kupříkladu Česká republika. Díky tomu, že ty zdroje nemáme diverzifikované, což já
vnímám jako velkou chybu z minulosti, tak jsme na ruském plynu závislí z 99,5 procenta, takže tzn. odpojení my jsme nějakým
způsobem zvládli zásoby jsou, co se týká plynu zhruba 30 dní, zima už za námi samozřejmě by to velmi těžké.

mluvčí 
Ale jak říkáte, jak bychom to asi zvládli, znamenalo by to zároveň konec částečného financování války, kterou Rusko vede na
Ukrajině?

mluvčí 
Přesně tak souhlasím s tím, co říkáte, protože každopádně zastavení odběru těchto surovin, které dneska financují 60 %
ruskou ekonomiku. Určitě by měli velmi výrazný dopad na na ruskou ekonomiku a tím i na průběh války. Takže.

mluvčí 
Za vás mělo by to přijít už teď?

mluvčí 
Myslím si, že v čím větší formě to přijde už teď bude to dobře.

mluvčí 
Vy.

mluvčí 
Jste taky včera v tom usnesení senátním, které víceméně kopírovalo to sněmovní a vyzývali kabinet český diplomatické aktivitě,
jejímž cílem bude dopravit humanitární pomoc civilistům. V těch obklíčených ukrajinských městech tu pomoc ale často Rusové
blokují tak, co se v tomhle teď může podle vás dělat víc, mělo by se například zapojit na tom s leteckým koridorem, a když se
dostaneme až k těm ranější možnostem.

mluvčí 
Bezletová zóna samozřejmě téma, které se o té se objevuje už od samotného počátku konfliktu. Má za sebou spoustu, řekl
bych dalších konsekvencí pro mě pro mě osobně by byla bezletová zóna jedním z řešení, jak řešit to, aby se humanitární
pomoc dostala na místo tzn. pokud by se hlasovalo bezletové zóně, aby byl pro.

mluvčí 
Ale.

mluvčí 
Předpokládáte, že ta podpora vy by asi většinová nebyla na té evropské úrovni, co se tak bavíme poslední týdny to tak
nevypadá.

mluvčí 
Nevypadá a ono to má, řekl bych, je to spíše než věc politická věc věc vojenská tzn. ono to má další konsekvence z pohledu,
řekl bych vojenských expertů a tam v tuhletu chvíli dám na jejich radu, nicméně i on o nich se objevují názory na to, že ta
bezletová zóna by byla velmi vhodná otázkou, co by to udělalo eskalaci toho konfliktu, ale ty věci, ale jestli ještě možného nějak
eskalovat.

mluvčí 
Bavíme se tady o záležitostech, které by potřebovaly schodů všech členských zení zemí, například různých uskupení, ale
zajímalo by mě ještě, co se týká té domácí iniciativy. Další rozhodnutí české vlády, co se v tuhle chvíli, kdy se dozvídáme další
a další podrobnosti o těch zvěrstvech ruské armády na Ukrajině může dělat víc ze strany českých ministrů?

mluvčí 
Já mám pocit, že česká vláda dělá v tuto chvíli, co může, přiznám se, že neznám neznám úplně všechny plány nápady, které
dneska na české politické straně jsou na té vládní úrovni, která vlastně má exekutivní most, ale z mého pohledu tak jak já to
cítím vidím, tak si myslím, že česká vláda dělá opravdu poměrně hodně a ta diplomatická aktivita, pokud já mám dobré
informace, tak je velmi vysoká, tzn. nedokážu odpovědět vlastně, co víc. Česká vláda měla dělat.

mluvčí 
Děkuju za vaše názory Miroslav Balatka. Já z hnutí STAN byl naším hostem díky pane senátore.

mluvčí 
Já děkuju, hezký hezké odpoledne.

mluvčí 
Ukrajina bude po zemích Severoatlantické aliance dále požadovat letadla a taky další těžkou vojenskou techniku. Před
jednáním se svými aliančními kolegy to dnes prohlásil ukrajinský ministr zahraničí chleba. Podle šéfa NATO Jense Stoltenberg
bude aliance Ukrajinu nadále podporovat, ale zásadní pro ni předejít eskalaci konfliktu.

mluvčí 
Když se zastavíme u těch zbraní, tak on doslova řekl, že jsem do Bruselu přijel po 3 věci zbraně, zbraně, zbraně a pak dodal, že
nabízí Evropě férový obchod, tedy když Evropa nebo západní spojenci dodají zbraně, tak Ukrajinci dodali své životy. Ty tyhle ty
výzvy nebo tyhlety slova jsou mířená především země třeba Německo, které v minulosti, řekněme, váhalo minimálně na počátku
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dodávat Ukrajině zbraně je také pravda, že v Německu objevily určité byrokratické technické problémy s dodávkami. Na druhou
stranu to nejlepší odpovědí jsou kroky některých jiných členských států, jako je třeba Česká republika, která dodává Ukrajině
zbraně, a to včetně těžké vojenské techniky tanků. Na cestě jsou také dodávky z dalších zemí, jako jsou třeba Spojené státy
nebo Velká Británie. Opět jsou to nejenom protiletadlové zbraně nebo protiletadlové střely nebo také také další další vojenská
technika, když se ptala na tu druhou část tzn. tedy konkrétně na to, aby západ a toto je výzva směrem, tedy především v
Evropské unii se odstříhla od těch dodávek ruských energií, tak tohle věc, kterou západ západní Evropa velmi silně řeší, ale
zatím není v této otázce jednotné.

mluvčí 
Spojené státy se domnívají, že budou schopné zjistit, které jednotky ruské armády se dopustili krutostí na civilním obyvatelstvu
ve městě Bučan. Televizní stanici CNN to řekl nejmenovaný americký činitel zpravodajské služby shromažďují analyzují
informace. Dostaly se do fáze, kdy zužují okruh podezřelých. Není ale jasné, jestli zjištěná fakta zveřejní. Téma teď pro Jakuba
opíralo politologa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

mluvčí 
Základna.

mluvčí 
Čekáte, že se nakonec ty informace zveřejní záviset, bude tedy na ukrajinské straně a co to může způsobit, pokud se tak
stane?

mluvčí 
Bude to samozřejmě záviset na vzájemné komunikaci, a to nejen americké ukrajinské strany, ale Spojené státy se tyhle ty svoje
kroky snaží koordinovat v rámci NATO a v rámci těch širších za vládních struktur, takže z toho určitě to bude ještě předmětem
nějakých dalších jednání. Samozřejmě byl z hlediska toho, jak vlastně ten masakr zapůsobil na veřejné mínění, tak se dá
očekávat, že nějak vlastně v zájmu Spojených států nakonec třeba tuhletu informaci zveřejnit a uvidí se o tom, jak říkám, jak
budou probíhat jednání.

mluvčí 
No a co to může způsobit, pokud ta jména konkrétní vyjdou na veřejnost podle vás?

mluvčí 
To samozřejmě nedovedu říct to z hlediska veřejného mínění amerického, tak určitě to bude asi posílení nějakých těch
protiruských nálad z hlediska toho, zda budou přijaty nějaké konkrétní kroky v reakci na to tak samozřejmě ještě existují nějaká
sankční nějaké možnosti dalších sankcí, ekonomických nebo nějaké další jednání o střihy odstříhnutí vlastně západu od
ruského plynu ropy. Nicméně tam už oba tuhle chvíli vlastně jsou tahle ta jednání už politicky problematičtější, takže je možné,
že třeba o tom, pokud by se ukázalo tyto informace, tak samozřejmě bude jednodušší prosadit nějaké radikálnější kroky.

mluvčí 
Když zůstaneme u Spojených států, protože právě ony já ty svoje sankce nové, které zveřejnily, ke kterým se uchýlili,
odůvodňují jako odvetu za vůdců. Ten poslední balík zákaz investic nebo třeba rozhodnutí týkající se těch dvou ruských bank,
jak tvrdá rána je to ze strany Spojených států směrem k Rusku.

mluvčí 
Samozřejmě nejsem expert na ekonomiku. Nicméně, jak to chápu, já, tak samozřejmě dopad ruskou ekonomiku třeba z hlediska
toho, jak Rusko schopno splácet svůj státní dluh, tak může být poměrně výrazný, protože ty právě ty kroky, které byly přijaty,
uzavírají jednu z dosavadních cest, kterou cest, kterou Rusko používalo, aby vlastně obcházelo stávající sankce a aby se
snažil vlastně splácet svůj dluh, takže je to uzavření vlastně jedné z dalších cest, jak se prezident Putin snažil vlastně nějak
minimalizovat dopad těch stávajících sankcí, takže určitě to bude mít dopad na ruskou ekonomiku, očekává se i další pokles a
je to nějaký další skupinu vlastně ta v té sekvenci eskalací také probíhat de facto už začal toho válečného konfliktu.

mluvčí 
V té nejbližší době podle vás, když budou vycházet zřejmě další a další podrobnosti o chování ruské armády na Ukrajině, pro
jaká rozhodnutí nebo postihy si teď americká administrativa ještě nechává prostor, co se nejvíc nabízí?

mluvčí 
Ještě jsou tam samozřejmě další ekonomické sankce, které třeba mohou být cílené na nějaký širší okruh osob bez často se ty
sankce vážila konkrétní osoby třeba v poslední době to bylo rozšířeno na vlastně rodinné příslušníky třeba Vladimira Putina
nebo ministra zahraničí Lavrova, takže v těch individuálních akcích je ještě určitě kam dál pokračovat a případně jsou vlastně
kroky, kdy může můžou Spojené státy šla čím vlastně na světovou obchodní organizaci, aby třeba se snažila nějak více ještě
stíhala Rusko a zároveň Bělorusko třeba od Mezna více od mezinárodního obchodu a tím ještě více ekonomicky poškodit, ale
skutečně ty sankce takové vlastně ten primární dopad může mít svá individuální akce.

mluvčí 
Vedle sankcí je tu i další zbrojení Ukrajiny ze strany Spojených států další Veliny asi za 100 000 000 USD. Příslib zbraní
dalších, které ještě před nedávnem americký prezident odmítal, co v tom hraje největší roli je to spíše změna strategie Ruska
přímo na bojišti nebo jsou to skutečně piji drastické záběry dopadů řádění ruských vojáků, co myslíte?

mluvčí 
Samozřejmě nevidíme do vojenského rozhodování americké administrativy. Tyhlety informace jsou utajené, nicméně dle mého
názoru jakožto někdo, kdo není vojenský expert samozřejmě to bude kombinace obojího z hlediska právě toho dopadu na
veřejném mínění, tedy skutečně v případě masakru může být potenciálně masivní. Je to jedno 11jedna z mála politických témat,
které vlastně do značné míry sjednocuje demokraty republikány, takže skutečně ta ochota vlastně posílat další vojenský
materiál a teď třeba jako jedno z posledních informací i už přímo trénovat Ukrajince 2 členy ukrajinské armády pro používání
těch technologiích, teď vlastně trénují v Americe na používání bezpilotních letounů dronů, takže tohle je zase skutečně, jaký
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post posun a jeto kombinace toho je to kombinace z těch reakcí na změny třeba ruské se i toho, že prostě veřejné mínění
nahrála tomu, aby se dělalo něco více.

mluvčí 
Když mluvíte o tom sjednocení demokratů a republikánů kolem postoje k válce, je to tak, že víceméně se všichni shodnou na
těch rozhodnutích, která momentálně americká administrativa vydává nebo se k nim uchyluje.

mluvčí 
Tom se možná, jak jsem řekl, trošku moc přímo vlastně to sjednocení není úplné. Rozhodně třeba v republikánské straně
existuje frakce, která je do značné míry třeba i reflektuje prostě proruskou propagandu. Není třeba v kongresu není příliš velká,
ale jsou prostě republikánští členové kongresu, kteří tam de facto papouškují ruskou propagandu, že rozhodně se nedá říct, že
by celá republikánská strana celá demokratická strana byly sjednoceny v tom daném postupu, nicméně třeba nedávno pravidlo
hlasováno ve sněmovně o rezoluci, která vlastně vyzývá k vyšetřování potenciálních válečných zločinů, které Rusko spáchalo a
tam z těch 435 členů vlastně pouze 6 hlasovalo proti všichni to byly velmi pravicoví republikáni, takže skutečně pokud jde o 6
více 6 členů, pak se dá mluvit o do značné míry sjednocení to, že o tom vlastně jak velká vojenská pomoc máku se má posílat
těch na ty detaily k tomu samozřejmě neshody mezi stranami Exit mezi těmi politickými stranami existují, ale v tom základním
postoji, že tady skutečně stojí na straně Ukrajiny a nesnaží se prostě nějak podporovat Rusko nebo něco takového by v tom
být příliš zdrženlivý, tak tam distanc, a to si dokonce nucení hovořit dál.

mluvčí 
Říká Jakub opírala ve vysílání čtyřiadvacítky moc díky za rozhovor. Na slyšenou. Na viděnou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

mluvčí 
Technickými řešeními zásobování států Evropské unie zemním plynem v případě odpojení od Ruska se v těchto chvílích
zabývá pracovní skupina ministrů sedmadvacítky. Jednání on line. Na ministerstvo průmyslu a obchodu je kolega Jakub
Pacner, který řekne víc. Jakube, jaké možnosti alternativních dodávek plynu přicházejí v úvahu?

mluvčí 
Hezké odpoledne, řeší se napojení na norský plyn přes plynovod metra. My jsme vlastně tu soustavu připojení tu, řekněme,
příhodnou soustavu pak dále od roku 97, tak to by bylo možné, nicméně podle ministra průmyslu obchodu Josefa týkaly by to
pokrylo naši spotřebu. Plynu v topné sezóně zhruba ze čtvrtiny maximálně ze třetiny také v roce 2018 hovořilo o napojení na
rakouskou soustavu rakouský plynovod bud si. Nicméně slovenský přepravce, v němž má podíl firma EPH miliardáře měla
křetínského, tak byl proti. A podle Víta Rakušana a jeho dřívější vyjádření je napojení na uplynout bacil už, řekněme,
překonané teď se řeší ze společnosti orgán napojí na rakouskou soustavu, ale to mohlo být hotové. Vyřešené až v roce 2028.
Na druhou stranu mluvčí společnosti EPH energetický průmyslový holding Daniel Častvaj uvedl, že napojení Rakousku by
stejně nic nevyřešilo, protože Rakousko je závislé na ruském plynu ze sta procent. Na druhou stranu my máme přístup
Slovensku nebo třeba v Německu německému plynovodu. A ten je schopný pokrýt naši spotřebu plynu pohodlně více než sta
procent, takže vlastně otázkou, jaké to řešení se najde teď je tady nejvíce stolem, alespoň částečné pokrytí z Norska o tom
hovořil, jak už jsem říkal, v úvodu ministr průmyslu obchodu. Josef cítila to dnešní jednání náměstků ministrů zemí Evropské
unie je čistě pracovní, řekněme, že to je jedna z několika schůzek, které jsou ještě v plánu, kde se jakýmsi způsobem můžeme
říct, ladí noty, jakému vlastně scénáři se přistoupí, k jakému řešení přistoupí v případě odstřižení od ruského plynu.

mluvčí 
Kraj Vysočina osloví vládu, aby uznala peníze ztracené pádem Sberbank jako válečné škody. V bance hejtmanství zůstali víc
než 2 miliardy korun nejvíc veřejných institucí. Kraj ale primárně doufá, že se podaří získat uložené peníze standardní cestou.
Podobně jako mnohé radnice, který se týká.

mluvčí 
Opuštěná budova pošty v Chotěboři, která se měla v příštích letech proměnit v nové moderní muzeum. To je nejvýraznější
projekt, který pozastavuje Chotěboř kvůli tomu, že měla uložených 105 milionu ve Sberbank, kterým se tedy teď nemůže dostat,
ale k tomu nějaké drobnější další investice. To kraj Vysočina, kterému se banky nepodařilo stáhnout hned 2,4. Miliardy zatím
žádné investice pro letošní rok nezastavoval pro ty další mají jednotlivé odbory vyhodnotit, jak jsou jejich projekty reálné a
uskutečnitelné. Každopádně hejtmanství počítá s tím, že si vezme 2 kontokorentní úvěry po miliardě korun, no a oslovuje i
ministerstvo financí také centrální banku ve snaze peníze získat, přičemž počítá v případě, že by nic nezafungovalo i s jistou
mezní a poslední možností, a to, že by kraj požadoval, aby škody způsobené uložením ve Sberbank škody způsobené problémy
banky Sberbank byly následně kompenzovány jako škody související s válku.

mluvčí 
Předpokládám, že se na v tom prostoru evropském bude o nějakých válečných škodách mluvit a pokud to Evropská unie bude
nějakým způsobem kompenzovat saturovat nebo taková diskuze bude probíhat, tak bysme rádi, aby vláda zvážila, jestli pád
Sberbank nepatří do těchto škod způsobených válkou.

mluvčí 
Ostatky brigádního gen. Františka Moravce budou převezené ze Spojených států do Česka. Proslulý velitel vojenského
zpravodajství mimo jiné řídil výsadky parašutistů na území protektorátu a naplánoval atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha.

mluvčí 
Převezení ostatků gen. Františka Moravce bude součástí dubnové cesty ministryně obrany Jany Černochové do Spojených
států amerických. Jak ministryně sama potvrdila, ale padlo na zpáteční cestě, pak přistane na armádní letecké základně v
Čáslavi na sklonku dubna již den následně pak bude pietní akt na čáslavském hřbitově, kde ostatky gen. Moravce uloží do
kolumbária. Ostatně bylo to i přáním gen. Moravce být pochován ve městě, kde se v roce 1895 narodil blízký spolupracovník
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prezidenta Beneše velitel československé vojenské rozvědky Moravec řídil za války výsadky parašutistů. Do okupovaného
Československa byl autorem plánu na atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

mluvčí 
Výstavby Památníku romského holocaustu v letech u písku brání stále stojící vepřín. Muzeum romské kultury teď vybírá firmu,
která zemědělské budovy zbourá v koncentračním táboře během druhé světové války zemřelo 326 Romů. V době normalizace
na místě ale vyrostla velkovýkrmna prasat.

mluvčí 
V těchto místech bude stát nový Památník romského holocaustu. Muzeum romské kultury, které místo spravuje. Už má vítězný
architektonický návrh. Výstavbě ale stále brání tyto budovy bývalého vepřína, který tu byl postaven v době normalizace. V roce
2017 ho stát odkoupil od soukromého majitele. Muzeum romské kultury teď na jeho demolici vypsalo výběrové řízení. Místo něj
tu kromě nového památníku vznikne i informační centrum s výstavním prostorem a místem pro školní programy. Některé
fragmenty těchto budov bývalého vepřína zůstanou zachovány obklopí vzrostlé stromy. Tzv. stezka paměti pak návštěvníky
dovede do míst, kde stál samotný tábor. Tím v letech 1942-43 prošlo přes 1300 Romů 326 jich tu zahynulo. Většina byly děti.

mluvčí 
Delegace z lvovské oblasti, která je partnerským regionem Jihomoravského kraje navštívila krajské asistenční centrum na
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dopoledne jednala se zástupci hejtmanství. Cílem bylo probrat další možnosti spolupráce.

mluvčí 
Jihomoravský kraj rozhodně může pomoct s organizací konkrétní pomoci přímo v místě konkrétními humanitárními dary a taky
finančně. Ostatně kraj už 10 000 000 na pomoc Ukrajině v uplynulých týdnech schválil. Nakoupily se za něj třeba
elektrocentrály, které už se tam využívají. Stejně tak už tam putoval zdravotnický materiál v hodnotě šesti a půl milionu korun.
Pořád tam ale chybí zásoby trvanlivých potravin, ale naopak, co nechybí také oblečení. Tato návštěva má kromě válečné
situace i ten význam, že to je první návštěva. V této formě v novém složení koalice na této návštěvě se dohodli zhruba 2 týdny
zpět, kdy se v oblasti byl osobně podívat náměstek jihomoravského hejtmana Lukáš Dubec kluzký region podle něj v té době
zasažený těžkými boji nebyl, ale při přechodu přes hranice byla ozbrojená stráž byly zátarasy na těch klíčových komunikacích a
stejně tak zaznamenali i dopady některých raket v blízkosti Lvova z toho, co tam ale viděla, co tam zažil, tak to hra na ni
působilo klidně a jak se lidé chovali nebo jak komunikovali, tak z toho podle něj přišlo odhodlání a bylo jasné, že budou
potřebovat veškerou nabízenou pomoc, třeba i obnovu infrastruktury, no a i proto dnes delegace přijala chtěla ujistit zástupce
Jihomoravského kraje, že ta pomoc, kterou jim Jihomoravský kraj poskytuje, takže doputuje tam, kam bude potřeba, taky chtěli
apelovat na zástupce Jihomoravského kraje, abyste pomoci nepolevovali.

mluvčí 
Vysílání čtyřiadvacítky teď pokračuje dalšími zprávami. Hezké odpoledne. Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo video, které
má dokazovat, že ruské jednotky v březnu budovali zákopy a opevnění v tzv. Rudém lese. Ten se nachází v blízkosti odstavené
černobylské jaderné elektrárny. Podle ukrajinských úřadů se tak vojáci vystavili značným dávkám radiace, zatím se nedá ověřit
datum pořízení ani původ vydá.

Němečtí poslanci odmítli všeobecnou očkovací povinnost proti covidu 19 od 60 let věku. Pro hlasovalo 296 zákonodárců. Proti
jich bylo 378 9 se zdrželo hlasování předcházela bouřlivá debata pro vládu kancléře Olafa Scholze je výsledek neúspěchem.
Povinné očkování podporoval hlavně ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Státní zástupkyně potvrdila České televizi odložení případu údajného zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym. Námitky se
na bývalého premiéra jsou podle něj nedůvodné a usnesení o odložení věci je výstižné logické. Syn šéfa hnutí ANO
dlouhodobě tvrdí, že ho na Krym nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt otec, aby mu znemožnil vypovídat dotační kauze
Čapí hnízdo. V té je poslanec teď obžalován.

Při pořádání rallye v Lopeníku před 10 lety pochybil traťový komisař Petr Plášek. Rozhodl tak Okresní soud v Uherském
Hradišti, kterým uložil osmnáctiměsíční podmíněný trest. Závodní auto tehdy vyjelo z trati a srazilo 6 lidí 4 zemřeli 2 utrpěli
zranění. Další 4 muže, kteří se na organizaci závodu podíleli soud obžaloby zprostil.

Vlivní Američané v soukolí propagandy. Za oceán mířila i pochvala od Lavrova URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 15:43 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Informační válku Rusko na Západě podle odborníků prohrává. Sympatizanty však stále má a výroky těch nejvlivnějších poctivě
recykluje a využívá pro svou propagandu.

Propagandistická mašinerie Kremlu pracuje během války na Ukrajině možná ještě usilovněji než jindy. Podle odborníků však
Rusko v informační válce zaznamenává převážně neúspěchy, a to zejména na Západě. Pro „náboje“ přitom nemusí daleko –
falešné a konspirační narativy prosazují i někteří z amerických politiků a předních mediálních osobností. 
Asi nejvýraznější postavou, která ruské prezentaci invaze na Ukrajinu svými komentáři pomáhá, je americký televizní moderátor
a politický komentátor stanice Fox News Tucker Carlson. Jeho prohlášení se již několikrát objevila v ruských státních médiích i
u vládních agentur. 
Minulý týden se Carlsonovy komentáře o tom, že Spojené státy na Ukrajině financují laboratoře na výrobu biologických zbraní,
objevily například ve vysílání ruské státní televizní sítě RT (dříve Russia Today). Úryvek z moderátorova pořadu pak na svém
twitterovém účtu sdílela i ruská ambasáda v Turecku. 
Video pochází z poloviny března a Carlson v něm citoval dokumenty, které měl stanici poskytnout bývalý vysoký americký
úředník a které měly obsahovat informace o tom, že americké ministerstvo obrany provádí na ukrajinské půdě výzkum
smrtících patogenů. 
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Během vysílání Carlson zmínil i tvrzení opakované v ruských médiích, podle něhož má v těchto laboratořích peníze i syn
prezidenta USA Hunter Biden. Ten je za oceánem středobodem kontroverzí kvůli nemalým penězům, které si v době, kdy byl
jeho otec viceprezidentem, vydělával v cizích zemích včetně Ukrajiny. Bývalý prezident Donald Trump se toho snažil využít,
podle médií naléhal na ukrajinského prezidenta, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena kvůli podezření z korupce. 
„Nevíme, jak dlouho to trvá, ale víme, že to sahá nejméně 14 let zpátky. Kontaktovali jsme Pentagon, abychom zjistili, proč
patogeny zkoumal a jestli daný výzkum zahrnoval biologické zbraně. Kategoricky vám můžeme říct, že zahrnoval,“ hlásal
moderátor ve vysílání. „Odkázali nás ale na dokument, který zveřejnili již před týdny a který je plný lží.“ 
Ukrajina i Spojené státy tvrzení o „vojenském biologickém programu“ odmítly. Podle Pentagonu šlo dokonce o „absurdní ruskou
dezinformaci“. Laboratoře na biologický výzkum podporované USA na Ukrajině sice řadu let v rámci speciálního programu
fungují, jejich účel je ale opačný, než tvrdí Rusové. Pracují totiž na odhalení a prevenci šíření biologických zbraní a pomáhají v
boji proti infekčním nemocem. 
„Program snižování biologických hrozeb Ministerstva obrany USA spolupracuje s ukrajinskou vládou na konsolidaci a
zabezpečení patogenů a toxinů v zájmu bezpečnosti ukrajinských vládních zařízení a zároveň umožňuje mírový výzkum a vývoj
vakcín,“ stojí v prohlášení amerického velvyslanectví v Kyjevě z dubna 2020, které už tehdy reagovalo na „ruské
dezinformace“. 
Politici nejsou výjimkouI když se odborníci i média snaží dezinformace vyvracet, Carlson ve svém pořadu promlouvá k milionům
diváků. Fox News si za své pokrývání války na Ukrajině dokonce vysloužila pochvalu od ruského ministra zahraničí Sergeje
Lavrova. Moskvu svými vyjádřeními ale těší i někteří politici. 
Prostor v ruské státní televizi dostala například i bývalá kongresmanka Tulsi Gabbardová. Demokratku televize uvedla jako
„přítelkyni Tulsi“ a přehrála její rozhovor právě s Carlsonem, ve kterém politička obvinila současného amerického prezidenta z
toho, že lhal o svých skutečných motivech ohledně Ukrajiny. 
Slova Gabbardové přišla poté, co se Joe Biden na konci března nechal slyšet, že Vladimir Putin „nemůže zůstat u moci“. Bílý
dům později osvětlil, že prezidentova slova nebyla voláním po změně režimu v Rusku. Podle političky ovšem právě tímto
směrem míří americké plány, zatímco Západ „ničí ruskou ekonomiku“. 
Zpět se nedrží ani republikáni, například Madison Cawthorn a jeho kolegyně ze Sněmovny reprezentantů Marjorie Taylor
Greeneová v březnu bez důkazů znevažovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusy citovaný Cawthorn hlavu
státu nazval „gaunerem“ a ukrajinskou vládu popsal jako „neuvěřitelně zkorumpovanou“, Greeneová pak za zkorumpovaného
označila přímo Zelenského. 
Obousměrná strategie„Často jsme svědky obousměrného toku konspiračních příběhů, které se přesouvají z pravicového
amerického informačního ekosystému do Kremlu a zpět, a to způsobem, který vytváří zpětnovazební smyčku, která posiluje
zprávy od obou skupin,“ cituje britský list The Guardian Breta Schafera, vedoucího týmu pro manipulaci s informacemi u
iniciativy Alliance for Securing Democracy. 
Podle Schafera se smyčka zpětné vazby dá nejlépe doložit na nedávném úsilí propojit již zmiňovaného Huntera Bidena s
programem biologických zbraní. Na příkladu lze jasně vidět začlenění „oblíbeného domácího příběhu do zahraniční
dezinformační kampaně, což vše činí známějším, a tudíž i věrohodnějším pro určité cílové skupiny“. 
„Putin a jeho oligarchové jsou si dobře vědomi temných kanálů vlivu v dnešní pravicové americké politice a využívají je,
kdykoliv mohou. Stejně jako to dělají korporace a pravicoví miliardáři u nás doma,“ řekl stejnému médiu americký demokratický
senátor Sheldon Whitehouse. 
„V některých koutech republikánské strany – počínaje Trumpem – je také jasná afinita k putinovským silám. To vše ukazuje na
potřebu větší transparentnosti, která pomůže americkému lidu pochopit, kdo ovlivňuje jejich politiku a proč,“ dodal politik. 
Bývalý americký prezident se například ve dnech, kdy ruské jednotky vstoupily na Ukrajinu a zahájily invazi, rozhodl chválit
ruskou hlavu státu Vladimira Putina. V jednom z rozhovorů ho označil za génia a na konci března dokonce vyzval Putina, aby
mu vyzradil špínu na rodinu současného prezidenta USA. 
Ruská prohra?„Všeobecně bylo předpokládáno, že spolu s tou válkou přijde i obrovská informační ofenziva Ruska a že
všechny jeho informační sítě, trollové a jeho média v zahraničí napřou veškeré síly, aby informační situaci minimálně
znepřehlednili. To se ale nestalo,“ uvedl pro Seznam Zprávy již dříve výzkumný pracovník Peace Research Center Prague na
Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Vojtěch Bahenský. 
Informační válku podle něj pro Ukrajinu částečně vyhrály Spojené státy tím, že před konfliktem varovaly měsíce dopředu, a
dramaticky tak omezily možnou účinnost ruských pokusů o rámování válečného narativu. 
O ruské prohře však lze mluvit primárně v rámci Západu, objevují se totiž informace o tom, že Rusové se více soustředí na
globální jih – na Indii nebo Afriku. Jak jsou v této části světa úspěšní, však zatím není zcela zřejmé. 
Podle bývalého amerického velvyslance na Ukrajině Johna Herbsta, který mluvil s novináři listu The Guardian, je zase vynikající
zbraní proti dezinformační válce Kremlu Zelenského schopnost komunikace a silné pokrytí událostí ze stran západních médií,
která dokumentují ruské útoky na civilisty i brutální válečné taktiky Ruska. 
„Řada odborníků hovoří o tom, že se možná časem překvapivá neúčinnost ruských informačních operací změní, jelikož jsme
zatím ve fázi první emotivní reakce, kde dominují sympatie s Ukrajinou,“ uvedl také Bahenský. „Já osobně jsem ale vůči
nějakému velkému obratu ve prospěch Ruska skeptický. Víme, že jakmile si lidé nějak zformují názor, je spíše obtížné ten názor
změnit.“ 

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 17:40 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 845 450,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Máme máme necelých 6 minut po šestnácté hodině hezké čtvrteční odpoledne ve společnosti rádia se podíváme se na to, jaké
záměry má Rusko na Ukrajině, alespoň tedy, jak to vidí přímo Ukrajinci a budeme konkrétně řešit s odborníkem na mezinárodní
bezpečnost a bezpečí z katedry bezpečnostních studií Univerzity Karlovy, tak to je to, co nás čeká už v těch nejbližších
minutách doslova a za pár minut hnedka po písničce je, co dospívají krýt dají.

16 10 čtvrtek 7. dubna Heřman Hermína oslaví svátek a vy posloucháte rádio zet tohle byly Green Day. Dlouhodobým záměrem
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Ruska je nemocnice celé Ukrajiny. Podle agentury Reuters to dnes řekla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hana
Mauerová. Mluvila o tom, že i když se teď pozornost Ruska soustředí pouze na východ země, takže postupně chce Rusko
získat úplně celou Ukrajinu. Já ve vysílání vítám odborníka na mezinárodní bezpečnost z katedry bezpečnostních studií institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michala smetanu, hezké odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Takže co vlastně se teď děje na Ukrajině, je to nějaké dočasné stažení a potom se bude zase přesouvat ta pozornost dál na
západ, dokud nepadne celá Ukrajina, nebo jak tomu rozumět a nakolik je, řekněme, možné brát vůbec to prohlášení
ukrajinského ministra obrany nebo jeho náměstkyně vážně nakolik jsou to, řekněme, nějaké přehnané obavy.

mluvčí 
Zelené straně něco, co by se určitě ruský režim přál, druhá je schopnost toho dosáhnout, jakým způsobem, kde a určitě na
začátku celé téhle té vojenské operace, respektive té války bylo na straně na straně Ruska o vlastně vlastně ten cíl dosáhnout
poražení Ukrajiny ve smyslu změny ukrajinského režimu a kompletní a rok a kompletní orientace u ukrajinské zahraniční politiky
a více na Rusko a více od západu s tím, že o tohoto cíle pomocí vojenských prostředků Rusko dosáhlo schopné nebylo proto
říká soustředí právě naopak kompasu, kde ještě realisticky bude bude schopné a doba dobýt jakkoliv ani to není zdaleka
vztah.

mluvčí 
Znamená tedy, že vojensky ta síla tam není na to, aby nakonec padla celá Ukrajina a možná nakonec nedopadne ani s tímto
Airbusem?

mluvčí 
Přesně tak Rusko se pokoušelo útočit na Kyjev, ale vlastně to, když si vezmeme, že od začátku invaze nebylo schopné dobýt a
v zásadě a v zásadě žádné větší město kromě personu teprve teďka teďka se schyluje k dobytí Mariupolu, ale i to to za
obrovský obrovské snahy ruské o ruského bombardování nepovedlo odnést tak tak to, tak se ukazuje, že tyto cíle byly a
mnoha ohledech velmi nerealistická.

mluvčí 
Nicméně když tady padaly takové ty obavy, že musíme tedy podporovat Ukrajinu a musí se připravovat vojáci, kteří jsou třeba
teďka na Slovensku, protože se Putin nezastaví na Ukrajině a za chvíli může vtrhnout i k nám, tak ty mi z toho teďka vycházejí,
že byli zbytečně přehnané, protože Putin si neporadí ani s tou Ukrajinu.

mluvčí 
Tak určitě je potřeba dodat, že to, že se Ukrajině dařilo vlastně tak dobře se bránit dokonce přechází do protiofenzívy z velké
části díky podpoře západu vojenské materiální zpravodajské ekonomické, že to v těchto ohledech to se nedá se to po
zbytečném od nutná účast toho toho, aby se Ukrajině takovým způsobem dařilo jako samozřejmě ukrajinská morálka smlouva
není složila pouze v tomto létu důležitý dílek do té celkové skládačky a o souhře na straně NATO je naprosto v pořádku být
opatrní a připravovat na eventualitu, že by se konflikt rozšířil o rozšířil Óda na země NATO jakkoliv v tuto chvíli nějaká záměrná
snaha Ruska útočit na další země země může být samozřejmě někde někde v oblasti přání, ale týče tureckých a pak jste tam
prostě v tuto chvíli nejsou.

mluvčí 
Ukrajinská armáda tvrdí, že Moskva chce vlastně upevnit pozemní koridor mezi právě těmi separatistickými republikami a potom
poloostrovem Krym. Může v tom nějak ukrajinská armáda zabránit nebo tohle to je cíl, který se Rusko může zdařit.

mluvčí 
Technicky to propojení vlastně už tam v tuto chvíli v tuto chvíli existuje jakoby ten pozemní a pozemní moc, který vlastně
spojeném Krym a tyto úřad republika fakticky o Krym a na pobřeží Zuzka skrze pobřeží Azovského moře vlastně o vnitrozemí
vnitrozemí Ruska, takže o možné je otázka, zda se podaří a Rusku dlouhodobě tuto oblast udržet nebo případně nějaké části
budou předmětem a i nějaký diplomatických jednání do budoucna.

mluvčí 
Pokud by se podařilo tu doněckou Luhanskou oblast získat pod ruskou zprávu, tak pak tedy budou pokračovat ta tažení někam
dál nebo se jednoho dané ty ruské síly vyčerpají a řekněme, splní si nějakou povinnost, aby to vypadalo, že se něčeho
dosáhlo a ukončí to.

mluvčí 
Co se určitě v tuto chvíli nedá vůbec říci, ale minimálně se dá odhadovat těch posledních prohlášení, například ruského
generálního štábu, což je o trh, které, které proběhlo nedávné době, tak to se dá usuzovat nebo spíše odhadovat, že ve chvíli,
kdyby se podařilo Rusku skutečně o kontrolovat vojenskou silou tu oblast Donbasu a oblasti dvou, tedy republik, Doněcka
Luhanska v těch hranicích z roku 2014, tak v tu chvíli pravděpodobně vyhlásilo minimálně ke svému obyvatelstvu a něco ve
formě vítězství něco jako jako politické vítězství, kterého bylo dosaženo a samozřejmě poté ten konflikt může bude ještě různým
směrem, ale pravděpodobné, že v tu chvíli by to určitě se snažil minimálně rámovat vůči vůči ruské po ruské populace jako
něco, co ta válka skutečně o ruské vládě stála.

mluvčí 
Funguje ta strategie, kdy ukrajinská armáda stahuje Rusy do tzv. opotřebovávat války v ulicích měst?

mluvčí 
A určitě pro Rusko bojovat v ulicích měst je velmi náročné. Ono obecně platí, že boje v ulicích jsou pro útočníka velmi náročné
křídel kytar tam řada nástrah, kdy to, které umožňují, ale těmto bránící straně efektivně způsobovat velmi vysoké ztráty
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útočníkovi, ale kouře po celé paměti, že to bude ve městě analogicky znamenají vysoké civilní ztráty, tedy předsedou, bohužel
ruku v ruce.

mluvčí 
Takže proč se k této formě bojovat nepřistupuje, když tam jsou ty civilní ztráty je to tak, že prostě ty civilní ztráty stojí za to za ty
úspěchy, kterých se tak daří Ukrajincům dosáhnout.

mluvčí 
No pro Ukrajinu to byla od začátku vlastně ta nejlepší model lepší možná strategie pro pořádek bránice ve městě v ruském
útoku je lepší, než se vás to střetnout a střetnou na otevřeném poli v tomto v tomto smyslu to samozřejmě dává největší smysl,
umožňuje jim vlastně využívat jako té infrastruktury města a toho toho městského trhu v terénu mnohem efektivnější obraně, že
to v pořádku to spíš jako v tu chvíli už jako ti to město, tak ten další důsledek samozřejmě jeho velké množství mrtvých civilistů,
ale z hlediska těch té strany, která se brání tlaku se brání proti velmi velmi technologicky pokročilejší nebo respektujete to lépe
vybavené vybavené armádě, jako je ruská, tak to dává větší smysl.

mluvčí 
Rakev západ očekávají, že v souvislosti s tou chystanou ruskou ofenzívou na východě a jeho Ukrajiny se ta válka může
protáhnout, co si pod tím představit. Mluvíme o týdnech měsících, nebo dokonce o několika letech, do kdy ta válka potrvá.

mluvčí 
To za všechny ty varianty jsou samozřejmě možné ta varianta asi o které kterou speciálně myslíte, je tam možnost, že by se
například Rusku podařilo dobýt jakkoliv velkou část Donbasu a nějaké chvíli bysme vlastně ten konflikt zákona učitel neví, kdy
1 strana by vlastně nebyla schopna ofenzívy o tak efektivní, aby dosahoval nějakých významnějších sakrální zisku tzn. že v tu
chvíli by se mohl odehrála něco podobného, co fakticky se odehrávalo na Ukrajině od roku 2014 do roku 2022 tzn. konflikt,
který podal podal určité linie, kde máte objevuje armády fakticky zakopané na svých pozicích a opakovaně tam prostě dochází
dochází k násilným útokům, ale ten konflikt velmi táhlý v tomto případě byl táhlý 8 let. Ten rozdíl by byl v tuto chvíli zásadní v
tom, že nedostane ta ruská podpora by byla bezpečně ruské zapojení Volek početnější, otevřenější aktivnější na druhé straně,
ale samozřejmě Ukrajina by v tu chvíli pravděpodobně ba mnohem více podporovaná Západem, než tomu bylo v těch letech
2014 2022, takže z těchto důvodů ten konflikt ještě mohl být protáhlý.

mluvčí 
Ale shromáždění OSN má také hlasovat o pozastavení ruského členství v radě OSN pro lidská práva. Může to mít nějaký vliv na
to, jak se budou Rusové dál chovat a nakolik, řekněme, je celkově tato instituce. Ta rada pro lidská práva takovou možná
trochu zvláštní organizací vzhledem k tomu, že tam byly a jsou státy jako Čína Saúdská Arábie nebo Kuba, kde úplně lidská
práva asi nejsou takové úrovni bychom si představovali.

mluvčí 
Tak signalizační to samozřejmě smysl má jakoby určité diplomatické gesto. Pokud se bavíme o tom, že Rusko, že se snaha
Rusko izolovat nejen o neekonomické diplomaticky, tak určitě podobná gesta smysl mají, i když pokud jsou, pokud jsou do
značné míry symbolická, ale samozřejmě určitě naivní očekávat, že by skrze skrze tento krok bylo možné nějak zásadním
způsobem ovlivnit strategické volby Moskvě, to se snad kromě.

mluvčí 
Nestane.

mluvčí 
Říká v odpoledním vysílání rádia zet Michal Smetana, který je odpor odborníkem na mezinárodní bezpečnost z katedry
bezpečnostních studií institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky za to hezký den. Na
slyšenou.

mluvčí 
Kam také nařkla.

mluvčí 
16 hodin 20 menu od prezidentské volby ve Francii se blíží, tak o nich budu za chvíli mluvit s politologem Michalem Pink MS.

Po pandemii covidu 19 se tématem ve Francii před prezidentskými volbami, které se budou konat desátého a 24. dubna a stala
i Rusko ukrajinská válka s ní spojené výdaje na armádu. Samozřejmě zahraniční politika, uprchlíci a také nezávislost na poli
energetiky jsou věci, které se teď ve Francii řeší. Ve vysílání vítám politologa Michala Pinka z fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně, hezké odpoledne.

mluvčí 
Hezké odpoledne.

mluvčí 
Tak ta současná situace na Ukrajině a i to, jak se hlavně zpočátku snažil Emmanuel Macron vypadat jako někdo, kdo to bude
řešit, kdo to možná třeba i vyřeší. Je to něco, co mohlo Macronovi pomoct, anebo naopak se spíš v očích Francouzů a mohl,
řekněme shodit.

mluvčí 
Když se podíváme na jeho oblibu, tak mu to pomohlo zhruba před čtyřmi třemi týdny. Jeho preference se pohybovaly okolo 30
% ale postupem času nyní ztrácí, a to je právě vidět, že národní volby nevyhrává mezinárodní politika, i když jsme v takové
situaci, jako je Francie.

mluvčí 
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Tzn. co je teď potřeba řešit, je to nějaká energetická bezpečnost, nebo je to třeba ochrana před přílivem uprchlíků nebo
naopak větší zájem o uprchlíky něco, co lidé uvidí přímo ve francouzských ulicích, co může zahýbat těmi poměry?

mluvčí 
Toto všechno jsou témata, které začínají Francii pálit, ale pořád je to na žebříčku hodnot nikdy daleko a tam je potřeba se
podívat na dění v posledních dnech týdnech a jak je zobrazována, no a tam se právě stala ta věc, že zhruba třicetiletý mladý
člověk podlehl zraněním, které utrpěl při té příležitosti, když utíkal na severovýchodním předměstí Paříže a byl zraněn právě
tramvaj nebo prostředkem hromadné dopravy, a to je záminka, která tu chvíli vyvolala opět tu otázku, kdo patří bezpečnosti,
která je pro Francouze, který dennodenně se pohybuje na ulicích na veřejnosti, něco vidí daleko důležitější citlivější než to, co
se na Ukrajině, která je 23 1000 km daleko. To 1 věc, která v tuto chvíli proměnila trošku to finále prezidentské kampani.

mluvčí 
Říkáte případ, kdy byl ten dotyčný sražen tramvají tzn. že jde o nějakou bezpečnost dopravy silničního provozu, nebo jak tomu
rozuměli?

mluvčí 
Ne tam tam to o to, že v severovýchodní předměstí Paříže je taková prostě ta.

Problematické úplně hezká, plná čtvrť, plná pouliční kriminality, nebezpečných zákoutí, kde se pohybují různé prostě pouliční
gangy. Nebezpečí atd. a právě PC nějakém takovém vyřizování si účtů, tak právě tam ještě o to, že ten zraněný, který podlehl
těm následkům, tak je židovského vyznání a tato oblast je dominantně obydlena právě velkým množstvím přistěhovalců z
arabských zemí. A otázka, která zase přilila oleje do ohně té známé situace, která ve francích je dennodenně omílaná tzn. že
tady je příliš velké množství imigrantů z nebezpečných zemí, kteří nám tady dnes znepříjemňují život. Podívejme se na to, co s
nimi máme udělat, když se podíváme na poslední dny, jak se vyvíjí před prezidentskými volbami kampaň, tak Emmanuel
Macron sice pomalu, ale přesto ztrácí. A naopak Marine Le Penová nabírá na síle, a to je ten základní rozdíl proti tomu, jak to
bylo zhruba před třemi týdny.

mluvčí 
Dá se tedy asi předpokládat, že z prvního kola vzejdou právě Macron Alpe nová. Co to druhé kolo tam zase se spíš dá mluvit o
tom, že Macron má náskok, že Le Penová si udrží těch svých nějakých 22 % ale, že ti, kteří, řekněme, by volili radikálně
levicového Jeana Luca Mélenchona, tak potom spíš hodí hlas Macronovi nebo ne.

mluvčí 
To je otázka, spíš bych řekl, že k volbám ani nepůjdou, no, a to se uvidí, jak druhé kolo dopadne, protože tam, když se
podíváme na ty poslední předpovědi v rámci této dvojice, jak by to mohlo dopadnout, tak už to není 70 na 30 ve prospěch
Emmanuela Macrona, ale už se to blíží nějakému výsledku 55 45, a to druhé kolo bude právě založeno na intenzivní
čtrnáctidenní kampaň, která celou situací někam posune úplně jinam než než dnes. A důležité bude také to, jak se zachovají
kandidáti, kteří nepostoupí do druhého kola, jestli své voliče aktivně vybídnout k tomu, aby šli hlasovat pro některého z
kandidátů, anebo budou mlčet, což hraje dost důležitou roli.

mluvčí 
A ten COVID, tak ten už úplně vymizel z veřejného prostoru ve Francii, anebo i ten může nějak promluvit do prezidentských
voleb.

mluvčí 
V tuto chvíli otázka covidu je něco, co sice existuje, ale na žebříčku důležitosti na desátém patnáctém místě přesně nyní nevím,
ale není to až tak důležité téma jako právě otázka vnitřní bezpečnosti. Toho, co se dennodenně děje dneska na ulicích ve
Francii. To, co se za posledních 5 let podařilo nebo nepodařilo, no a právě v pozadí tam bude nahrávat i prostě ta mezinárodní
situace a otázka toho, jak moc Emmanuel Macron Francie byla připravena na tu současnou situaci, jaká je.

mluvčí 
Politolog Michal Pink z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání. Hezký zbytek odpoledne.

mluvčí 
Za 2 minuty bude půl páté. To tady budou další zprávy. Teď last Kutná IT up Pictures of you.

Maďarsko je opět Orbánovo. Proč Fidesz stále vyhrává? URL
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„Naše vítězství je vidět i z měsíce,“ prohlásil Viktor Orbán s typickou pompou po nedělním volebním triumfu. Mnohdy jsou
vyjádření maďarského premiéra nepatřičně chvástavá, tentokrát ale měl ke svému triumfalismu pádný důvod. Jeho strana má
už počtvrté v řadě v parlamentu ústavní většinu. Teprve teď, poprvé od přelomové výhry v roce 2010, však Fidesz konečně dal
dohromady víc hlasů než opoziční strany v parlamentu. Kdyby volební systém doopravdy odrážel vůli občanů, stěží by se stal
Orbán premiérem s podobnými pravomocemi i v letech 2014 a 2018. I to svědčí o skutečnosti, že Orbánovo drtivé vítězství v
letošních volbách nemuselo být automatické.
Opoziční trable
Vychýlenost maďarského volebního systému, jak ho nastavil Orbánův Fidesz, způsobuje, že strana, která zvítězí byť jen o pár
procent, může brát vše. Opozice tak konečně pochopila, že k tomu, aby porazila Orbána, se musí spojit – od progresivní levice
až po kdysi extrémně pravicový Jobbik. Takové spojenectví bylo dlouho nepředstavitelné. V opozici byla nejsilnější stranou
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Demokratická koalice, uskupení, v jehož čele z nepochopitelných důvodů dál stojí někdejší premiér Ferenc Gyurcsány. Přitom
jde o politika zcela zdiskreditovaného – ať už ekonomickým kolapsem země nebo udržováním se u moci i po skandálu, kdy na
vnitrostranickém setkání po volbách v roce 2006 prohlásil, že jeho vláda voličům „lhala ve dne v noci“.
Opoziční marasmus dokresluje fakt, že se protivníci Fideszu ani nesnažili výrazněji nabourat společenský konsenzus v kulturně-
sociálních otázkách.
Únik nahrávky z neveřejného jednání tehdy odstartoval dlouhou sérii protivládních protestů a výraznou radikalizaci celé
maďarské společnosti. Obyvatelé země obraceli svůj hněv už nejen vůči vládě postkomunistické strany MSZP, ale i vůči celému
klopotnému systému po roce 1989. Obojí představovalo v očích občanů vlastně totéž. Strana se stala synonymem, ztělesněním
systému – na papíře levicově liberálního, ve skutečnosti však postkomunistického neoliberálního paskvilu, ve kterém mělo
jakékoliv jiné politické uskupení kvůli institucionálnímu nastavení od začátku menší šanci na úspěch.

Eskalace krajně pravicových tendencí i vlivem hospodářské krize byla nevyhnutelná a těžil z ní i Jobbik. Z pouhých dvou
procent z voleb v roce 2006 vyrostl do pozice třetí nejsilnější strany s 16,6 procenta. Kdyby někdo tehdy řekl
nejfrustrovanějším demonstrantům, že Jobbik jednou půjde do volební koalice i s Gyurcsányem, asi by to v lepším případě
považovali za špatný vtip. Jenže právě koalice Jobbiku s Gyurcsányem se na jaře roku 2022 stala reálnou alternativou k
Orbánovu režimu. Strana, která strašila Evropu ještě před Kotlebovci nebo Zlatým úsvitem, už je dnes jinde – až se tomu těžko
věří. Na politickém spektru si vytyčila za cíl vyměnit si pozice s Fideszem, aby oslovila uvolněný pravý střed. Nicméně kdykoliv
došlo v politické debatě na populární anticiganismus nebo protiuprchlické tendence, Jobbik se vždy velmi ochotně přidal.

Absolutní vrchol zmaru to každopádně nebyl jen pro voliče Jobbiku, ale i pro všechny ostatní. Koalice přitom mohla mít silnou
kampaň. Témat, jak oslovit široké spektrum voličů bez ohledu na politické preference, nebylo málo: demokracie na ústupu,
mezinárodní izolace Maďarska vlivem války na Ukrajině, neutěšená socioekonomická situace či postavení žen ve společnosti.
Ale zdaleka nejvíc do očí bijící korupce, klientelismus a porcování státu do rukou maďarské oligarchie. Nic z toho však opozice
dostatečně razantně neakcentovala. A už vůbec nebyla schopna oslovit nové voliče. Volbou Pétera Márkiho-Zaye za svého
lídra si opozice de facto vybrala „Orbána 2.0“. Oba sdílejí konzervativní hodnoty, zálibu v plození dětí (opoziční lídr zatím vede
7:5), oba mají strojeně státnickou dikci a koneckonců se oba potkali i v lásce k Fideszu (Márki-Zay o sobě tvrdí, že je
zklamaným bývalým voličem). Aby ujistil progresivistické voliče, že i jim může přece jen něco nabídnout, zavtipkoval, že Ježíš byl
levičák.

Opoziční marasmus dokresluje fakt, že se protivníci Fideszu ani nesnažili výrazněji nabourat společenský konsenzus v kulturně-
sociálních otázkách. Orbán ostatně opozici už na jaře předhodil klasickou nášlapnou minu v podobě zákonu zakazujícího
propagaci LGBTQ+. A aby toho nebylo málo, přidal v této věci i referendum v den konání parlamentních voleb. Přes 20
procent voličů v referendu nakonec zneplatnilo své lístky, a i díky tomu plebiscit neprošel potřebnou nadpoloviční většinou
registrovaných voličů, kteří by hlasovali pro nebo proti ve čtyřech stanovených otázkách. I tak ale referendum splnilo svůj účel.
Progresivní levice si s maximálním sebezapřením nechtěla rozhádat Jobbik a naopak. Výsledkem bylo rozladění všech.
Neortodoxní popularita
Ať už by ale byla opoziční kampaň sebelepší, těžko by byla vidět. Ve veřejnoprávních médiích dostali představitelé opozičních
stran minimální prostor stanovený zákonem: každá z nich pět minut za celé čtyři roky. A v soukromých médiích nebyl prostor
pro opozici o moc větší. Za posledních dvanáct let si Fidesz postupně skrze spřátelené oligarchy podřídil takřka veškerý tisk.
Mimo jiné koupil a záhy rozpustil největší opoziční deník Népszabadság. Stále shovívavější jsou i dva největší soukromé
televizní kanály TV2 a RTL Klub. Zbývá tak jen deník Népszava, zpravodajský kanál ATV a hrstka magazínů a webů. Všechny
bez výrazných zdrojů z inzerce, kterými naopak disponují vládní média.

Právě mediální impérium nakonec bylo jedním z hlavních motorů Orbánova úspěchu ve volbách. Maďarský premiér měl nejvíc
namále okolo voleb v roce 2014, kdy ještě v médiích bylo výrazněji slyšet o korupčních skandálech a socioekonomická situace
se od hospodářské krize příliš nelepšila. I nejskalnější příznivci Fideszu tak pochybovali o schopnostech premiéra a jeho vlády.
Krátce nato ale přišla uprchlická krize v roce 2015 a popularita premiéra v zemi skokově vzrostla z 39 procent na více než
polovinu voličů. Z outsidera na světové politické scéně se najednou stal vizionář krajně pravicového vzepětí v roce 2016 a i v
mezinárodním kontextu se stal průkopníkem narativů o muslimské hrozbě, tlaku Západu a liberální levice a potřebě národní
svobody v kulturně-sociálních otázkách.

Nedá se nicméně obejít fakt, že Orbán je populárním politikem. Svou politiku založil na neortodoxních metodách tvrdé ruky, ať
už byly antikapitalistické (znárodňování penzijních fondů či reprodukčních klinik) či ultrakapitalistické („otrocký zákon“, který
zvyšuje počet přesčasových hodin na 400 za rok). Dává si přitom záležet, aby výhody dopadly po spřátelené oligarchii
především na jeho širokou voličskou základnu střední třídy a nevýhody na pracující a implicitně na romskou menšinu.

Hlavní úspěch ale Orbán u voličů zaznamenává svým bojem za Maďarsko na světové scéně. Díky své zpupnosti vůči Bruselu a
výrazným politickým vystoupením „proti pokrytectví“ dělá dojem politika, který má přesah a význam v celosvětovém měřítku.
Spolu s ním je tak opticky důležitější i celá země, která přitom od Trianonu dlouho marně hledala jakékoliv zdroje hrdosti. V
očích veřejnosti je jedno, jestli jde v případě maďarského systému o demokracii, autoritářství, příklon k Východu nebo Západu
– odevšad se musí vytěžit co nejvíc, protože každý pro sebe chce to nejlepší.

V době dystopických vizí budoucnosti a strachu z toho, co by mohlo přijít, jde o zvláštní nesoulad. Orbán na jedné straně dává
voličům naději, že ví, kam má Maďarsko směřovat, aby bylo především úspěšné, a tak jim zajistí do budoucna prosperitu.
Dokládá to i předvolební heslo „Nevracejme se zpět, pojďme dopředu“, kdy jako zpátečníci jsou vyobrazeni Gyurcsány s
Márkim-Zayem jako vizionář právě Orbán. Na druhou stranu je Orbánova politika založena na neustálém strachu z přítomnosti
– z islámu, uprchlíků, covidu a teď i z války, která se stala základem Orbánova úspěchu. Mediální masáž o uprchlické vlně,
která třeba v Česku utichla pár let po začátku krize v roce 2015, v Maďarsku kontinuálně žila ze všech stran, až na ni navázala
další, spojená s ukrajinskými uprchlíky.
Válečná hrozba
Především je tu ale narativ, kterému opozice nebyla schopna čelit. Měnící se tendence voličů nezaznamenaly ani zcela mylné
předvolební průzkumy – na rozdíl od volebních agitátorů v terénu. Podle nich veškerým veřejným diskuzím s lidmi dominoval
strach, že by jakákoli pomoc Ukrajině zapletla Maďarsko do války. Jakmile se opozice začala bránit i vůči fake news, že chce na
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Ukrajinu vyslat maďarské vojáky, byla bezzubá a ocitla se pod neustálou palbou kritiky. Zvyšující se ceny energií byly spíš než
jako výčitka Orbánovi chápány jako memento, jak by se se situací popasovala neopatrná opozice.

Protivníci Fideszu tak nakonec získali o 850 tisíc hlasů méně než před čtyřmi lety. Velký vliv měl na jejich úbytek odliv voličů
Jobbiku, jehož hlasy do velké míry přešly k novému uskupení Náš domov (A Mi Hazánk), které se zcela nečekaně dostalo do
parlamentu. Místo očekávaných 45 procent tak opozice horko těžko obdržela něco málo přes 34 procent hlasů.

Gulášová demokracie Orbánovi každopádně vyhovuje. Opakovaně využívá jejích mechanismů, zvláště referend, která potvrzují
popularitu premiéra i jeho agendy. Nebýt války, dnešní status quo by pro něj byl ideální. Ačkoliv Orbán stále hledá nové
mantinely pro svou moc, dál lze už na bázi Evropské unie zajít jen velmi těžko. Jestli ale někde může být mezinárodní izolace
pro Maďarsko velmi citelná, je to právě v Evropské unii. Polsko a V4 doposud podporovaly maďarské zájmy a blokovaly
mechanismy, které mohly ochromit tok dotací do země. Právě přerozdělování evropských peněz mezi oligarchy totiž stále
udržuje Orbánovu vládu při síle. Odstřižení zdrojů či dokonce konec v Evropské unii by i pro Orbána byl kritický, a pokud by se
cítil doopravdy ohrožen, mohl by následovat příklon Maďarska k Západu.
Mimoběžná polská cesta?
Ve světle ruské agrese je tedy klíčové, zdali polská vláda Práva a spravedlnosti (PiS) bude dál chtít jít maďarskou cestou
utužování režimu a vlastní moci, kterou může vnímat jako garanci protiruského odporu v zemi, pochopitelně i v návaznosti na
velmi osobní rovinu spojenou se smrtí Lecha Kaczyńského a polských elit ve Smolensku. Na druhé straně může Polsko dospět i
ke konsenzuálnějšímu přístupu k EU. Jakkoliv však může být lákavé vnímat historické a osobní linky jako klíčové pro polskou
cestu, rozhodně nelze podceňovat hloubku polsko-maďarské spolupráce. Jarosława Kaczyńského s Orbánem dlouhodobě pojil
nadmíru přátelský vztah navzdory tomu, že se maďarský premiér Putinovi dvoří už dlouhá léta. Kaczyński v minulosti vystupoval
v závěrečný den předvolebních kampaní v Maďarsku a na oplátku od Fideszu kopíroval postup, jak postupně uchvátit složky
moci v zemi. I PiS je ve výsledku velmi pragmatické uskupení.

Orbán se ve svém letošním vítězném projevu navezl do Bruselu, mezinárodních médií, „Sorosova impéria“, a konečně i s
jakýmsi podivným smyslem pro humor do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdálo by se, že maďarský premiér
ztratil zbytky soudnosti a empatie – a spolu s ním i celá země. Jak si ale představit situaci, kdy v uších běžného nezaujatého
člověka zní propaganda, která ale vypadá podobně jako zprávy, na něž byl léta zvyklý? A zní odevšad – z rádia v autě, z
televize v obýváku, z úst známých novinářů i osobností a celebrit, které dřív vždy uvažovaly mainstreamově – stejně jako sám
premiér. A přitom je zdánlivě vše stejné jako dřív. Země je v EU, člověk si může si říkat, co chce, vycestovat, kam chce,
pracovat v jakémkoliv oboru, ve kterém se mu zlíbí, a žít de facto normální zajištěný život. Stále přitom existují jakžtakž fungující
opoziční média, která mohou psát, o čem chtějí (pokud je tedy zrovna maďarská mediální rada neobviní ze zkresleného a
tendenčního zpravodajství pod likvidační pokutou ve výši více než dvou milionů korun).

Na konci nového volebního období uplyne 37 let od pádu komunistického režimu v Maďarsku. Pokud se nestane nic
výjimečného, Viktor Orbán oslaví dvacet let v nejdůležitější politické funkci v zemi. A to mu ještě nebylo ani šedesát.
Postkomunistické Maďarsko bez Viktora Orbána je tak takřka nepředstavitelné – a zřejmě ještě velmi dlouho bude.

Autor je redaktorem iSport TV, vystudoval politologii na FSV  UK .
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Boje o Donbas budou připomínat druhou světovou válku. Putin nutně potřebuje vyhrát URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Martin Novák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.04.2022 18:36 , 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
Po neúspěchu s dobytím Kyjeva a ovládnutím celé Ukrajiny potřebuje ruský prezident Vladimir Putin nutně úspěch na Donbase.
Jeho síly se přeskupují, doplňují zásoby a plánují ofenzivu s cílem ovládnout alespoň východ a jih země.

Rusové u Kyjeva a na severu Ukrajiny utrpěli velké ztráty a z oblasti odešli. "Bez ohledu na to, co říkají nebo jak stahování
nazývají, je to porážka. Největší ruská vojenská porážka od Afghánistánu v osmdesátých letech," napsal na Twitteru americký
generálmajor ve výslužbě Mick Ryan.
Americké zpravodajské služby a také ukrajinská vláda spekulují o tom, že Putin by rád oznámil nějaký úspěch už 9. května na
vojenské přehlídce v Moskvě. Ta se tradičně koná u příležitosti konce druhé světové války a sovětského vítězství nad
nacistickým Německem.

To znamená, že by výrazného postupu chtěl ruský prezident dosáhnout zhruba během měsíce.
Michal Smetana, expert na bezpečnostní otázky a odzbrojení, který působí na Fakultě  sociálních  věd  v  Praze  a v Peace
Reserach Center Prague, deníku Aktuálně.cz popisuje, že pro Rusko by teď bylo výhodné získat čas na reorganizaci vojsk.
Například formou dočasného příměří, které by bylo následně útokem na Donbas porušeno.
"Pro ukrajinskou protiofenzivu v oblasti Donbasu jsou nyní klíčové dodávky zbraní, vojenské techniky, vybavení a munice ze
Západu, včetně tanků, bojových vozidel pěchoty, protivzdušné obrany, dělostřelecké techniky či dronů. Ukrajina má aktuálně
proti ruské straně výhodu v početní převaze dostupných lidských sil, a pokud bude ze Západu v následujících týdnech
dostatečně vybavena, může být na Donbase proti ruské armádě úspěšná," odhaduje Smetana.

Hrozící prohra
Rovněž analytik Lukáš Dyčka, který přednáší v Estonsku na Baltic Defence College, dává ukrajinská armádě před bitvami na
Donbase určitou šanci. "Motivace Rusů ale teď bude velká. Budou chtít získat alespoň nějaké vítězství. Musí prostě doručit
nějaký pozitivní výsledek a jediný, který jim zbývá a je dosažitelný, je zisk území na východě Ukrajiny. Myslím, že bojová morálka
Rusů tady bude vyšší než na začátku války na severu a u Kyjeva," míní Dyčka.
Pokud by ruská armáda nebyla schopna dobýt většinu území Doněcké a Luhanské oblasti v jejich administrativních hranicích z
roku 2014 nebo byla dokonce kompletně vytlačena z celého Donbasu, byla by to pro Vladimira Putina a jeho režim zásadní
politická prohra. "Ani kremelská propaganda by to pravděpodobně nebyla schopna efektivně prodat ruské veřejnosti jako
nějakou formu vítězství," soudí Michal Smetana.
Velení ukrajinské armády tvrdí, že je na ruskou ofenzivu na Donbase dobře připraveno. Očekává útok na velká města
Slovjansk a Kramatorsk ve směru od Izjumu, který Rusové po těžkých bojích kontrolují.
Ve Slovjansku přitom válka na Donbase začala, 12. dubna 2014 se stal prvním městem, kterého se zmocnili proruští
separatisté a vyhlásili v něm nezávislost na Ukrajině. Ztratili ho v červenci téhož roku. Díky intervenci ruské armády ale udrželi
část východní Ukrajiny. Moskva přitom tehdy popírala, že na Donbase bojují Rusové.

Selhání ruské logistiky
Kyjev před očekávanými těžkými bitvami na jihu a východě země ještě narychlo shání pomoc, kde se dá. "Má agenda je velmi
jednoduchá, má jen tři body: zbraně, zbraně a zbraně," uvedl ve středu na zasedání ministrů zahraničí členských zemí NATO v
Bruselu šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Podle něj boje o Donbas budou připomínat bitvy druhé světové války.
K těžkým střetům se schyluje také na jihu. Ukrajinská armáda postoupila od Mykolajiva směrem k dříve 280tisícovému
Chersonu, zatím největšímu městu, kterého se Rusové od začátku války zmocnili.
Ukrajinci podle Lukáše Dyčky dokážou podobně jako západní armády dobře skloubit a koordinovat různé části vojsk a mají ve
srovnání s nepřítelem fungující logistiku. "Rusům selhává například letecká podpora pozemních sil. Palebná podpora přichází
pozdě nebo vůbec, zásobování nepřijede, kam má, nebo jej dorazí málo. Na Ukrajincích je vidět, že si osvojili to, co se považuje
za klíčové pro vedení války na Západě," vysvětluje odborník, který v Estonsku přednáší také důstojníkům, mezi kterými byli i
Ukrajinci.
Na východě a jihu Dyčka očekává velmi tvrdé boje, protože Ukrajinci podle něj osm let počítali s tím, že taková situace může
nastat a jejich linie jsou dobře připravené.
Video: Co se děje v hlavách vojáků, kteří páchají zvěrstva?

Ukrajinské naděje, ale i ústupky. Ještě tvrdší kremelský beton. Co dál nás čeká po válce? URL
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Komentář Michaela Romancova: Až tahle válka skončí, budeme mít co do činění s novou Ukrajinou. Bude rozbitá a zraněná. Se
spoustou mrtvých. Pravděpodobně bez další části svého území. Nepochybně však nezlomená a právem hrdá! S
pravděpodobností hraničící s jistotou však rovněž budeme mít co do činění se stále stejným Ruskem. Samozřejmě i Rusko
bude – ostatně již je – válkou, kterou Putin rozpoutal, poznamenáno, ale režim bude i nadále úspěšně předstírat, že jeho (již
několikrát změněné) důvody byly správné a vytyčené cíle (rovněž několikrát změněné) zcela splněny. Že dosáhl velkého a
zásadního vítězství, které Rusku přineslo záchranu před něčím nepředstavitelným. Co dál bude po válce?

Začněme Ukrajinou. Navzdory skutečnosti, že se jedná o druhý nejrozlehlejší a sedmý nejlidnatější stát v Evropě, jsme jí až
dosud nevěnovali velkou pozornost. Nepřiměly nás k tomu ani desetitisíce Ukrajinců, kteří tu s námi již po léta žijí a pracují.
Válka to však změnila a Ukrajina najednou má naši pozornost a sympatie. Nic z toho však nepotrvá věčně. Ukrajince teď ještě
nějakou dobu (kéž by byla co nejkratší) čeká boj a následně komplikované vyjednávání o příměří, možná i o míru, s Rusy.
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Lépe než kdokoli jiný přitom vědí, že se Moskvě nedá věřit, že budou muset přistoupit na bolestivé ústupky a že jakákoliv
uzavřená dohoda – bez ohledu na mezinárodní záruky – bude platit jen tak dlouho, dokud bude vyhovovat Kremlu. Stejně jako
na [lock]jejich bedrech leží hlavní tíha bojů, bude při jednáních ležet nesmírná odpovědnost na jejich diplomatech a politické
reprezentaci.

Vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského, že žádná ruská ultimáta nemají smysl, neboť je Ukrajinci nikdy nebudou
akceptovat a že se vše, na čem se dohodnou, bude – v zájmu naplnění dohodnutých podmínek – muset schválit v referendu, je
v tomto ohledu mimořádně cenným příslibem pro budoucnost. Ruské požadavky byly od začátku nesmyslné a nestydaté, ale
vzhledem k zarputilosti, urputnosti a úspěchům ukrajinských obránců se zdá, že Moskva bude muset slevit.

Kyjev již naznačil ochotu vyhovět požadavku na nevstoupení do NATO a Moskva na oplátku prohlásila, že si umí představit
vstup Ukrajiny do Evropské unie. Emocionálně ještě namáhavější a naléhavější bude otázka teritoriální. Vedle Krymu je zatím
stále ve hře i zásadní rozšíření území separatistických republik, snad až na úroveň administrativních hranic někdejší Luhanské
a Doněcké oblasti a možná i otázka pozemního koridoru na Krym a jeho zásobování vodou. Věru nezáviděníhodný úkol.

Nežijeme v pohádkách, ústupky budou

Řada z nás má pocit, že spravedlivým výsledkem má být, že se Rusko stáhne ze všech ukrajinských území, Krym nevyjímaje,
omluví se a zaplatí všechny škody. Nežijeme však v pohádkách, ale ve velmi drsné realitě. Přesto však i přetěžký úkol jednání s
Rusy může vést k pozitivnímu výsledku. Pokud Ukrajině zůstane zachován přístup k Černému moři v jihozápadním segmentu
jejího pobřeží (přístavy Oděsa, Mykolajiv, Cherson), bude mít i nadále možnost participovat na námořním obchodu, jehož
prostřednictvím se realizuje více než 90 % objemu světové výměny zboží.

To, spolu s obrovskou finanční i materiální pomocí z EU, USA, Kanady a dalších zemí, vytvoří velmi příhodnou situaci pro
relativně rychlou hospodářskou obnovu.

Emocionálně patrně nejnáročnější budou teritoriální otázky. V této souvislosti stojí za zmínku, že existuje řada případů, kdy
ztráta území vedla k jednoznačně pozitivnímu výsledku. Izraelské elity si svého času dokázaly uvědomit, že navrácení
Sinajského poloostrova, jehož území (s rozlohou 61 000 km2 téměř třikrát větší než vlastní Izrael) mimo jiné fungovalo jako
poměrně spolehlivý štít před možnými egyptskými útoky, přinese ještě lepší efekt, pokud se opravdu podaří dosáhnout míru. A
stalo se.

Přečtěte si takéChtěla bych se probudit do světa, kde se lidé nezabíjí jen tak, přeje si žena ukrajinského velvyslance
Perebyjnisová

Právě tak si generál de Gaulle, jenž byl roku 1958 povolán do čela Francie, aby vyřešil krizi v Alžírsku vítězným ukončením
tamních bojů, uvědomil, že takový výsledek nastat nemůže. Místo toho uzavřel dohodu, na jejímž základě se z Alžírska stal
nezávislý a suverénní stát. Tři pobřežní departmenty – Oran, Alžír a Constantine – přitom v tu dobu byly ústavně součástí
Francie, kde se děti učily, že „Středozemní moře protéká Francií stejně, jako Seina protéká Paříží“. Na více než 200 000 km2
tam rovněž žil více než milion francouzských kolonistů.

Přesto de Gaulle přesvědčil veřejnost, že pokusy o udržení těchto území jsou nerozvážné, drahé a nebezpečné. Každý, kdo
četl román Fredericka Forsytha (či viděl stejnojmenný film) Den pro šakala, ví, že se mu nepodařilo přesvědčit všechny, ale
většina byla na jeho straně. Další vývoj mu pak dal jednoznačně za pravdu.

Jen velká prohra by Rusko probudila

Pojďme se však nyní věnovat Rusku. Proč je vysoce pravděpodobné, že budeme mít co do činění s víceméně stále stejným
Ruskem? Protože neprohraje. Respektive neprohraje tak, aby to pro většinu obyvatelstva – tzv. putinskou většinu, jež je
tvořena lidmi bez informací, bez ambicí, bez schopnosti kriticky myslet, jejichž zásadní kvalitou jsou pasivita a naprostá loajalita
k moci – bylo zřejmé a pochopitelné.

V moderních dějinách se v Rusku jakýkoli pozitivní společenský, politický a hospodářský pohyb uskutečňoval vždy a pouze
tehdy, když Rusko nějakou válku prohrálo (krymská a rusko-japonská). Naopak, kdykoli Rusko vyhrálo, k lepšímu se nezměnilo
vůbec nic (napoleonské války, druhá světová).

Přečtěte si takéFinancial Times: Světodějný význam Vladimira Putina

I když, existují dvě výjimky. Po napoleonských válkách vedl kulturně-civilizační šok z pobytu v Evropě k tomu, že se z řad
důstojnického sboru rekrutovali revolucionáři, kteří se v prosinci 1825 neúspěšně pokusili o změnu poměrů.

Druhou jsou obě zhroucení Ruska ve 20. století, po nichž však prostor pro pozitivní změnu využit nebyl. Po občanské válce se
etabloval bolševický režim, po jehož zhroucení byla rychle opuštěna demokratická vývojová trajektorie a nastolen režim
současný, ve všech podstatných ohledech neobolševický. Vzhledem k příslušnosti jeho elit k tehdy monopolní Komunistické
straně SSSR a členství v KGB, která byla „štítem a mečem“ strany, se jedná o nepřekvapivý a logický vývoj.

Odhodlanější Západ, zabetonovanější Kreml

Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by Rusko utrpělo vojenskou porážku jako roku 1856 či 1905. Naděje, že by se z navrátilců z
Ukrajiny stali noví „děkabristé“, se jeví být podstatně méně pravděpodobná než to, že se dočkají rychlejšího kariérního postupu
ti, kteří se v bojích osvědčili, což ruským ozbrojeným silám – i nadále loajálním a poslušným politického vedení – nejspíše
prospěje.

Předpokládejme proto, že režim současné dění nejen ustojí, ale díky mimořádně silné emigraci vzdělaných lidí se jeho pozice
stane ještě pevnější. Zbylí pak budou ještě náchylnější ke konzumaci profesionálně vyráběné a nesmírně přesvědčivé
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propagandy, jejímž jediným cílem bude velebit Putina a Rusko a zatracovat Západ.

Mimochodem, není žádný důvod předpokládat, že se k západním sankcím přidá i zbytek světa. Právě tak, jako nebyla pravda,
že NATO obkličuje Rusko, není pravda, že protiruské sankce jsou světové. Jsou západní (tentokrát včetně Japonců a
Jihokorejců), ale zbytek světa – zejména Čína a Indie – se bude snažit udržet vztahy s Ruskem otevřené v maximální míře. I to
režimu svým způsobem pomůže.

Přečtěte si takéSkutečné morální zúčtování s obhájci Putina teprve přijde

Putinův vojenský a politický neúspěch – z Ukrajinců se stal silný a sebevědomý politický národ, politická jednota Západu byla
obnovena a poroste jak naše vojenská síla, tak i asertivita vůči Rusku (a snad i vůči Číně) – Rusové v Rusku neuvidí a
nebudou mít důvod ani prostor o něm přemýšlet. Velmi pravděpodobně proto budeme po nějakou dobu, minimálně do Putinova
odchodu z čela země, svědky nebývale intenzivní izolace Ruska vůči Západu.

Od dob, co Petr Veliký prorubal „okno“ do Evropy – nedejme se zmást, nic neotevřel, doslova se do Evropy prorubal – se něco
takového ve větším měřítku stane potřetí. Poprvé po již zmíněné porážce v krymské válce. Rusko se tehdy sice odhodlalo k
reformám, ale následující dvě dekády se nesly ve znamení výroku knížete Gorčakova: „Rusko se neurazilo, Rusko se
soustřeďuje.“

Vedle reforem na sebe soustředění vzalo podobu teritoriální expanze na Kavkaze, ve střední Asii a na Dálném východě. Jejím
vrcholem bylo založení Vladivostoku v létě 1860. Země, která ležela na geografické periferii Evropy a z vůle vlastních elit byla
její periferií v oblasti politické, správní a hospodářské, se vydala na opačný konec světa, aby mu vládla. Nestalo se tak a
jediné, na čem jsou tehdejší plány stále patrny, je název města, jenž k tomu doslova odkazuje. Ruští odborníci začali vyzývat k
obratu (pivotu) do Asie (není náhodou, že přesně ve stejnou dobu, kdy s tím začali Američané) zhruba před patnácti lety.

Po anexi Krymu jejich ideje najednou přišly náramně vhod. Naprostá většina z nich však zůstala jen na papíře a nebude v
silách skrznaskrz zkorumpovaného režimu, aby teď něco z nich realizoval. Rusko se z periferie Evropy přesune do pozice
periferie Číny. Šance na úspěch jsou ještě menší, než kdy byly v Evropě. Putin se stane autentickým nástupcem moskevských
velkoknížat! Připomeňme, že byli pouhými výběrčími daní pro Zlatou hordu, jejichž pozice stála a padala s (ne)přízní chána.
Směli vládnout jen tak dlouho, dokud dodávali dostatečné množství otroků a kožešin.

Stručně

Ukrajina bude muset přistoupit na řadu ústupků. Nebude to spravedlivé, takové, jaké bychom si představovali, ale realistické.
Přístup k moři spolu s obrovskou finanční i materiální pomocí z EU, USA, Kanady a dalších zemí jí dává šanci na relativně
rychlou hospodářskou obnovu.
Neúspěch invaze na Ukrajinu neoslabí Rusko tak, aby se v něm změnil režim směrem k větší demokracii.

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Univerzita Karlova si připomíná 674. výročí svého založení. Projev Rektorky Univerzity Karlovy Důležitost tzv.
třetí role Cena Miloslava Petruska za p URL
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Univerzita Karlova si připomíná výročí 674 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí předala rektorka UK,
profesorka Milena

Králíčková, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné
vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. Ve Velké aule historické budovy Karolina
se uskutečnilo slavností zasedání pořádané u příležitosti 674. výročí založení UK. O aktuálních tématech spojených s
univerzitou pohovořili rektorka UK Milena Králíčková a prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach. 
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková ve svém projevu vyzdvihla důležitost vzdělávání žen na Univerzitě Karlově,
ačkoliv sám Karel IV. myslel při zakládání svého učení především na muže: 
„Tradice vzdělání učených mužů, jakkoli na počátku Karlem IV. dobře míněná, se v průběhu času přiklonila na stranu žen. Je to
přirozený vývoj, vedoucí k vyvážení příležitostí v naší společnosti. Ženy mohly studovat na vysokých školách teprve v roce
1897 a první ženou, která promovala, byla v roce 1902 lékařka Anna Honzáková. Ženy se prosadily i v dalších, zejména
humanitních oborech, přičemž v řadě z těchto oborů již dnes dokonce převažují, jak mezi pedagogy, tak studenty. Ráda bych
též připomněla odkaz profesorky historie Milady Paulové, profesorky Růženy Vackové a mnoha dalších předchůdkyň, které
nepřestávám obdivovat pro jejich osobní statečnost. Používaly své vzdělání a sílu ducha jako zbraň a vzdorovaly v těžkých
dobách naší vlasti. Své názory neměnily pod tíhou nátlaku a svou sílu dodávaly svému okolí i ve vězení. Vzdor na pravém
místě, jejich statečnost i laskavost si opět musíme všichni připomínat.“ 
Prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach ve svém projevu zmínil důležitost tzv. třetí role nejen pro Univerzitu Karlovu, ale i
společnost: 
„Třetí role je daleko strukturovanější a složitější proces než pouhé ‚být vidět‘. Vyžaduje mnohdy rychlou reakci instituce na
momentální společenské požadavky, proces těžko předem definovatelný pomocí nějakých opatření rektora či rektorky či
vnitřních vyhlášek. Právě krize posledních měsíců nám daly šanci, že jsme si mohli uvědomit v úplnosti neredukovaný význam
tohoto sousloví. Jde totiž o princip vzájemného ovlivňování, v němž má být univerzita sice aktivní, ale zároveň musí sama
naslouchat. A i když někteří akademici doslova křičí, její hlas by se dokonce měl někdy raději projevit důstojným mlčením než
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překotným komentováním maličkostí. Měl by být sice srozumitelný, ale principiální a konzistentní.“ 
Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 obdrželi členové výzkumného týmu z Institutu komunikačních studií a
žurnalistiky FSV  UK  – PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D, doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Veronika
Macková, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc., Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. a Mgr. Victorie Nainová a odborníci z Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity v Brně a společnosti Newton za Projekt platformy bojující proti dezinformacím souvisejícím
především s pandemií onemocnění COVID-19 www.infomore.cz. 
Vědecký tým FSV  UK  se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v souvislosti s
udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu ukrajinských
studentů a akademiků na Univerzitě Karlově. 
Ocenění rovněž převzali prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a PhDr. Martin Hála, Ph.D. za projekt Sinopsis. Jeho hlavní náplní jsou
aktivity sloužící k zajištění informované diskuze na společensky důležitá témata související se současnou čínskou společností a
politikou a s česko-čínskými vztahy. 
Univerzita Karlova a Komise Ceny Miloslava Petruska za prezentaci rovněž poděkovala prof. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc. za
jeho významné aktivity během pandemie COVID-19 v roce 2021. 
Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na
vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k
akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu. 
Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2021 obdrželi: 
prof. Mgr. Lucie Doležová, Ph.D. z FHS a FF UK a kolektiv odborníků z FHS UK, FF UK a Akademie věd ČR (Mgr. Adéla
Ebersonová, Ph.D., Mgr. Michal Dragoun, Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D., Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.), za soubor monografií
realizovaných v rámci grantového projektu „Tvůrčí opisování“: Sborníky Odřicha Kříže z Telče. Výsledkem je třísvazková
publikace Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech, která velmi detailně mapuje jak rukopisy,
tak prvotisky obou knihoven. Publikace představuje detailní analýzu největšího dochovaného klášterního knižního souboru z
českých zemí a přináší zcela nové poznatky o jeho obsahu a dějinách – odhaluje nové texty, autory písaře i dárce. 
vědecká skupina z PřF UK doc. RNDr. Jovany Sádlové, Ph.D., prof. RNDr. Petra Volfa, CSc. a Mgr. Tomáše Bečváře za soubor
unikátních prací, které zásadním způsobem posunuly vědomosti o přenosu a epideiologii leishmanióz (označení parazitických
onemocnění, jejichž přenos na člověka probíhá štípnutím bodavého hmyzu). Všech 14 prací bylo publikováno v prestižních
časopisech, konkrétně dvě z nich otiskl časopis Nature Communications a dvě nejvýznamnější oborový časopis PLoS
Pathogens. 
prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. z 1. LF UK a kolektiv autorů za publikaci Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture.
Kniha objasňuje dosud neznámá fakta z každodenního života příslušníků lengyelské kultury, neolitických zemědělců, kteří přišli
z Balkánu, přes Moravu se rozšířili až na území dnešního Rakouska a Polska a nahradili původní rané zemědělské populace
střední Evropy. 
Udělena byla rovněž výzkumná podpora DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE, jejímž cílem je podpora významných
vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. 
Oceněnými jsou: 
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – PřF UK 
Dagmar Dzúrová působí na PřF UK a svůj výzkum zaměřuje na sociální nerovnosti ve zdraví, kvalitu života a sociálně-
patologické procesy v populacích. V posledních letech spolupracuje při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní
migrace, zdraví a integračních procesů. 
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – MFF UK 
Patří mezi špičkové odborníky MFF UK. Jeho specializací je matematická (počítačová) lingvistika – věnuje se zpracování
přirozeného jazyka matematickými metodami, které se uplatňují například ve strojovém překladu ale i v jiných oblastech
vyžadujících práci s textem a komunikaci člověka s počítačem. 
prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. – FF UK 
Svůj výzkum i pedagogickou činnost realizuje na Katedře Blízkého východu FF UK, kde je garantkou programu Blízkovýchodní
studia a současně specializace turkologie. Ačkoli je svojí akademickou formací historičkou moderních dějin, její publikace jsou
cenné bohatými interdisciplinárními přesahy do strategických studií, genderových studií nebo dějin literatury. 
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. – PřF UK 
Na Katedře organické chemie PřF UK vede Skupinu katalýzy v organické syntéze, která má mezinárodní věhlas a patří do
světové špičky v oboru. Mimořádně rozsáhlá vědecká činnost se širokým záběrem je demonstrována vysokou publikační
aktivitou v časopisech s vysokým impakt faktorem a též velmi vysokou citovaností uveřejněných prací (H index = 38,177
publikací v impaktovaných časopisech s citovaností vyšší než 5100). 
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – 2. LF UK 
Jan Trka je vedoucím lékařem Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, mezinárodně
uznávaným vědcem, který se specializuje na výzkum biologie dětské leukémie. 
Zdroj: Univerzita Karlova 
Foto: Vladimír Šigut 

Rusko dostalo v OSN diplomatickou facku. Co to pro něj bude znamenat? URL
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Valné shromáždění OSN odhlasovalo pozastavení členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC). Pro návrh se
vyslovilo 93 států, proti jich bylo 24. Co přesně to pro Rusko bude znamenat?

Aby návrh o pozastavení ruského členství v Radě prošel, bylo nutné získat dvoutřetinovou podporu s tím, že započítány budou
pouze hlasující země. Pro návrh se nakonec vyslovilo 93 států, proti jich bylo 24 a celkem 58 zemí se hlasování neúčastnilo. 
Nesouhlas s krokem, který již několik dní prosazovala skupina zemí v čele se Spojenými státy, vyjádřila například Čína. 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 170 / 391

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-valne-shromazdeni-vyloucilo-rusko-z-rady-pro-lidska-prava-cina-byla-proti-197378
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-valne-shromazdeni-vyloucilo-rusko-z-rady-pro-lidska-prava-cina-byla-proti-197378
http://www.newtonmedia.eu/


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 
Rusko bylo ve svém druhém roce z celkem tříletého funkčního období Rady. Ta nemůže přijímat právně závazná rozhodnutí,
její rozhodnutí však vysílají důležité politické signály a může také schvalovat vyšetřování. Minulý měsíc orgán například zahájil
vyšetřování obvinění z porušování práv na Ukrajině, včetně možných válečných zločinů. 
Podle informací agentury Reuters mělo Rusko před čtvrtečním setkáním varovat některé země, že hlasování pro pozastavení
jeho členství nebo zdržení se bude považováno za „nepřátelské gesto“ s důsledky pro bilaterální vztahy. Kolik zemí varování
obdrželo, zatím není známo. Podle některých hlasů je však i toto jednání známkou toho, že Rusko nemá v UNHRC co dělat. 
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 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. 
Rusko se podle odborníka v budoucnu může snažit přesvědčit další členy OSN, aby ho do Rady opět zvolili. Třetina členů Rady
se každý rok obměňuje a na konci roku 2022 budou znovu voleni dva členové tzv. východoevropské skupiny, do které Rusko
spadá. 
„Nezdá se mi ale pravděpodobné, že by Rusko do Rady ostatní členské státy OSN chtěly zvolit, pokud ho nyní – jak se obecně
předpokládá – z Rady odvolají,“ dodal ještě před výsledky hlasování Parízek. 
Potřebné hlasy pro pozastavení členství státu se již jednou podařilo nasbírat v roce 2011, kdy nejvyšší orgán OSN z UNHRC
jednomyslně suspendoval Libyi. Důvodem bylo násilí vůči demonstrantům ze strany sil loajálních tehdejšímu vůdci Muammaru
Kaddáfímu. 
Poslední kapka?„V úzké koordinaci s Ukrajinou a dalšími členskými státy a partnery v OSN budou Spojené státy usilovat o
pozastavení členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva,“ informovala již v pondělí na twitteru americká velvyslankyně při OSN
Linda Thomasová-Greenfieldová. „Účast Ruska v UNHRC je fraška. Poškozuje to důvěryhodnost Rady a samotné OSN.“ 
Iniciativa Spojených států a jejich partnerů přišla poté, co minulý pátek Ukrajina informovala o osvobození města Buča, které
leží jen pár kilometrů severozápadně od hlavního města země. Ukrajinským vojákům i novinářům se však spolu s ním naskytl
také pohled na zvěrstva, která měli během posledního měsíce války napáchat na tamním obyvatelstvu ruští okupanti. 
Svědectví těch, kteří zničené město viděli na vlastní oči, se brzy dostala do světa. Lidé mohli na sociálních sítích i v médiích
vidět fotografie civilních obětí ležících na silnicích, kdy některé měly dokonce ruce svázané za zády, nebo masové hroby s
desítkami mrtvých těl. 
Ruské ministerstvo obrany popírá, že by ruští vojáci v Buči civilisty zabíjeli, a tvrdí, že fotografie a videa, které se dostaly na
veřejnost, jsou jen „další provokací“ ukrajinské vlády. Na úterním jednání Rady bezpečnosti OSN pak stálý zástupce země
Vasilij Něbenzja hovořil o nesrovnalostech, které mají celou záležitost obklopovat. 
Valné shromáždění OSN na téma Ukrajiny hlasovalo již dříve. Rezoluci požadující okamžité ruské příměří, stažení všech sil a
ochranu civilistů orgán přijal 2. března se 141 hlasy a rezoluci, která obviňuje Rusko z humanitární krize na Ukrajině a naléhá
na okamžité příměří a ochranu civilistů, domovů, škol a nemocnic pak jeho členové prosadili se 140 hlasy. 
Vyšetřování válečných zločinůS cílem zjistit, zda během probíhajícího konfliktu opravdu dochází z válečným zločinům, už
koncem března OSN zaúkolovala tři experty na lidská práva. Nezávislý panel vede soudce Erik Mose z Norska v doprovodu
ombudsmanky pro lidská práva Jasminky Džumhurové z Bosny a Hercegoviny a politického teoretika Pabla de Greiffa z
Kolumbie. 
Tříčlenná komise má na prošetření možného porušování lidských práv či válečných zločinů na Ukrajině roční mandát. Během
toho může vyslýchat svědky a shromažďovat forenzní materiál pro případné budoucí soudní řízení. O prvních zjištěních má
informovat v září. 
Vlastní vyšetřování provádí také tým Mezinárodního trestního tribunálu. Haag se již předběžně zabýval údajnými zločiny
spojenými s násilným potlačením proevropských protestů v Kyjevě v letech 2013 až 2014. Předběžné vyšetřování pak proběhlo
i kvůli obvinění ze zločinů spáchaných na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014, a na východě Ukrajiny, kde od stejného
roku podporuje proruské separatisty. 
O tom, že příslušníci ruských sil spáchali na Ukrajině válečné zločiny měly již dříve jasno například Spojené státy. V druhé
polovině března s tímto hodnocením přišlo americké ministerstvo zahraničí, které k závěru dospělo po „pečlivém přezkoumání
dostupných informací z veřejných a zpravodajských zdrojů“. 
„Stejně jako u každého údajného trestného činu je za určení viny nakonec odpovědný soud s jurisdikcí pro daný trestný čin,“
stojí v oficiálním prohlášení na webu instituce. „Jsme odhodláni prosazovat odpovědnost za použití všech dostupných nástrojů,
včetně trestního stíhání.“ 
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Peking vyzval Kyjev k jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině URL
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Čínský ministr zahraničí Wang I v telefonátu se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou opět vyzval Kyjev, aby jednal o
ukončení konfliktu na Ukrajině. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Telefonát, který se podle Pekingu uskutečnil v pondělí na žádost Ukrajiny, byl prvním rozhovorem mezi čelnými představiteli
obou zemí od 1. března. Kuleba tehdy požádal Peking, aby využil svých vztahů s Moskvou k zastavení ruské invaze,
informovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí. 
"Války nakonec skončí. Klíčové je, jak reflektovat bolest, udržet trvalou bezpečnost v Evropě a vytvořit vyvážený, účinný a
udržitelný evropský bezpečnostní mechanismus," uvedl Wang I podle prohlášení ministerstva. "Čína je v tomto ohledu
připravena hrát konstruktivní roli z objektivní pozice," dodal šéf čínské diplomacie. 
"Jsem vděčný svému čínskému protějšku za solidaritu s civilními oběťmi," napsal Kuleba na twitteru. "Oba sdílíme přesvědčení,
že ukončení války proti Ukrajině slouží společným zájmům míru, globální potravinové bezpečnosti a mezinárodního obchodu,"
uvedl ukrajinský ministr zahraničí. 
Čína, která je považována za jednoho z nejbližších spojenců Moskvy, k ruské agresi vůči sousední zemi dosud nezaujala jasné
stanovisko. Ruský vpád na Ukrajinu ale odmítla odsoudit a trvá na tom, že bude s Ruskem udržovat normální hospodářskou a
obchodní výměnu. 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko po úterním jednání s Ukrajinou
oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Agentura UNIAN ale uvedla, že k hromadnému
stahování ruských jednotek z těchto oblastí nedochází. 
Ruské ministerstvo obrany v posledních dnech tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě
Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má
vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Není ani zřejmé, na kolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 
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Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Ruský režim se doma snaží maximálně udržovat dojem hladce pokračující tzv. speciální vojenské operace. Jenže s pomocí
internetového nástroje VPN, neboli virtuální privátní sítě, se těm, kdo chtějí znát pravdu, otevírá přístup ke svobodným zdrojům
ze zahraničí. Zprávy o ztrátách i o zvěrstev z Buči pomalu prosakují do povědomí Rusů. Většina ovlivněná televizní
propagandou ale odmítá uvěřit.

Veronika CHRAŠČOVÁ, redaktorka 
Záběry, které šokovaly svět, mrtvá těla, lemující ulice ukrajinského města Buča. Podle Moskvy inscenace, názor, který má
většina běžných Rusů k dispozici a kterému tak často věří.

obyvatelka Jekatěrinburgu 
Je to podvod. To je všechno, co k tomu mohu říct. Upravili to tak, že to tak vypadá, že naši vojáci ty civilisty zabili. Je to
jednoznačně falešné. Sleduji to v televizi. Co jiného můžu dělat?

obyvatel Jekatěrinburgu 
Ať už je to podvod, nebo ne, jak to můžeme vědět? Média říkají, že je to falešné.

Veronika CHRAŠČOVÁ, redaktorka 
Právě státní televize je pro Rusy hlavním zdrojem informací. O tragédii z Buče se o ní dozvěděl i uvězněný ruský opoziční
vůdce Alexej Navalnyj. Médium podle něj masakr vysvětlilo jako provokaci dlouho připravovanou aliancí NATO.

Alexej NAVALNYJ, ruský opoziční lídr 
Říkám vám, že si neumíte představit obludnost lží na federálních kanálech a bohužel i jejich přesvědčivost pro ty, kteří nemají
přístup k alternativním informacím.

Veronika CHRAŠČOVÁ, redaktorka 
Přestože ruské propagandě nevěří všichni, postrádají často odvahu svůj pravý názor vyjádřit, a to hlavně před objektivem
kamery. V Rusku totiž hrozí vězení komukoliv, kdo šíří nebo vytváří lživé informace. Co přesně je lživé, ovšem určuje Kreml.

obyvatel Krasnodaru 
Ve skutečnosti bych toho chtěl říct hodně, a dokonce to nahlas zakřičet. Ale bohužel je těžké vám dát nějaký komentář.
Svoboda slova v naší zemi je taková, že za jakýkoliv komentář můžete nést následky. To je důvod, proč lidé mlčí.
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Veronika CHRAŠČOVÁ, redaktorka 
Jsou ale i tací, především mladí Rusové, kteří se rozhodli nemlčet. Přiznali, že je události v Buči šokovaly a zabíjení odsoudili.

obyvatelka Jekatěrinburgu 
Je to strašné. Naše země za to zaplatí velmi vysokou cenu.

Veronika CHRAŠČOVÁ, redaktorka 
Tlak úřadů už dlouho před válkou vedl k ukončení činnosti většiny ruských nezávislých médií. Ruští poslanci se navíc chystají
zasadit svobodě slova další úder. Podle návrhu úpravy mediálního zákona by měli mít novináři odpovědnost za sdělení i v
případě, že budou doslovně citovat informace z jiných médií.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Zaznělo mnoho témat pro hosta horizontu a politického geografa Michala Romancova. Rekordní podpora Vladimira Putina od
začátku války. Dá se říct, nakolik se běžní Rusové ztotožňují s oficiální propagandou o údajné nezbytnosti takzvaně
denacifikovat Ukrajinu?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já to samozřejmě neumím vyjádřit v procentech, ale jsem pevně přesvědčen, že to je výrazně nadpoloviční většina z nich. A ten
důvod je přesně ten, který zazněl před chvilkou ve vaší reportáži. Drtivá většina Rusů má jako svůj hlavní zdroj informací
státem ovládané televizní kanály. Ti lidé nikdy neopustili ruskou federací, takže nemají možnost žádného osobního srovnání s
tím na to případně vypadá v zahraničí a vlastně nepřetržitě od roku 1922, kdy vznikl Sovětský svaz, čili letos to bude 100 let, je
ruská většinová společnost prostě zvyklá přijímat jako bernou minci jenom to, co se k nim dostane prostřednictvím státem
ovládaných sdělovacích prostředků.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Před pár hodinami ale mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov stanici Sky News pravda v interview poskytnutém do zahraničí přiznal, že
Rusko utrpělo ve válce značné ztráty a že to je velká tragédie. Pokud tento výrok se dostane do oficiálních médií, jak si myslíš,
že to přiznání si vyloží právě tito běžní Rusové?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já upřímně řečeno pochybu o tom, že se to tam dostane, protože na mě to celé dělalo dojem, že vlastně Peskov se tak trošičku
přeřekl. On také vlastně v okamžiku, kdy tu větu dokončil, tak okamžitě strhnul pozornost na to, že ruská armáda se stáhla z
charkovské a kyjevské oblasti, že to je gesto dobré vůle a začal okamžitě mluvit o něčem jiném, takže já si myslím, že pokud by
se to náhodou dostalo do ruských sdělovacích prostředků, tak bude řečeno, že prostě měl poruchu na lince a špatně slyšel a
řekl něco jiného nebo že to bylo vytrženo v kontextu.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Ještě zpátky k tomu dočasnému vyloučení Ruska z Rady pro lidská práva. Jak bolestivá ztráta prestiže to je pro velmocenské
postavení členské země Rady bezpečnosti?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Rusko v posledních letech vlastně docela hodně investovalo do toho, aby zvýšilo svůj vliv v Organizaci spojených národů.
Vlastně loni v březnu vytvořilo skupinu přátel na obranu Charty Organizace spojených národů, která se téměř přesně kryje s
tou skupinou zemí, které vlastně Rusko udržely v tom hlasování, není jich nikterak mnoho. Některé ty země, které byly součástí
skupiny přátel třeba Čína, tak je přímo nepodpořili, ale zdrželi se hlasování. Jinými slovy, ten ruský potenciál jakoby hlasovací
ve Valném shromáždění se teďka blíží zhruba třem desítkám zemí, které mají nejrůznější motivace k tomu, aby je udržely, v té
ze 193 zemí, čili jako reálně nic moc. Je to reputační ztráta, nicméně dokud systém OSN funguje, tak podstatné všechno je, co
se děje v Radě bezpečnosti a tam má Rusko právo veta, čili tam se ničeho bát nemusí.

Jakub SZÁNTÓ, moderátor 
Znamená to tedy, že de facto jediným globálním fórem, kde by tedy mohlo dojít k nějakému skutečně citelnému omezení v poli
toho politického postavení je Rada bezpečnosti, ani to, že Spojené státy odmítají s ním jednat na zasedání G20, nebude hrát
velkou roli podle tebe?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že ne, protože skutečně Rada bezpečnosti, to je to, co tu je s námi od roku 1945. Je to jedna z těch mála
neměnných stabilních a přes veškeré problémy v zásadě funkčních mechanismů, které mezinárodní společenství má. Pokud
jde o G20, tak uvidíme samozřejmě, jak to dopadne. Tam z těch vlastně 20 členů 10, když do toho započítáme i Evropskou unii,
jasně dává najevo, že s Putinem nehodlá jednat, ale jestli to případně povede k tomu, že třeba letošní mítink bude odložen, si
prostě v tento okamžik ještě nedokážu představit. Já si spíš myslím, že se budou snažit dojednat nějaký kompromis, ale tam
teprve uvidíme.

Živé vysílání 08:10
TV , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 08:57 , Sledovanost pořadu: 90 533 , Pořad:
08:10 Živé vysílání , AVE: 12 757 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dobré ráno. Fotbalisté Slavie vstoupili do čtvrtfinále evropské konferenční ligy remízou na hřišti Feyenoordu Rotterdam.

mluvčí 
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Uhráli výsledek 33.

mluvčí 
Ve čtvrtfinále konferenční ligy Feyenoord v první půli Slavii zatlačil a po zásluze vedl díky gólu syny Terry kapitán sešívaných
Olayinka krátce před přestávkou nadvakrát dostrkal do sítě vyrovnávací branku a situaci Slavie ještě vylepšil gólem na 21
SOR. Taky Tejnor ukázalo, že otáčet zápas umí se dnes břichem srovnal na 32 upravil překvapivou střelou z přímého kopu Kid
či. Už po uplynutí ohlášeného nastavení si ale Slavie vytvořila ještě 1 závar, který gólem na konečných 33 ukončil Traoré.
Odveta se hraje za týden v Praze.

mluvčí 
Česká tenistka Karolína Plíšková končí na turnaji Charles ve třetím kole. Nad její síly byla Ruska alexandrovová, proti které
uhrála jen 4 gamy. Čeští pendleři na světovém šampionátu v Las Vegas.

mluvčí 
Počtvrté vyhráli. Finsko zdolali 10.

mluvčí 
4 vzápětí ale nezvládli koncovku utkání s Itálií, které podlehly 56 extra Endu po 11 odehraných zápasech jim v turnaji patří
desáté místo.

Hokejisté Třince Sparty vyhráli i třetí semifinálová utkání Generali. Česká pojišťovna play off. Oba týmy zvítězily v prodloužení a
jediný drinky dělí od postupu do semifinále do finále.

mluvčí 
Motor České Budějovice měl třetí semifinále play off proti Spartě skvěle rozehrané. Guláš využil přesilovku ve třetí části zvýšil
na 20 Voženílek, jenže pak guláš za krosček do oblasti hlavy krku dostal 5 minut plus do konce utkání. Sparta v samém závěru
třetí třetiny srovnala díky přesilovkových trefám Řepíka s chlapíkem. Motoru chyběla k vítězství minuta a půl v čase 71 55.
Zápas rozhodl Filip chlapík. Sparta zvítězila 32 v sérii vede 30. Mladá Boleslav skoro celé třetí semifinále proti Třinci vedla po
trefě Flynna dokonce 31 oceláři ale srovnali brankami vrány a hraní při power play, a právě Erik Hrňa v prodloužení dovršil
jejich obrat svým druhým zásahem. Třinec vyhrál 43 sérii vede 30 na zápasy a od postupu do finále ho dělí jediná výhra.

mluvčí 
Hokejisté Nashvillu porazili v utkání NHL Ottawu 32 u všech gólů predátorů asistoval kpt. Roman si.

mluvčí 
Nashville bojuje ve vyrovnané západní konferenci o účast v play off v posledních zápasech nabírá formu hlavně díky Romanu
jo, jsi mu kpt. Predators proti Ottawě přihrával na všechny góly svého týmu. Domácí se metr po trefě nory se z úvodu třetí části
sice vedli 21, ale Rossiho střelu poté tečoval ženat a švýcarský obránce asistoval i rozhodující branky Johance na přesilové
hře. Je si tak z 87 body stanovil nový rekord historie klubu Nashville porazil Ottawu 32.

mluvčí 
Další hodina vysílání studia 6 spolu s tím další.

mluvčí 
Přehled témat pro tuto hodinu tím dalším tématem, kterému se budeme věnovat, jsou francouzské prezidentské volby. Ty
proběhnou už v neděli, respektive jejich první kolo. Tak, kdo má největší šanci dostat se do kola druhého to probereme už za
pár minut.

mluvčí 
Připomeneme v této hodině taky, že dnes je Mezinárodní den Romů, Česká televize této příležitosti večer odvysílá speciální
koncert české filharmonie s mladými romskými umělci. Pozvánku přidá v této hodině po půl deváté třeba i zpěvačka Ida
Kelarová.

mluvčí 
A vrátíme se ještě ke středečnímu rozhodnutí vlády o snížení spotřební daně na benzín naftu. Do jaké míry to opravdu pomůže
snížit ceny u čerpacích stanic. Zeptáme se analýza analytika Dušan Jilčík.

mluvčí 
Teď ještě míříme za chvíli do Plzně na tamní náměstí se po dvouleté pauze vracejí velikonoční trhy. Předchozí ročníky zrušila
pandemie covidu loňské adventní trhy. Ty skončily hned po třech dnech. Dnes se pro změnu trhovci obávají, jestli při
současném zdražování přijdou zákazníci. Natáčela o tom Marcela Durasová.

mluvčí 
Tady na náměstí republiky v Plzni zhruba 65 stánků, které nabízejí velikonoční zboží, ať už jsou to malované Kraslice, svíčky,
pomlázky, ale také pestrou gastronomii a jak vůbec trhovci zvládli zrušení adventních trhů až doposud na to už se zeptám Emila
procházky. Z pořádající firmy. Hezký den, pane Procházko.

mluvčí 
Tak vzhledem k dvouletým omezením kvůli covidu byla situace velmi složitá. A i díky pomoci současné vlády a ministerstva
průmyslu obchodu, který přislíbený kompenzace dali prodejcům a živnostníkům, tak se většina zachránila, ale bohužel i pár to
neustálo a pozor žili živnost jsou na pracovním úřadě.

mluvčí 
Jak to aktuálně vypadá, tedy s počtem těch trhovců, kteří vůbec skončily, víte to.
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mluvčí 
Já bych, takže se jedná tak zhruba 10 možná 10 %, který byl tak složitý situaci, že neměli na zdravotně sociální a tím pádem
nedosáhli na kompenzační balíček.

mluvčí 
V současné době tedy jsou tady velikonoční trhy až do 18. dubna přece jen obávají se něčeho stánkaři.

mluvčí 
Tak vzhledem k světový situace i situaci na Ukrajině celkovým zdražování se obávají, aby byli nějaký tržby a byl lidi utráceli za
zábavu, která není pro ně až tak důležitá.

mluvčí 
Máme strach z toho, co se děje, že krize energetická válka na Ukrajině atd. nevíme, jestli budou lidi mít peníze na to ještě
kupovali. Doufáme, že jo. Doufáme, že se budou na nás natěšený, když jsme byli tak dlouho zavřený. Chodí přihlášky na
staročeský jarmark. Tak doufejme, že po těch dvou letech konečně začneme zase normálně žít fungovat. Co.

mluvčí 
Se týče kompenzací, ta kompenzace jsme obdrželi. Děkujeme asociaci adventních trhů, který teda zřejmě při určitých jednání s
ministerstvem průmyslu obchodu teda udělali zásadní pokrok, nicméně ty kompenzace samozřejmě nemůžu vynahradit to, že
jsme tady být nemohly.

mluvčí 
Do nákladů prodejců se teď promítají i zvýšené ceny benzínu nafty.

mluvčí 
Náklady na tom hmoty jsou bych řekla tak 15 % procent.

mluvčí 
A musel jste už vlastně veškeré to zdražení nejen tedy nafty, samozřejmě ve vašem případě také oceli promítnout do vašeho
zboží nebo zatím ještě ne?

mluvčí 
Zatím ještě ne, protože hodně zboží bylo zváno s hodně materiálu komponentů, ale myslím si, že letos k tomu bude muset dolů.

mluvčí 
Většina prodejců, kteří nyní své zboží nabízejí na velikonočních trzích v Plzni. Tady byly i v prosinci na těch adventních, které
skončily po třech dnech kompenzace už téměř všichni dostali, anebo znají odpověď ministerstva, že žádost bude Kladně
vyřízena.

mluvčí 
Z programu COVID adventní trhy proplatilo ministerstvo průmyslu obchodu 419 žádostí za 68 000 000 Kč. Dalších 169 žádostí
za 22 000 000 Kč proplacení ještě čeká.

mluvčí 
Pečlivě nabízím stručný přehled zpráv, vítejte u něj. Evropská unie by mohla uvolnit dalších 500 000 000 EUR na dodávky
zbraní Ukrajině. Návrh představil šéf unijní diplomacie Joseph Borrell. Částka vyšla z tzv. evropského mírového nástroje. Jeho
cílem je podporovat armády partnerských zemí. Už dříve sedmadvacítka schválila balík vojenské pomoci ve výši jedné miliardy
EUR.

Ukrajinci, kteří do Česka utekly před válkou, mohou do dneška podávat přihlášky k přijímacím zkouškám na nematuritní obory
středních škol. Někteří ředitelé neočekávají příliš velký zájem. Podobně tomu bylo i u středoškolských oborů, které jsou
zakončené maturitou. U těch termín vypršel v úterý a podle podle Cermatu se přihlásilo zhruba 1300 dětí.

Epidemie covidu v Česku dál slábne laboratoře za včerejšek odhalily 4982 nových případů nákazy covidem 19. Je to letos
vůbec poprvé, kdy za všední den přibylo méně než 5000 nakažených. V mezitýdenním srovnání kdepak zhruba čtvrtinový
pokles. U dalších 913 lidí mají zdravotníci podezření na opakovanou nákazu koronavirem. I nadále klesá počet
hospitalizovaných, kterých je aktuálně 1539 opět nejméně za letošní rok ve vážném stavu zůstává 92 pacientů.

Šéfové rezortu dopravy a obrany dnes podepíšou společné memorandum o spolupráci na podporu rozvoje bezpilotních
vzdušných prostředků pro využití v armádě i civilní sféře. Právě větší nasazení dronů je jedním z jedním z plánů. Ministryně
obrany Jany Černochové na urychlené vyzbrojování české armády. To vláda odsouhlasila v souvislosti s ruskou invazí na
Ukrajinu.

mluvčí 
Ve Francii už pozítří proběhne první kolo prezidentských voleb. Favoritem v nich zůstává současná hlava státu Emmanuel
Macron do druhého kola by s ním měla postoupit podle všeho krajně pravicová kandidátka Marine Le Penová. Francouzských
prezidentských volbách teď budeme podrobně mluvit s Eliškou Tomanovou katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  tak vás zdravím dobré ráno.

mluvčí 
Dobré.

mluvčí 
Ráno. Pojďme se ještě připomenout, co říkají poslední průzkumy před volbami má šanci se dostat do druhého kola. Zatím třetí
v pořadí radikálně levicový kandidát Jean Luc Mélenchon.
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mluvčí 
Průzkumy říkají, že už Macron nemá situaci zde lidé kata, jistou jako měl ještě před několika týdny, ale soustřeďují se na
připravovaný duel asi mezi Marine Le Penovou a Emmanuelem Macronem. Ten rozdíl v tuto chvíli mezi nimi skutečně velmi
malý je to kolem 2,5 procenta modu, takže vypadá to, že i vlastně druhém kole byty šel jsem byli velmi těsné. Jean Luc milá šel
si samozřejmě věří pořádného rétorika pokračuje i tím směrem, že mohl být rivalem tím, který postoupí do druhého kole, ale
když se podíváme na současného francouzského prezidenta, tak míří veškerou svojí snahu na to, aby tedy se vymezil zejména
vůči pravicové extrémně pravicové kandidátce žádají lépe.

mluvčí 
Zůstat ještě utéct už jste částečně naznačila, že se tedy počítá s tím, že do druhého kola postoupí právě Emmanuel Macron a
Marine Le Penová, jak by potom vypadalo. To druhé kolo, co říkají projekce právě o tom druhém kole, které má proběhnout
24. dubna.

mluvčí 
Projekce se pohybují okolo 48 % pro Le Penovou a 52 % pro Macrona to je strašně malý a velmi těsný rozdíl, ale ve Francii
tento scénář vlastně už jsme několikrát zažili, kdy do druhého kola tedy bohužel postoupil kandidát nebo kandidátka extrémní
pravici Francouzi se vyděsili a nakonec stěny volili, respektive volili proti spíše této alternativně, protože v prvním kole se říká
Francouzi často volí srdcem, zatímco v tom druhém kole volí proti druhému kandidátovi, takže uvidíme, jak to dopadne ta
kampaň samozřejmě vrcholí, bude vrcholit dnes o půlnoci pak nastane totiž před bouří a znovu se tedy otevřete mediální
souboj až v neděli v neděli večer, kdy se uzavřou volební místnosti.

mluvčí 
Tak jste naznačila kampaň skončí nebo vyvrcholí dnes o půlnoci, tak jaké jsou ty poslední dny a hodiny té kampaně, na co se
zaměřují jednotliví kandidáti, proti komu se vymezují, se to taky částečně naznačila?

mluvčí 
Je to trošku dynamičtější, než to bylo na začátku, protože ta kampaň samozřejmě byla ovlivněna řadou vnějších okolností a je
poznamenána dlouhodobými krizemi, kterými Francie procházela, takže pro řadu komentátorů řadu voličů dobrá trošku nuda,
řada témat vůbec nedostala na povrch. Ta kampaň samozřejmě v posledních dnech byla intenzivnější probíhá na všech
frontách Macron ve velmi americkém stylu se setkal se svými příznivci v aréně led impuls Marine Le Penová, Perpignanu ještě
včera, kdy se shromáždil asi 3000 lidí, ale řada těch velkých kandidátů nevyloučil použití ani velmi alternativních metod je
oslavila své voliče zoolog Miloš digitální formou hologramů opět oslovil své příznivce na několika místech najednou. Docházelo
k přímé telefonické kampani, takže opravdu ta kampaň běžela všemi směry za využití všech možných prostředků, včetně
sociálních sítí. Udrželo by se říci, ta celková apatie, který možná byla trošku narušena těch posledních dnech a celkově
samozřejmě kampaních hodnocena jako velmi nevím na Minské a jak jsem řekla téměř téměř.

mluvčí 
Vy jste teď mluvila hlavně o formě té kampaně. Mně teď zajímá možná ten obsah, možná i to souvisí s tím, že jste mluvila o
nudě v rámci té kampani, protože jedno téma dominovalo, a to je válka na Ukrajině nebo tam byla jiná témata.

mluvčí 
Té ruské agresi na Ukrajině samozřejmě velmi zasáhla do kampaně, což se logicky nemohl předpokládat na začátku my jsme ze
začátku se domluvili, že to bude spíše francouzské předsednictví Evropské unie, ale když tedy začala ta krize, tak všichni
kandidáti kandidátky na ni reagovat voliči samozřejmě také v té prvotní fázi tzn. posílení preferencí pro Emmanuela Macrona,
kdyby se ty volby konaly před pěti týdny, tak by měl být i vítězství jisté, ale postupem času se tedy situace proměňovala
samozřejmě ti kandidáti, kteří byli nějakým způsobem namočeni do stolu práce s Vladimirem Putinem syrským režimem chvíli se
odsunuly do pozadí, ale pak postupně začali akcentovat témata, která s krizí jsou myslela, ale souviselo konkrétně více více s
dopadem na život běžného Francouze témata, která se objevovala dlouhodobě byla zacílena okolo hlavního tématu, a to je
kupní síla obyvatel Francouzi velmi ocituji ve svém běžném životě, že se jim snížily možnosti, jak financovat základní potřeby
bydlení pohonné hmoty, ale mohlo čas, takže to bylo opravdu to hlavně určující téma, kolem kterého zejména Marine Le
Penové řekl Miloš tedy zaměřili svoji kampaň. Emmanuel Macron se tradičně snažil i zahraničněpolitická témata jsou do své
kampaně. To už byla, to už byla záležitost minulých voleb, kdy se mu podařilo skutečně i pozitivně zarámovat Francouz roli v
Evropské unii, které bylo linii pokračovali tentokrát, což byla i podtrženo tím, že tady stál v čele s Francií pořád stojí v čele
Evropské unie. Toto pololetí.

mluvčí 
Kdy se ještě podíváme na to, co můžeme očekávat u toho prvního nedělního kola prezidentských voleb, tak se také mluví o
tom, že by ta volební účast mohla být poměrně nízká kolem 70 % především mladí lidé o volby nejeví zájem, tak pro koho je to
dobrá nebo špatná zpráva, že ta volební účast bude nižší?

mluvčí 
Zřejmě opravdu bude nižší. Ty rekordy padaly na začátku 20. 1. století, kdy se ta neúčast Francouzi mluví o neúčasti,
vystoupila až skoro 30 % a toto riziko tady panuje i v tuto chvíli, kdo je nejvíce ohrožen otázkou je, jak se zachovají voliči těch
ostatních kandidátů, kteří nepostoupí do druhého kola mise diskutuje o tom, když nepostoupí tolik Miloš. Komu tedy půjdou
jeho hlasy a jen docela pravděpodobné, že ta část voličů a ukazují to i současné průzkumy, která bych volila Miloše v prvním
kole se přikloní k Macronovi, protože jemu se podařilo akcentovat i nějaké sociální témata, snažil se více přiblížit, je běžným
problémů, tedy Francouzů, takže tady existuje šance, že některé někteří voliči přestoupí právě Macronovi, co se týče, tedy
mladých lidí specifické skupiny o tom jsme se bavili mladí lidé samozřejmě málo volí napříč Evropou. Macron ještě dnes se
bude snažit, protože tu kampaň táhne až do večera na rozdíl od Marine Le Penové, která končí dnes ráno na tržišti nábor, tak
jméno král ještě dnes vystoupí, a právě se chce zaměřit na témata, která pálí, pálí mladé voliče, nemate spojená se vzděláním
zaměstnanosti, uplatnění mobilitou a podobně.

mluvčí 
Ještě možná zůstane u té přehlídky těch kandidátů alespoň těch, kteří se umisťují v těch průzkumech na prvních místech u
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řady z nich nebo účtů tří ze čtyř najdeme slova nebo označení jako radikální kontroverzní krajně pravicový nebo krajně levicový
kandidát, tak čím si vysvětlovat, že ve Francii právě tihle lidé z toho okraje těch spekter mají velký zájem nebo mají velkou
podporu.

mluvčí 
Podpora nevymizela, když se bavíme o úspěšnosti Macrona, tak můžeme říct, že součástí možná částečně neúspěchu je to, že
se nepodařily pořádat právě s extrémy zejména s tou extrémní pravicí, která je silná, ať už je to ryze nebo mají tenhle. Ta
podpora tedy trvá ve Francii vždycky byla a s tím, že Marine Le Pen se snaží vesmírem veřejném projevu měnit styl snažit se
spíš takovou ochranářskou ekonomickou, dejme tomu, snažit se dítě srozumitelnější a méně radikální, tak si získá příznivce i
tam, kde by dříve se nacházely příznivci toho středu nebo pravého středu ve Franci, což ale jenom zástěrka. Já si myslím, že
její program je nadále extrémně pravicový nebezpeční rozděluje skutečně francouzskou společnost, a to, že ten styl změnila,
tedy získal další voliče, ale nezměnila nic na tom, jak vypadá její představa budoucnosti Francie.

mluvčí 
Říká Eliška Tomalová z katedry evropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  za to. Děkujeme. Budeme s
vámi společně sledovat nedělní volby na shledanou.

mluvčí 
Hezký den.

Pro a proti: Táňa Bednářová (organizace Svět bez válek a násilí), Jan Ludvík (bezpečnostní expert)
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, Pořad: 10:34 Pro a proti , AVE: 4 483 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,43
Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Dnes je tomu přesně 12 let, kdy tehdejší prezidenti Spojených států a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali na
Pražském hradě smlouvu Start o omezení jaderných zbraní. Ta se před více než rokem dočkala pětiletého prodloužení, na
kterém se dohodli už Joe Biden a Vladimir Putin. Nakolik válka na Ukrajině zpochybnila stávající světový nukleární řád? Mají
smlouvy o kontrole jaderného arzenálu v současnosti ještě nějaký význam, když hned čtvrtý den ruské invaze na Ukrajinu
Vladimir Putin začal chřestit jadernými zbraněmi, který zvýšil stupeň jejich pohotovosti. Jak nebezpečné je balancování na ostří
jaderných hlavic? Zajišťují atomové zbraně křehkou stabilitu, nebo přesný opak? Zdravím své 2 hosty, jsou jimi Táňa
Bednářová z českého zastoupení organizace Svět bez válek a násilí, která jako součást mezinárodní kampaně pro zrušení
jaderných zbraní získala v roce 2017 Nobelovu cenu míru. Vítejte, dobrý den

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A mým druhým hostem je odborný asistent na katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan
Ludvík, autor knihy Nuclear Asymetry and Deterrence - Jaderná asymetrie a odstrašení. Dobrý den i vám, pane Ludvíku.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Tak, prosím, na úvod je ta otázka stručná, poprosím o stručnější odpověď a probereme ty detaily v průběhu pořadu. Čili
pohřbila válka na Ukrajině úplně myšlenku na svět bez jaderných zbraní, nebo jí naopak aktualizovala, paní Bednářová.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
Já se domnívám, že právě aktualizovala. A myslím si, že prý prioritou číslo 1 je, aby se lidstvo rozhodlo odzbrojit, zbavit se
jaderných arzenálů, protože jejich použití, ať už prostě jediné, může mít katastrofální následky. A právě válka na Ukrajině toto
nebezpečí posílila.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Tak jak to vidí Jan Ludvík, co se týká toho, co ukázala válka na Ukrajině vzhledem k jaderným arzenálům?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Tak ve stručnosti ukázala 2 věci, že by jaderné ozbrojení bylo skvělá věc. A ta druhá věc je, že neexistuje momentálně žádná
cesta, jak toho dosáhnout.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Neexistuje opravdu žádná cesta, jak dosáhnout jaderného odzbrojení. Podle vás je, pane Ludvíku, v současné situaci
absolutně nerealizovatelné?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Ano, je to tak. Není v tom světě prostě síla, která by přesvědčila ty státy, aby se vzdaly jaderných zbraní, protože ty jaderné
zbraně slouží těm státům, které jsou v nějaké znepřátelené dvojici slabší, jako vyvážení, jako taková pojistka toho, že žádný ten
svůj konflikt neprohrají úplně a ten slabší stát se nikdy nebude mít motivaci vzdát těch jaderných zbraní, protože by potom byl
zranitelný ze strany toho silnějšího státu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Jak si, paní Bednářová, v té současné situaci vůbec představit tu možnost přesvědčit jaderné velmoci a další třeba státy, které
nemají tak velký jaderný arzenál, zrovna jako Spojené státy nebo Rusko, aby ustoupily tedy od jaderného zbrojení?
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Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
No, já souhlasím s tím, že je to velmi těžká situace, ale rozhodně bychom neměli přestat o to usilovat. A věřím tomu, že lidé si
teď na okamžik více uvědomili tu hrozbu toho použití, že při mé zkušenosti tohle to lidi v každodenním životě vytěsňovali, jako
jaderný zbraně, to je něco, co se mě netýká, to je něco daleko, to je něco, co nepotřebuju jako řešit, ale teď vlastně ve svém
okolí, nebo tam, kde se pohybuju, tak slyším vlastně ty strachy, kdy se to riziko přiblížilo a je to, je to stejné, jako když slyším, že
každou minutu umře dítě hladem, tak když to slyším prostě v televizi, v rádiu, tak si to tak jako neuvědomím, zejtra jdu do práce
a už vlastně o tom nepřemýšlím, ale když to dítě mám před sebou a vidím, že umře tak, tak si tu hrozbu uvědomím mnohem víc
a bude se mě to, bude se mě to týkat, dotkne se mě to natolik, že určitě mě to nastartuje, že bych začala něco dělat. A stejně
tak si myslím, že s těmi jadernými zbraněmi lidé by si měli uvědomit a nezapomenout na ten strach, který pocítili ve chvíli, kdyby
prostě došlo k tomu, že by někdo tu jadernou bombu mohl použít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Ta současná situace, pane Ludvíku, ukazuje spíše důležitost a v tomto rozložení sil prospěšnost vlastnit jaderné zbraně nebo
ta rizika?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Ona ukazuje opět oboje, ono nejde jedno bez druhého. Padla tedy ta zmínka o tom strachu, a to je přirozené, jak jsem říkal,
bylo by skvělé, kdybysme bez tohohle strachu mohli žít, zároveň ten strach je to, co vytváří tu stabilitu. Můžeme poměrně jako s
jistotou spekulovat, že kdyby Rusko nemělo jaderné zbraně, tak by vůči němu Západ v tuhle chvíli vojenský intervenoval, a pak
si prostě neumím představit situaci, kdyby se Rusko s tímhle vědomím těch jaderných zbraní vzdalo. Tím pádem nám nezbývá,
než si jaksi vybrat tu druhou nejlepší možnost, to znamená usilovat o nějakou formu kontroly těch jaderných zbraní tak, aby k té
jaderné válce, pokud možno nedošlo, aby ty jaderné zbraně skutečně zůstaly sice s námi, protože nevíme, jak se jich zbavit, ale
fungovaly jako ten pouze odstrašující prvek a nebyly použity.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Když mluvíte, paní Bednářová, právě o tom prvku strachu, není to právě princip vlastnění jaderných zbraní, tedy to, že slouží
především a primárně k odstrašení, čili přečetla jsem si někde spojení křehká rovnováha strachu. Není to právě princip toho,
ano, vlastníme jaderné zbraně, ale tím udržujeme klid?

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
V současné době je na celé zeměkouli přes 20 000 jaderných hlavic, které můžou zničit naší zeměkouli totálně 25krát. Když si
vzpomeneme, došlo k použití jaderné zbraně a jaké to mělo katastrofální důsledky. Jsou tady bezpečnostní rizika, které, i kdyby
ta zbraň byla použita jednou. Jaderná zbraň nerozlišuje mezi civilním a vojenským cílem, takže v jednu chvíli prostě může zabít
desítky tisíc, statisíce prostě lidí, může zničit totálně život na naší planetě. Neumřou...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
To jsou samozřejmě informace, které jsou známé, ale teď právě k tomu, jestli není spíše v této situaci důležité dohlížet na to,
aby byly tady smlouvy, dokumenty, které budou mít pod kontrolou jaderné zbraně?

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
Pokud dostane jadernou zbraň do ruky nějaký šílenec, což spousta lidí považuje současného agresora šílence, tak už nemáme
vlastně možnost žádné kontroly nad tím, můžou se zmocnit zbraně i nějaký teroristé, může dojít k nějakému omylu, může dojít
omylem prostě k nějakému výbuchu. Je to naprosto zbytečná věc, která tady prostě existuje a určitě nefunguje ani jako
odstrašení, protože jak říkám, v rukou šílence, který prostě se rozhodne jí použít, tak prostě nebudeme mít už žádnou jinou
šanci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Říká Táňa Bednářová z českého zastoupení organizace Svět bez válek a násilí, dnes také mluvíme s Janem Ludvíkem,
odborným asistentem na katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd . Pane Ludvíku, jak si představit vlastně ty
smlouvy, nebo kontrolu jaderných zbraní, když víme, že Vladimir Putin aktuálně žádné smlouvy nerespektuje, nic si z nich
nedělá. A první, co udělal, že zvýšil jadernou pohotovost zbraní, což byl také bezprecedentní krok.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já teď řeknu něco, za co určitě dostanu spoustu černých puntíků, ale Vladimir Putin spoustu smluv respektuje, respektuje
zejména ty smlouvy o tom, jak nakládat s jadernými zbraněmi, my nemáme vůbec žádnou informaci, že by například Rusko
porušovalo smlouvu Nový start, která určuje rovnováhu mezi jadernou rovnováhou mezi Ruskem a Spojenými státy. A ono to
není jenom o tom, že ta smlouva je napsaná nějakým naivy, kteří by chtěli svět bez jaderných zbraní, ona je napsána lidmi,
kteří jsou velmi pragmatičtí a velmi si dávají pozor, aby se nedalo podvádět. Ty smlouvy v sobě obsahují něco, čemu se říká
verifikační mechanismy a jsou to různé postup, jak kontrolovat, že ta druhá strana nepodvádí. Tím pádem jako už to, že díky
těm smlouvám máme možnost kontrolovat, že ta druhá strana nepodvádí, je obrovský posun.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Já se omlouvám, jenom pro mojí představu, skutečně i v situaci válečného konfliktu, v situaci toho, jakým způsobem Rusko
postupuje, jakým způsobem lže o některých svých krocích, tak stále máme možnost kontrolovat druhou stranu, jestli dodržuje
smluvní podmínky ohledně jaderné rovnováhy?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Předpokládám ano, neslyšel jsem o tom, že by Rusko nějakým způsobem jako masivně bránilo například tomu, aby mohly
Spojené státy kontrolovat ty smluvní ustanovení. A ono jich je celá řada. Tím základem jsou tzv. národní prostředky ověřování,
což v podstatě jsou satelity, to jsou přelety, kdy si samy ty státy jako kontrolují, že ten druhý nepodvádí a ten druhý se zavazuje
jenom k tomu, že nebude tuhle tu snahu to kontrolovat, sabotovat. Dalším verifikačním mechanismem jsou návštěvy přímo na
místě, ty se nedělají tak často, zase neslyšeli jsme o tom, že by to Rusko sabotovalo. Ty strany si vzájemně posílají informaci o
tom, že se něco děje, že budou například zkoušet nějakou raketu. A opět nevíme o tom, že by, že by Rusko tohle porušovalo, a
to neznamená, že Rusku můžeme úplně věřit, ale právě proto ho kontrolujeme.
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Paní Bednářová, zaznělo to tady z úst pana Ludvíka, že smlouvy o kontrole jaderných zbraní nesepisovali naivové, kteří si
představují svět bez jaderných zbraní, tak nemáme tady skutečně jaksi tvrdší mechanismy, nebo alespoň ty dokumenty a
smlouvy, které jednotlivé strany zavazují víc, než si umíme představit?

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
No, každopádně jaderné mocnosti porušují již dané smlouvy, už je nerespektují, protože už v roce 70 se 189 států domluvilo na
tom, že nebudou vyvíjet jaderné zbraně a ty, co je mají, že je budou postupně, že budou postupně odzbrojovat. A obě, nebo
vlastně veškeré jaderné mocnosti tady tuto smlouvu nedodržují. Minulý rok vešla v platnost rezoluce OSN, která postavila
jaderné zbraně mimo zákon. I mezinárodní humanitární právo...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A ta rezoluce bohužel není podepsána, signatáři nejsou právě jaderné velmoci.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
To nevadí, nemůžeme rozlišovat jako..., musíme respektovat prostě rozhodnutí všech států, které se tady nachází.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Já se..., dobře, necháme tedy reagovat Jana Ludvíka, že přece jenom tu máme docela dost těch smluv, například smlouvu o
nešíření jaderných zbraní z konce šedesátých let, pak tedy, jak mluvila i paní Bednářová, právě smlouvu, kterou tedy
podepsalo více než 100 států OSN, ale není tady, nejsou signatáři právě jaderné velmoci, tak jsou tady nějaké smlouvy, které
platí, jsou smlouvy, které neplatí a kterými se máme řídit, které jsou ty důležité, když říkáte například právě smlouva Start.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Tak my bysme se měli řídit těmi smlouvami, ke kterým jsme se zavázali. Ona i ta smlouva o nešíření jaderných zbraní je trošičku
komplikovanější, je potřeba se podívat, že ona byla podepsána, a má několik částí, jedna z nich skutečně je, že by ty jaderné
velmoci měly v budoucnu odzbrojit, ta smlouva neříká kdy a je to určitá výměna mezi těmi jadernými velmocemi a těmi státy,
které k ní přistoupily jako nejaderné a výměnou za to slíbili, že jaderné zbraně vyvíjet nebudou. Jaderné velmoci skutečně
neplní perfektně ty svoje závazky směřující k jadernému odzbrojení, byť je potřeba říct, že svět se v tomhle dostal jako hodně
daleko od doby, kdy tu smlouvu podepsal. A rozhodně tam nějaký velký jako Progres je. Problém je v tom, že prostě jako
narážíme na to, že smlouvy jsou v mezinárodním systému nevynutitelné, ten mezinárodní systém je anarchistický, což
neznamená, že by si tam dělal úplně každý, co chce, ale znamená to, že neexistuje žádná nejvyšší autorita, která by mohla
vynutit dodržování smluvních závazků, tak jako máme uvnitř států soudy, jako máme policii, která v případě, že někdo
nerespektuje soudní závazky, tak to vynutí, tak to v mezinárodní systém nemáme. Prostě není nikdo, kdo by mohl donutit
velmoci k tomu, aby se nějak chovaly s výjimkou vojenské síly jiných velmocí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Paní Bednářová, když tady právě mluvíme o tom, co je vynutitelné, co není vynutitelné, co je jasné a co není jasné, tak pokud
by třeba Západ nějakým způsobem snižoval svůj jaderný arzenál, tak nebude to přímé ohrožení vlastní bezpečnosti tváří v tvář
takovým režimům, jako je třeba režim Vladimira Putina a Rusku, který pravděpodobně nepřistoupí na to, že by v dohodě se
Západem snižoval jaderné zbraně.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
Já se domnívám, když se začne, když se začnou respektovat ty smlouvy, které už existují, tak věřím tomu, že je budou
respektovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Jestli to právě není, promiňte, naivní přesvědčení, když sama říkáte, je tady x smluv, které se nedodržují, tak zkrátka, jestli není
ten jazyk toho - my máme tolik jaderných hlavic a vy máte tolik jaderných hlavic, pregnantní jasný, který tedy může udržet větší
stabilitu.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
Domnívám se, že ne, protože v současné chvíli probíhá asi 59 válečných konfliktů, takže evidentně to nezabraňuje válkám a
naopak to zvyšuje nebezpečí toho, že, že prostě dojde k velký katastrofě, a to si myslím, že je nejdůležitější jako mít na zemi
něco, co nás prostě takto může zničit, i nějakou chybou, i když prostě budou dodržovat, nebo nebudou dodržovat, pokud tady
ty zbraně existují, dojde-li k jejich použití, může dojít, i nemusí to nikdo rozhodnout, může dojít k selhání, k nějakému prostě
technickému. Nevěřím tomu, že je to všecko tak dokonalé..., lidi nejsou neomylní, takže...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Zeptám se pana Ludvíka, který je autorem knihy Jaderná asymetrie a odstrašení, tak když se často mluví právě o jaderných
zbraních, jaké pojistky tady jsou, jak daleko třeba teď, nebo blízko můžeme být tomu pověstnému zmáčknutí jaderného tlačítka
ze strany Vladimira Putina.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já to vezmu nejdřív trošičku zeširoka, je potřeba říct, že odstrašení funguje. To, že ve světě probíhá spousta válek, není
důkazem selhání jaderného odstrašení, žádná z těch válek neprobíhá mezi jadernými státy. Naopak, když se podíváme do
historie, tak nejdelší doba, kdy spolu velmoci dřív neválčily v před jaderném věku, byla mezi koncem napoleonských válek a
krymskou válkou, to bylo nějakých 40 let. Dneska jsme v podstatě na dvojnásobku té doby, kdy spolu velmoci nevedly velkou
válku. Jaderné odstrašení je v podstatě jako jedním z nejlepších vysvětlení toho, proč spolu tu velkou válku nevedly, ale ano, je
dozajista problém, že by k té válce mohlo dojít nějakým omylem, i když víme, že jaderné odstrašování funguje, právě proto je
důležité, aby ty státy spolu komunikovaly, aby ani mezi nepřáteli nedocházelo k přerušování vztahů, k takovým těm jakoby
různým emociálním výlevům, že ta druhá strana je zlá, proto se s ní nebudeme bavit, ona samozřejmě...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Takové ty horké linky, ta představa a tak dále, to stále myslíte, funguje, i za současného konfliktu na Ukrajině mezi americkým
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prezidentem Joem Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já předpokládám, že fungují. Je pravda, že se objevily zprávy, že ruské vojenské velení neodpovídá americkým generálům na
jejich žádosti o komunikaci, ale zároveň je prostě potřeba říct, že my tady nevidíme například jako ze strany Západu žádnou
snahu zahájit jadernou válku. Rusko se snaží Západ odstrašit od intervence na Ukrajině, zdá se, že to funguje, že to
odstrašování skutečně funguje tak, jak by fungovat mělo. Bohužel to má i negativní dopady, a to dozajista. Jedním z těch
negativních dopadů je, že Rusko může na Ukrajině válčit celkem bez strachu z intervence vojenské Západu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Právě proto, že vlastní jaderné zbraně a Západ tímto způsobem nechce více intervenovat právě kvůli eskalaci napětí.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
Jenom bych chtěla dodat, že v případě Donalda Trumpa jsme viděli, že to není úplně tak, že by, protože ten taky chřestil
jadernými zbraněmi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Donald Trump právě změnil vlastně americkou jadernou doktrínu, když už jste ho zmínila, paní Bednářová, tak jenom ještě se
obracím na Jana Ludvíka, jak třeba hodnotíte z dnešního pohledu to rozhodnutí tehdejšího amerického prezidenta Trumpa
vypovědět s Rusy podepsanou smlouvu o jaderných zbraních středního doletu, když vidíme, jakým způsobem se nyní chová
Vladimir Putin, tak nebyl to vlastně krok poměrně prozíravý.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já si myslím, že to byl krok extrémně nešťastný a Spojené státy nic nezískaly tím, že tu smlouvu vypověděly, naopak ten svět se
rozhodně nestal stabilnější, to byla velmi dobrá smlouva, která eliminovala nebezpečnou kategorii jaderných zbraní, ale...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Kterou uzavřel Michail Gorbačov a Ronald Reagan v roce 87, je to tak.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Přesně tak. Je to první smlouva, která umožnila ty kontroly přímo na místě v Sovětském svazu. Předtím se tomu Sověti zuby
nehty bránili, právě s touhle smlouvu poprvé bylo možné, aby západní inspektoři skutečně přišli do Sovětského svazu a přímo
na místě kontrolovali, co se děje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Tak ta skončila s Donaldem Trumpem, ale když jsme u těch smluv, obracím se na Táňu Bednářovou, tak právě v souvislosti s
Ukrajinou nemůžeme nevzpomenout budapešťské memorandum, na základě kterého se Ukrajina zbavila jaderných zbraní ze
sovětské éry výměnou za bezpečnostní záruky Spojených států, Velké Británie a Ruska. A to se ruskou invazí a ještě předtím
anexí Krymu stalo vlastně cárem papíru, nesvědčí tahle zkušenost v neprospěch jaderného odzbrojování. Nebylo by teď
Ukrajině líp, kdyby vlastnila nějaké jaderné zbraně?

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
No, já si myslím, že by to bylo ještě horší, protože kdyby Ukrajina vlastnila jaderné zbraně, tak by Rusko podle mě nikdy
nedopustilo, aby Spojené státy nebo NATO přiblížilo vůbec jako k ukrajinským hranicím. Stejně tak jako kdyby Nové Mexiko se
chtělo připojit k Mexiku a vlastnilo by jaderné zbraně, tak by USA, ani mezinárodní společenství nikdy nepřipustilo, aby si tam
například prostě Rusko stavělo vlastník základny, nebo aby tam kladlo nějaké jaderné hlavice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Obracím se ještě na Jana Ludvíka, jestli právě Budapešťské memorandum není vlastně symbolické, co se týká toho našeho
tématu, jestli jaderné zbraně ano, nebo ne?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Je potřeba říct, že Ukrajina ty jaderné zbraně nikdy úplně nekontrolovala. Ony byly na jejím území, ty, které by kontrolovat
mohla, stihl Sovětský svaz odvézt do Ruska ještě předtím, než Ukrajina začala fungovat jako samostatný stát, protože Ukrajina
si ty zbraně nemohla nechat, tím pádem je vyměnila za Budapešťské memorandum, které vlastně nebylo úplně silné, nedávalo
bezpečnostní záruky, ale jenom tzv. ujištění, která neměla jako moc velkou právní závaznost a podle toho taky jako dopadla.
Zároveň si nemyslím, že by Ukrajina jako měla usilovat o jaderné zbraně, skutečně by to jako bylo nebezpečné, protože z
historie víme, že pokud se menší státy snaží získat jaderné zbraně a jsou zároveň v nepřátelském vztahu vůči nějakému
většímu státu, tak ten větší stát velmi jako rád sáhne k preventivní válce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
A jenom, prosím, už stručně na závěr, umíte si představit, že by součástí budoucích mírových dohod mezi Ruskem a Ukrajinou,
bylo něco o jaderném odzbrojení, nebo závazky směrem k tomu, zda ta a ona země bude mít na svém území jaderné zbraně?
Táňa Bednářová.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
No, já si myslím, že tohle je trošku naivní představa, že by jako na to Rusko vůbec přistoupilo. Já si myslím, že by se měl klást
důraz na to, aby se dodržovaly již existující závazky, ke kterým se prostě ty státy přihlásily, a nejenom Rusko by mělo usilovat o
jaderné odzbrojení, ale i ostatní jaderné mocnosti. A mělo by se prostě sednout, jednat, dialog a vlastně dojít k tomu, aby se na
tom jaderné mocnosti shodly, že mít vlastní jaderné zbraně je nebezpečné, může mít rozsáhlé humanitární dopady a
ekonomicky strašlivě náročné. A my jsme teď v okamžiku, kdy potřebujeme řešit jiné závažnější problémy týkající se změny
klimatu a vynakládat prostředky na řešení tady tohohle toho problému. Ne na údržbu prostě něčeho, co nás může zničit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Asi zase se obracím na Jana Ludvíka už, prosím jednou větou, že ta představa, že by se jaderné velmoci vzdaly svých
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jaderných programů, jaderných zbraní, do kterých tolik investovaly, tak to je poměrně naivní.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
No, já se obávám, že se jich vzdají teprve ve chvíli, kdy budou mít nějaké lepší zbraně, které by, které by ty jaderné zbraně
nahradily a do té doby si je ponechají.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Jan Ludvík, odborný asistent na katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a autor knihy
Nuclear Asymetry and Deterrence - Jaderná asymetrie a odstrašení, byl naším hostem. Děkuji vám velice. Na shledanou.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Děkuji Táni Bednářové z českého zastoupení organizace Svět bez válek a násilí, která jako součást mezinárodní kampaně pro
zrušení jaderných zbraní získala v roce 2017 Nobelovu cenu míru. Děkuji, že jste byla naším hostem. Na shledanou.

Táňa BEDNÁŘOVÁ, české zastoupení organizace Svět bez válek a násilí 
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Pěkný den.

Přesně před 12 lety podepsali na Pražském hradě tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv a americký
prezident Barack Obama dohodu o omezení jaderných URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 11:46 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Je smlouva START ve světle ruské agrese na Ukrajině dnes už jen cár papíru?

Přiblížil se svět za poslední necelé dva měsíce blíže jadernému odzbrojení nebo spíš k závodům v jaderném zbrojení, protože
odstrašující síla nukleárních zbraní převažuje nad jejich nebezpečností? Debatovat budou Táňa Bednářová z českého
zastoupení organizace Svět bez válek a násilí, která patří do aliance spolků oceněných (v roce 2017) Nobelovou cenou míru a
odborný asistent na Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík. 
Popis podcastu 
Diskuse se dvěma hosty, kteří hájí opačný názor. Široký záběr témat. Věda, náboženství, kultura či politika. Pro a proti je
zdánlivě jednoduchá záležitost. 
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Finále univerzitního kola oxfordské soutěže Map the System se zúčastní studenti z FF UK URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ff.cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 11:46 , Celková návštěvnost: 347 020 , RU / den:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Historicky první finále interdisciplinární oxfordské soutěže Map the System na Univerzitě Karlově se uskuteční v pondělí 25. 4.
2022 od 16 hod. online. V soutěži jsou 4 týmy se studenty z FF UK. Vítězný tým pojede na světové finále do Oxfordu.

Projekty studentů FF UK, které budou soutěžit o účast na světovém finále v Oxfordu 2022 : 
Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR (FF UK) 
Domácí násilí v České republice (FF, FSV , PF UK ) 
Systém zpracování bioodpadu v Praze (FF, PřF UK) 
Znásilnění v ČR (FF UK) 

Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR 
Členové týmu : Petra Pilcová (Sociální práce FF UK) 
Anotace projektu : Diskriminace osob, které mají nadváhu nebo jsou obézní je jedna z mála forem diskriminace, která je ve
společnosti ještě tolerována, dokonce i podporována. Studie z USA ukazují, že tato diskriminace je stále přítomna. Dokonce v
USA existuje organizace pro podporu práv těchto lidí. Samozřejmě, že nadváha a obezita nejsou zdravé, ale tyto osoby jsou v
první řadě lidé a mají stejná práva jako ostatní. Tedy i právo na to nebýt diskriminován z jakéhokoliv důvodu. Čím dál více se
objevují případy, kdy u dané osoby vedla tato diskriminace k poruše příjmu potravy. Cílem projektu je poukázat na to, že tato
diskriminace vůbec existuje, a šířit o ní osvětu. 

Domácí násilí v České republice 
Členové týmu : Viktorie Vondráčková (Psychologie, FF UK), Ludmila Rašková ( FSV  UK ), Sabina Landovská (FHS UK), Eliška
Lipková ( FSV  UK ), Nela Kozáková (PF UK), Veronika Králová (PF UK) 
Anotace : Domácí násilí patří v České republice, společně s problematikou rovnosti pohlaví, mezi stále opomíjená témata.
Devět z deseti obětí domácího násilí v ČR neoznámí policii trestný čin, který je na nich spáchán. Dostupnost specializovaných
sociálních služeb a azylových domů pro oběti domácího násilí je v ČR velmi nízká. Velkou část těchto míst pomoci proto
pokrývají zejména neziskové organizace, nikoliv státní správa. Náš tým by se rád podílel na zmapování míst v systému, jež jsou
u nás nefunkční. 

Systém zpracování bioodpadu v Praze 
Členové týmu : Jitka Vlčinská (Sociální pedagogika, FF UK), Barbora Aradská (Filmová studia, FF UK), Kateřina Faltýnková
(PřF UK), Kateřina 
Anotace : Co může člověk žijící v Praze dělat s bioodpadem, který vyprodukuje (kromě toho, že ho vyhodí do směsného
odpadu)? Tato otázka nám připadala naléhavá, protože jsme se s ní osobně setkali už dříve – a zjistili jsme, že je složitější, než
jsme čekali. Rozhodně složitější než třídění jiných druhů odpadu. Bioodpad tvoří až 60 % komunálního odpadu, kde působí jen
problémy, zatímco by se dal přeměnit na cenný produkt – kompost. Proto jsme se rozhodli prozkoumat všechny možnosti, které
domácnosti (tedy ne firmy) mají. Chceme také zkoumat překážky, motivaci a skutečné využití bioodpadu. 

Znásilnění v ČR 
Členové týmu : Lucie Heráčková (Sociologie, FF UK; PF UK) a Viktorie Housová (Sociologie, FF UK) 
Anotace : V roce 2021 zasáhlo Českou republiku několik mediálních kauz týkajících se znásilnění, které výrazně ovlivnily
společenský diskurz této problematiky. Dříve byla česká společnost k těmto případům skeptická a přistupovala k těmto otázkám
zdrženlivě. Tento postoj se však pomalu mění, proto považujeme za důležité se na tuto problematiku zaměřit a řešit ji na
systémové úrovni. 
Všechny soutěžní týmy si můžete prohlédnout 
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Michael Romancov, Jaroslav Řasa a David Marek o příležitostech pro tech sektor URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: dreport.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 12:12 , RU / měsíc: 5 040 , RU / den: 315 , AVE:
1 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Politický geograf Michael Romancov, zakladatel společnosti ABRA Software Jaroslav Řasa a hlavní ekonom Deloitte David
Marek a diskutovali na setkání

pro technologické firmy o aktuální situaci i možnostech, které další vývoj přinese. 
„Dnes žijeme v ekonomice, která je velmi globalizovaná, velmi fragmentovaná a velmi zranitelná. Tyto aspekty se pochopitelně
podepíší na ekonomické výkonnosti všech zemí světa a nejvíce zranitelné jsou ty ekonomiky, které jsou výrazně otevřené a
relativně malé, což je přesně kategorie, kam patří i Česká republika,“ připomněl David Marek, hlavní ekonom Deloitte, a dále
pak zmínil význam sekundárních dopadů současné situace, a sice že v celé řadě výrobků, které doposud směřovaly do Ruska,
byla česká stopa. „Velmi často obsahují českou přidanou hodnotu, kus podpisu naší ekonomiky, který směřuje nejdřív do
Německa nebo do jiné západoevropské země, aby následně v té finální produkci skončil třeba na ruském trhu. Ty tam teď ale
kvůli sankcím nebo tomu, že západoevropské firmy dobrovolně opustily ruský trh, už nesměřují.“ 
Priority pro další období 
1. Stabilizace ekonomiky, větší odolnost vůči podobným nečekaným momentům 
2. Urychlení přechodu na obnovitelné zdroje energie 
3. Nalezení celoevropského řešení pro energetickou soběstačnost 
4. Otevření trhu IT expertům z Ukrajiny, ale i Ruska 
5. Akceptace profesní kvalifikace s cílem usnadnit ukrajinským uprchlíkům vstup na trh práce 
6. Podpoření investic do IT ochrany ve firmách 
7. Digitalizace státní správy a investice do cyber security 
8. Větší odolnost vůči nestabilitě v dodavatelských řetězcích 
9. Diskuze podporující kritické myšlení 
10. Zajištění odpovídajícího vzdělání ukrajinským dětem v Česku 
Na setkání pod hlavičkou programu Deloitte Technology Fast 50 se diskutovalo o aktuální situaci z pohledu geopolitického,
ekonomického i technologického a řešila se i nová role tech firem a příležitosti, které se objeví. 
Panelisté se pak dále shodli na tom, že je potřeba bezprostředně začít řešit zejména profesní uplatnění uprchlíků z Ukrajiny a
jejich začlenění do českého prostředí. David Marek poukázal na to, že nyní přichází do Česka řada lidí s odborným vzděláním,
a proto je potřeba zamyslet se nad tím, jak akceptovat jejich kvalifikaci, aby mohli začít pracovat jako plnohodnotná profesní
síla. Stejně tak by měly úřady zareagovat na to, aby se ukrajinským dětem dostalo odpovídající vzdělání. I to může být do
budoucna cesta, jak najít prostředky pro financování zdravotnictví a důchodového systému. 
To, jestli u nás budou chtít natrvalo zůstávat, bude záviset na dalším vývoji. „Tedy na tom, kdy a jak konflikt na Ukrajině skončí
a jaká bude poválečná rekonstrukce. Jestli tam vzniknou podmínky pro to, aby Ukrajinci mohli začít rekonstruovat poničenou
zemi, jestli budou mít další perspektivu, jestli tam půjde dostatečné množství finančních prostředků z jiných zemí. A pak bude
výzva, jak s tím Ukrajina dále naloží. A co bude s Rusy,“ doplnil Michael Romancov, který působí na katedře politologie Institutu
politologických studií FSV  UK . 
Příležitosti pro tech sektor, 
geopolitický kontext i ekonomické dopady současné situace pohledem 
Michaela Romancova, 
Jaroslava Řasy 
a Davida Marka 
Michael Romancov, politický geograf působící na UK: „Uvěřili jsme tomu, že Rusové chtějí být stejní jako my. Fundamentální
odlišnost ale pramení z toho, že v Rusku být a mít je něco jiného. Drtivá většina Rusů nikdy nezažila, co to znamená disponovat
nějakým majetkem a co znamená mít za něj odpovědnost. Všechno dodával stát – to je jedna z nejdůležitějších reforem, kterou
v Rusku začali realizovat asi před 8 lety. Dodnes většina domácností není vybavena vodoměrem nebo měřičem tepla – platí
směšný paušál a nikoho nezajímá, kde se teplo bere. Není tam žádná odpovědnost za každodenní ekonomické záležitosti, a to
se pak přenáší do celé řady dalších oblastí.“ 
Jaroslav Řasa, zakladatel společnosti ABRA Software: „Technologický sektor si teď může sáhnout po mnoha příležitostech.
Jednou je dokončení digitalizace a státních systémů obrany. Další věcí jsou vojenské systémy – z mého pohledu by se Evropa
a západní svět měly vydat cestou zbrojení, teď to neříkám proto, aby vyráběly zbraně, ale aby zkoumaly nové technologie.
Máme vyvíjet moderní zbrojní systémy, kde se používá umělá inteligence, kde je IT podstatnou složkou řešení. A to je obrovská
příležitost pro lidí, kteří umí programovat. V některých věcech se ale budeme muset alespoň na chvíli uskromnit a vymyslet je
jinak. A to je zase obrovská příležitost pro tech sektor: vymýšlení nové logistiky ve firmách, řízení dodavatelských řetězců
chytřejším způsobem než dosavadním lineárním, vyšší schopnost reakce na změnu podmínek. To je obrovská budoucnost pro
IT, pro technologické firmy.“ 
David Marek, hlavní ekonom Deloitte „Prošli jsme si v krátkém sledu dvěma silnými momenty z ekonomického i
celospolečenského úhlu pohledu, nejdřív covidovou krizí, následně válkou na Ukrajině, a obě tyto události výrazně
destabilizovaly části naší ekonomiky, a právě ta stabilizace ekonomiky teď bude primární úkol. Cílem bude dlouhodobě zajistit
větší odolnost české ekonomiky a českých firem vůči podobným momentům. Kromě cyber security potřebujeme být více odolní
vůči nestabilitě v dodavatelských řetězcích, zamyslet se nad tím, jestli nedává smysl v některém případě vertikální integrace, v
jiném diverzifikace dodavatelů, i zkrácení v tom prostorovém slova smyslu. Dalším tématem je automatizace – zhruba 51 % ze
všech pracovních činností, které existují v české ekonomice, se dají automatizovat. To bude další příležitost pro IT sektor.“ 
Každý auditor je svým způsobem dobrodruh, když dělá inventury 
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Pro a proti: Přesně před 12 lety podepsali na Pražském hradě tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv a
americký prezident Barack Obama dohodu o omez URL
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Poslechněte si podcast Je smlouva START ve světle ruské agrese na Ukrajině dnes už jen cár papíru?

Přiblížil se svět za poslední necelé dva měsíce blíže jadernému odzbrojení nebo spíš k závodům v jaderném zbrojení, protože
odstrašující síla nukleárních zbraní převažuje nad jejich nebezpečností? Debatovat budou Táňa Bednářová z českého
zastoupení organizace Svět bez válek a násilí, která patří do aliance spolků oceněných (v roce 2017) Nobelovou cenou míru a
odborný asistent na Katedře bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Ludvík. 
Popis podcastu 
Aktuální zprávy z domova i ze světa. Komentáře a souvislosti. 

Denisa Hejlová: Jak válku vnímá obyčejný Rus? Že zvěrstvům nevěříme, je přirozené. Ruská propaganda jde ale
až do morku kostí URL
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Před pár dny obletěly svět drastické záběry z masakru obyvatel ukrajinské Buče. „Je to velmi nepříjemné téma. Ale
zveřejňování tzv. zvěrstev je tradiční součástí propagandy i válečné komunikace,“ říká expertka na politický marketing. V
audiozáznamu pořadu Jak to vidí… mluví o dějinách válečné propagandy, zamýšlí se, jak by po válce mohla fungovat
komunikace mezi Rusy a Ukrajinci, zda v ČR umíme poznat ruskou propagandu anebo jak odlišit propagandu od strategické
komunikace.

„Zveřejňování tzv. zvěrstev je tradiční součástí propagandy i válečné komunikace,“ reaguje v pořadu Jak to vidí… Denisa
Hejlová na svědectví z ukrajinské Buče. „První počátky toho v moderní propagandě můžeme vidět už první světové válce,“
vysvětluje vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„My bychom si rádi mysleli, že ta zvěrstva jsou zveličená. Rádi bychom předtím zavřeli oči a řekli, že to není pravda, že to někdo
nakašíroval, že není možné, aby se něco takového stalo. To je zcela přirozená psychologická reakce. Každý takto reagujeme.
Bohužel je to pravda.“

Rusko znejisťuje samu realitu

Ruské ministerstvo obrany odmítlo obvinění z údajného zabíjení civilistů v Buči. Říká, že fotografie a videozáznamy jsou „další
produkce kyjevského režimu pro západní média“. „To odpovídá ruské strategii lhát, lhát, lhát, popírat, říkat, že černá je bílá,“ je
si jistá Hejlová.

„Na každou takovou událost Rusové připraví minimálně několik příběhů, kterými to vysvětlují. Oni to vždy popřou a nabídnou
několik různých vysvětlení, proč tomu tak není. A ty pak vysílají různým typům publika tak, aby došlo ke kakofonii názorů, ke
zmatení a ke ztrátě důvěry v nějakou realitu.“

Existují ovšem očitá svědectví přímo z místa. Mimo jiné i od zpravodaje ČT Davida Borka. I lidé přímo z místa nabízejí záběry.
„Ano, zatímco války v 90. letech byly hodně televizní a my třeba válku v Iráku vnímali distancovaně, dnes máme zprávy od
obyčejných lidí, kteří využívají vlastní sociální média. A jsou to nejen dospělí. Dnes tu válku vidíme i pohledem teenagerů a
někdy i dětí.“

Ruská propaganda funguje jako nacistická

A s jakými narativy pracuje ruská státní propaganda? „Ta je postavená na klasickém modelu propagandy, kdy tvrdí pouze
jednu vlastní pravdu. Je to model nacistické propagandy z druhé světové války, kdy je vybudovaný celý příběh národní
ideologie, boje za určité ideály.“

„Jak jsme mohli vidět v posledních dnech ze zpráv publikovaných v ruských médiích, ten ruský příběh zahrnuje i kompletní
likvidaci ukrajinské identity. Takže se svými cíli ani netají. Jen my v Evropě, když si to přečteme, tak tomu nechceme věřit. Ale i
v tom se historie opakuje. Hitlerův Mein Kampf byl známý. Je vydaný dávno před válkou. Ale lidé prostě nechtěli věřit, že to
někdo může myslet vážně.“

Jak válku vnímá obyčejný Rus?

Na jaké informace tedy narazí ruský čtenář, když otevře domácí zdroje? „Když si otevřete titulky ruských deníků, tak pokud je
tam vůbec něco o válce, je to o ruských úspěších, jak postupují, jak denacifikují Ukrajinu a všechny ty lži, které Rusko opakuje.“

„A musíme si uvědomit, že Rusové jiné zdroje dnes ani nemají a jen velmi malá část z nich se po nich vůbec snaží pátrat. Takže
tomu ti lidé skutečně věří. Je to všude kolem nich. Nemůžeme čekat, že jim pošleme zprávu o realitě na Ukrajině a oni najednou
prohlédnou. Ta mediální masáž je natolik silná, že působí až do morku kostí. A to není snadné nějakým způsobem převrátit.“

Přepis: Jak to vidí Michal Smetana – 8. dubna 2022 URL
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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. Pozvání přijal
Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také koordinátor univerzitního pražského Centra pro výzkum míru. Pane
Smetano, ráda vás vidím, dobrý den.Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity
KarlovyDobré ráno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaZeptám se vás například na to, zda lze na Ukrajině vyloučit dlouhodobou válku,
nebo zda a jak se proměňuje vojenská taktika Ruska. Přeji nerušený poslech. Pane Smetano, naposledy jsme tady v tomto
studiu debatovali asi jenom 4 hodiny po vypuknutí ruské invaze 24. února. Vy jste tehdy na základě toho, co jsme věděli, co
jsme tušili, velmi opatrně odhadoval, že Vladimir Putin si asi přeje velmi rychlou a efektivní invaze, jejíž cílem je pád ukrajinské
vlády, ustavení nové proruské vlády na Ukrajině, změna tamní ústavy a autonomie pro východní části Ukrajiny. Nyní po těch
šesti týdnech vidíme, že prezidentem Ukrajiny je stále Volodymyr Zelenskyj, jeho vláda, nicméně ty boje trvají. Stupňuje se
brutalita ruských vojáků, svět je šokován masakrem v Buči, který ale není jediný. Rusko podle všeho přesouvá své síly od
Kyjeva na východ a jih Ukrajiny, aby se jak řekl šéf Severoatlantické aliance Stoltenberg, pokusilo zcela ovládnout Donbas a
získat pozemní spojení s anektovaného Krymem. Je to, pane Smetano, ruský plán B, co nyní sledujeme?Michal SMETANA,
Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyUrčitě ano, je to spíš, možná bych to nazval i
plán C až D, protože tak, jak se postupně měnila situace na bojišti, tak se musely nutně revidovat i ruské, ruské politické plány
a něco, co by Rusko mohla, mohlo prodat doma jako vítězství. To znamená, že to o časem se bavili tady na začátku invaze,
skutečně vypadá, že byl původní ruský cíl, kterému se nepodařilo dosáhnout vojenskou silou, a proto se Rusku teďka, teďka
uplo k té, k té alternativní variantě, tedy přesně to, co to, co šéf NATO Stoltenberg nazval snahou o získání celé oblasti
Donbasu. Tedy nejenom toho území, které kontrolovaly ty takzvané vzbouřenecké republiky a Doněck Luhansk. A před
vypuknutím této konkrétní války, ale vlastně celou oblast z těchto, celé této oblasti v administrativních hranicích z roku
2014.Zita SENKOVÁ, moderátorkaProč vlastně ruská armáda neuspěla v tom svém původním plánu?Michal SMETANA, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyTěch důvodů je určitě více. Ten jako nejzákladnější,
který se samozřejmě line jako, jako, jako červená nit celým tím konfliktem, je vlastně určitý nesoulad mezi těmi velmi
maximalistickými politickými cíly a vlastně tou, tou vojenskou schopností, vojenskou taktiku, která byla nasazená, která velmi
přecenila ruské schopnosti a velmi podcenila ukrajinské schopnosti a nebyla jich teda schopná dosáhnout. A pod tím, pod tím
vším se schová řada dalších problémů. Ať už se týká problémů s morálkou ruských vojáků, logistikou, zásobováním a
samozřejmě i schopnosti západu dodávat velmi rychle a velmi efektivně Ukrajině zbraňové systémy, zpravodajskou podporu,
munici a samozřejmě dále tlačit i na Rusko.Zita SENKOVÁ, moderátorkaGenerální tajemník NATO nicméně včera řekl, že válka
na Ukrajině může trvat dlouho a že ruský prezident podle něj nezměnil nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu.Michal
SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyJá věřím tomu, že pokud by se to
Rusku mohlo podařit, že by, že by k tomu skutečně, skutečně rádo, radou opět, opět se vrátilo k tomuto, k této variantě, tedy
možná ne, ne nutně, tak jak si některý lidé představují, jako ovládnutí Ukrajiny a připojení kompletního území k Rusku, ale spíš
něco tedy, co jsme nazývali nějakým jako rozdrobení Ukrajiny a zároveň změnou toho, toho ukrajinského režimu v Kyjevě, který
by bylo více nakloněn o zahraniční politice, politice Ruska. Každopádně to, že to může být nějaké jako přání, přání Kremlu,
ještě neznamená, že toho je schopno vojensky dosáhnout. A vypadá to, že aktuálně toho schopno v žádném případě není.
Takže proto se nyní soustředí na ten cíl, dobytí Donbasu a to samo o sobě je v podstatě pro ruskou armádu v tuto chvíli
poměrně velká výzva, jestli se mu to vůbec podaří.Zita SENKOVÁ, moderátorkaOvšem na Donbasu se válčí už dobrých 8 let.
Co vlastně bude znamenat další eskalace bojů v této oblasti? Asi nutno dodat, že tam na rozdíl od ostatních částí Ukrajiny, už
má ruská armáda vybudováno jaksi logistiku?Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV )
Univerzity KarlovyTo správně zmiňujete těch 8 let, protože tam ta varianta vlastně té dlouhodobé války právě, právě
představuje něco, něco ve smyslu, že by se mohlo v podstatě protáhnout to, co trvalo tam 8 let, pouze za trochu jiných
parametrů. To znamená, že ta, ta podpora Ruska by byla ještě explicitnější, ještě větší pro ty separatistické oblasti na území
Donbasu a zároveň z druhé strany podpora západu Ukrajině, jak jako vojenská, tak jako zpravodajská, diplomatická, tak by
byla zase, zase vyšší i na té druhé straně. Takže to je ta varianta, kdyby ten konflikt mohl takzvaně zamrznout a vlastně
pokračovat dál v dalších letech a protáhnout se potenciálně na měsíc až, až, až roky, což je ta varianta další.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaŘekl byste, pane Smetano, že už nyní se, jak interpretují tu situaci nebo její vývoj, někteří analytici, přelévá do
takového toho vleklejšího, dlouhodobějšího konfliktu nebo je to ještě předčasné takto vyhodnotit?Michal SMETANA, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyZatím je to předčasné, protože ta dynamika, ta
dynamika na území Donbasu a vlastně ty změny a ta intenzita bojů v tuto chvíli zatím, zatím ještě, ještě probíhá na velmi
vysoké, vysoké úrovni jo. Je to, je to ta, ta intenzita je silná, vlastně každý den vidíme nějaké snahy, ať už ruské strany nebo
ukrajinské strany a útočit na pozice, na pozice protivníka. To znamená, že tam ještě v příštích týdnech se to bude myslím, že
velmi, velmi dynamicky vyvíjet a v tuto chvíli velmi těžko říct, jak to dopadne. Samozřejmě je skutečně možné, že v horizontu
nějakých, nějakých jako týdnů se ty pozice více, více zastaví na, na některé úrovni a ten konflikt může tím pádem se dále
protahovat. A když říkám zamrzí, ono to samozřejmě znamená ne krvavý jo. To znamená, že tam nebudou, že ani NASA nebude
schopna dosahovat nějakých zásadnějších teritoriálních u úspěchů, tedy zabírat nějaké, nějaká nová teritoria, ale zároveň
bude nadále pokračovat násilí na obou stranách.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA co by to nebo bude znamenat pro Ukrajinu jako
celek? Když se bude válčit a teď v uvozovkách, samozřejmě jenom na Donbasu a ta situace v ostatních částech by se,
řekněme, uklidnila nebo by nedocházelo k nějakým větším bojům? Zejména na tom západě?Michal SMETANA, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyA ono je pořád, pořád nutno říci, že dokud nebude
uzavřena nějaká forma mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, tak samozřejmě pořád hrozí i to, že Rusko může útočit
například pomocí střel s plochou dráhou letu nebo pomocí svého letectva i na jiné části Ukrajiny. To znamená, že pokud tam
nebude mít pozemní vojska v těchto oblastech, stále bude mít možnosti, jak cílit například na nějaké, na nějaké strategické,
nějaké strategické cíle nebo, nebo v podstatě na cokoliv, cokoliv, cokoliv se zamane. Takže tam tahle ta hrozba se kompletně
tím, se tím kompletně neeliminuje, ale zároveň, zároveň ten, ten záběr na tu, na tu menší, menší část Ukrajinu už v tuto chvíli
vidíme.Zita SENKOVÁ, moderátorkaA co když Vladimir Putin třeba vyhlásí vítězství, například na tom Donbase? Ono se v
posledním období velmi často zmiňuje 9. květen, kdy se koná na moskevském Rudém náměstí tradiční vojenská přehlídka, kde
by mohl nebo bude muset, možná nevím, dávám dotazník, Vladimir Putin oznámit nějaký úspěch.Michal SMETANA, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyZ perspektivy ruské propagandy by to určitě dávalo
smysl toto datum a vlastně ta symboličnost toho, toho data, i když si vezmete to propojení vlastně den vítězství je v zásadě den
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vítězství nad nacismem a Ukrajina je v ruské propagandě označována jako za zemi, ve které, ve které jsou, ve které jsou
nacistické síly, které v zásadě zase tu, tu zemi a posunuly nějakým špatným směrem, od kterého se snaží teďka jí Rusko
ochránit. Takže i z pohledu tohoto nějaké symboliky, to určitě smysl dává, ale opět a ono vždy je velké riziko vlastně
podmiňovat některé vojenské cíle takovýmto k čistě symbolickým politickým krokům, protože vás to potenciálně vede k
urychlení, urychlení postupu, který ne vždy vždy musí být tou nejvhodnější variantou v dané situaci.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaKonstatuje Michal Smetana, výzkumný pracovník a pedagog Institutu politologických studií fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . Pane Smetano, co víme bezpečně nebo prokazatelně o ruských ozbrojených silách? V jakém stavu,
ať už, co se týče techniky, technologií, je ruská armáda? Ona si navzdory brutalitě vysloužila i posměšky.Michal SMETANA,
Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyUrčitě, určitě ano s mnoha v mnoha aspektech
ruská armáda skutečně, skutečně postupovala, postupovala mnohem, mnohem hůře než v podstatě jakýkoliv analytik
pravděpodobně očekával před vypuknutím toho konfliktu. A opět těch, těch důvodů je tam, je tam spousty. Ať už se jedná tedy,
tedy o kombinaci problémům s technikou, zásobování, ale i s tou samotnou, samotnou taktikou na místě. Takže toto je, toto je
potřeba vždy koukat, koukat na celý ten konflikt z mnoha, z mnoha dílčích, dílčích aspektů, kde všude ty problémy byly.
Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že v tomto, v tomto konfliktu ruská armáda nebojovala ani, ani způsobem, na který byla
nutně trénována a zároveň do značné míry, do značné míry ten ruský postup byl i poplatný vlastně celkové snaze ruského
velení to tu invazi od začátku utajit. To znamená, to znamená ruští vládci vojáci v podstatě nastoupili do konfliktu bez toho, aniž
by, aniž by většina z nich věděla, o co se přesně jedná, což samozřejmě mělo poměrně dramatický vliv na jejich, na jejich
morálku a ochotu, ochotu bojovat. A při tom postupu na začátku vlastně nepostupovali tak, jak byly trénovány v těch
praporových tak taktických skupinách způsobem, který by, který, na který skutečně ruská armáda byla potenciálně připravena
ze svých cvičení, ale v zásadě ten velmi, ten velmi rychlý postup, o kterým jsme se bavili 6, 6 týdnů zpátky, se jí zásadním
způsobem nevyplatilo, protože počítal s tím, že ukrajinská armáda bude klást minimální odpor, což se skutečně nestalo, a proto
v mnoha ohledech ty první, ty, ty první týdny byly skutečně tragické pro ruskou armádu a nepodařilo se Rusku dosáhnout ani
takových věcí, o kterých jsme počítali s tím, že budou zbraně v zásadě, zásadně jisté jako například získání vzdušné nadvlády,
nad, nad celou Ukrajinou a vlastně možnost se pohybovat pomocí svých letadel na celém území, kde ukrajinská armáda klade
velmi tvrdý odpor, ale způsobila ruské straně poměrně výrazné ztráty.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJako je možné, pane
Smetano, ta otázka se velmi často opakuje těch 6 týdnů, že vlastně ruská armáda jaksi, ať už podcenila nebo se nepřipravila
dostatečně, ta operace přece nebyla plánována ani den nebylo to otázka několika hodin, ale nevím, říká se, že ty přípravy
trvaly minimálně rok. Pokud teda máme správné informace, jak si vysvětlujete vlastně chování té ruské armády?Michal
SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyCo se týče přípravy té operace, my
samozřejmě nevíme, na jaké úrovni některá rozhodnutí byla dělána zdál a zda a zda ty informace, které se dostávaly například
k Vladimiru Putinovi a jeho rozhodnutí, které z těchto informací vycházely, byly do nějaké míry zkreslené velmi ze strany
například ruských tajných služeb, vlastně těch spekulací kolem toho, jak vlastně probíhalo to, ten rozhodovací proces na té, na
té nejvyšší úrovni, kde v tuto chvíli víme, že Vladimir Putin je obklopen skutečně velmi úzkým okruhem, okruhem jednotlivců,
kterým, kterým důvěřuje, se kterými, se kterými jedná a kteří zároveň mají velmi silnou motivaci, i některé věci vykreslovat spíše
v tom lepším světle, protože, protože asi nikdo nepochybuje o tom, že nějaká schopnost nějakého názorového disentu, tedy o
který nějaké, nějakému odporu vlastně tomu, čemu věří prezident Putin, je asi, asi minimální, minimální již v této době. Takže
my o tom samotném rozhodovacím procesu nevíme, nevíme, kde všude se, se staly ty zásadní chyby. Můžeme očekávat, že
určitě, určitě mnoho těch politických představ, které se vojáci snažili vlastně přetavit do té, do té vojenské reality, nedávalo tak,
nedávalo tak úplný smysl. Takže myslím, že to bude ještě velká práce pro budoucí, budoucí historiky, kteří, kteří pokud se
dostanou k těmto archivním, archivním záznamů jednou, jednou za, za mnoho let od než dneška, kteří se budou zabývat tím,
kde všude vznikly, vznikly ty chyby a které potom samozřejmě ruskou armádu stály, stále velké ztráty.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaKým je, co se týče přípravy té invaze, respektive teď už jejího průběhu Vladimir Putin obklopen? Kdo mu radí, kdo
má na něj, pokud to vůbec teda víme největší vliv, co se týče těch vojenských stratégů?Michal SMETANA, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyTak ty nejznámější jména v zásadě, v zásadě známe.
Ať už se jedná o ministra obrany, obrany Šojgu, šéfa generálního štábu Gerasimova nebo ministra zahraničí Lavrova. Takže ty
jména jsou zásadě jasná, ale, ale nevíme, do jaké míry ještě oni jsou schopni, jsou schopni vlastně nějakým způsobem zvrátit
nebo ovlivnit některé jeho názory a některého jeho pohledy na to, jakým způsobem se má postupovat v zahraniční politice a v
těch vojenských, vojenských záležitostech. Takže tam to velmi těžko říct. Vlastně mnoho odborníků na Rusko, což já bezesporu
nejsem, ale, ale pokud, pokud se s nimi o tom bavím, tak poukazují na to, že možná i v uplynulých dvou, třech letech vlastně v
období té covidové krize vlastně došlo na straně Putina ještě k většímu uzavření, uzavření se do sebe a ještě většímu omezení
toho okruhu lidí, kterých k němu má skutečně přístup. A je to samozřejmě nějaký rys, který známe i z jiných, i z jiných
personalistických nedemokratických režimů, jako je ten ruský, kdy vlastně postupem času vlastně ten, ten samotný autokratický
režim se více uzavírá do sebe a je tam větší, větší úroveň paranoii, kdy se snaží vlastně nějakým způsobem předem bránit
nějakým potenciálním rizikům ohledně například převratu nebo nějaké snahy někoho uchopit moc, takže si ještě stále více
uzavírá do nějakého svého myšlenkového světa, kde už není moc prostoru na to, na nějaké alternativní pohledy, které by
například mohly, mohly nějaké ty chyby už dopředu, dopředu vyvrátit.Zita SENKOVÁ, moderátorkaČasto jsem se také média
ptala, jestli Kreml má v rukávu nějaké eso, byly to nebo jsou to Vágnerovci další profesionální válečníci?Michal SMETANA,
Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyTo určitě není, není nic, co bychom mohli
nazývat esem. Je to něco, co v žádném případě nemůže zásadním způsobem zvrátit průběh toho konfliktu.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaA co by to mohlo být? Co by mohlo znamenat zlom, ať už teda zapojení někoho anebo třeba změna té válečné
vojenské taktiky?Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyTak
bohužel ten nejvíce riskantní zlom, který by mohl nastat, je použití zbraní hromadného ničení. To je téma, které jsme v tom, v
těch uplynulých šesti týdnech probírali poměrně zevrubně ve všech, ve všech různých médiích. A pořád zdá se, trvá na tom, že
ta šance, že dojde k použití jako ať už chemických nebo dokonce jaderných zbraní, je, je v zásadě spíše nízká. Pokud ano, tak
rozhodně ta větší šance je u chemických zbraní než u těch, než u těch jaderných zbraní. Ale u obou spíše nepředpokládám, že
k tomu dojde, ale nasazení jednoho z těchto typů zbraní, může skutečně fungovat jako něco, co zásadně změní povahu toho
konfliktu a může vést k nějak jako dramatičtější změně, ale pokud k něčemu podobnému nedojde, tak nasazením
Wagnerovcům nebo nějaké podobné ozbrojené skupiny nebo jaksi žoldnéři ze Sýrie skutečně ten samotný konflikt nezvrátí.
Bude to jedno z mnoha dílečků té celé skládačky, kde se, kde se vlastně bude bude ruská, kde se bude ruská strana pomocí a
pomocí postupu na Donbase nějakým způsobem dosáhnout toho zmíněného politického vítězství. Kdybych měl třeba z
posledních týdnů, zmínit něco, co je skutečně jako zásadní, tak je samozřejmě to, jakým způsobem bude Rusko schopné
vojska, která stáhla od oblasti Kyjeva k Černihivu nyní už i Sumy nějakým, nějakým způsobem reorganizovat a zapojit do bojů
na východní Ukrajině, což víme, že pravděpodobně je ruský plán, ale který, který bude velmi obtížný, protože řada těch
jednotek je velmi, velmi poničená, jak ve smyslu teda materiálním, tak, tak i v tom, i v tom personálním, takže tam bude v tom
mít ještě, ještě řadu problémů, jakým způsobem toto skutečně přetavit do té vojenské reality.Zita SENKOVÁ,
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moderátorkaOtázka je jaké, jaká je, může být vlastně po těch šesti týdnech od agrese morálka na obou stranách i fyzická síla?
Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyPardon, morálka obou
stranách, to je samozřejmě oblast, kde, kde Ukrajina poměrně zásadně dominuje. Je to v zásadě pochopitelné, protože ruští
vojáci útočí na zemi, kde, kde v zásadě nechápou od začátku nutně potřebu toho útoku. Kde, kde v zásadě řada z nich na to
nebyla ani psychicky připravena na to, že se bude útočit a vlastně ta záminka pro ten útok byla budována velmi, velmi na
poslední chvíli. V zásadě šitá, šitá horkou jehlou a takovým způsobem, která, která těžko povede k nějaké osobní motivaci
jednotlivých vojáků střílet na lidi, které dlouhodobě považovali za své sousedy, kteří mluví stejným jazykem, kteří vypadají oni,
jako oni, kteří mluví jako oni a tak dále. Naopak na ukrajinské straně vidíme, snahu bránit vlastní zemi, vlastní rodiny, vlastní,
vlastní kamarády a vlastní města, ve kterých vyrostli. Takže tam, tam pochopitelně ta motivace a ta snaha, snaha vlastně
dosahovat nějakých, nějakých vojenských cílů, musí být nutně větší.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMyslíte, pane Smetano, že
ukrajinští vojáci, armáda nebyli nějak v posledních měsících teda i morálně i fyzicky připravováni na možnost té invaze?Michal
SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyUkrajinští.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaUkrajinští, ukrajinští.Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity
KarlovyTak určitě s tím Ukrajina do nějaké míry musela, musela počítat, ale samozřejmě víme, že například i na ukrajinské
straně do poslední chvíle nedošlo k úplné, úplné mobilizaci, mobilizaci armády, takže Ukrajina určitě věřila dlouhou dobu tomu,
že se, že se podaří vlastně tomu konfliktu nakonec nějakým způsobem předejít nebo, že zůstane omezený na to, že Rusko
například připojí ty východní, východní oblasti Ukrajiny a potom bude nějakým způsobem se dál protahovat ten konflikt, který
začal v roce 2014 a teprve vyústil v tuto velkou válku po, po osmi letech, takže určitě s tím na jedné straně museli, museli nutně
počítat, na druhé straně.Zita SENKOVÁ, moderátorkaMěli jen 8 let právě situaci na Donbase.Michal SMETANA, Institut
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyPřesně tak, určitě s tím museli počítat. Samozřejmě na
Ukrajině nebyl mír předtím, před, před únorem 2022, vlastně tak jsem rád, že by tam nepůsobil Rusko. Rusko poměrně aktivně
podporovalo, podporovalo i vojensky vlastně ty vzbouřenecké oblasti, takže Ukrajina už do jaké míry bojovala s Ruskem, s
Ruskem řadu, řadu let. Ale zda dojde k takto zásadnímu velkému konfliktu, kde bud docházet k otevřeným útokům na hlavní
město, věřím tomu, že se způsob Ukrajinců věřila, že k tomu skutečně nedojde.Zita SENKOVÁ, moderátorkaProč se ruské
armádě nepodařilo dobýt Kyjev?Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity
KarlovyOpět řada důvodů, nedostatek vojenských sil, které byly roztříštěné, roztříštěné po celé, po celé zemi, kombinace velmi
silné, velmi silné houževnaté ukrajinské, ukrajinské obrany, včetně poměrně efektivní protiofenzívy. Už na začátku vidíme, že se
Ukrajině poměrně zásadním způsobem podařilo odrazit některé, některé skutečně velké hrozby, jak on například snaha ruská
armády velmi rychle dostat na toho hostomilské letiště, nějakým způsobem tam potencionálně vytvořit i vzdušný most vlastně o
zahltit ukrajinskou obranu a velmi rychle se dostat do centra Kyjeva. Tam vidíme, že Ukrajina velmi rychle reagoval na všechny
tyto hrozby a dařilo se jí držet, držet obranu města, města velmi dobře a v těch posledních týdnech už jsme viděli i snahy o
poměrně efektivní protiútoky. Útoky na například zásobovací linie. Takže opět selhání na ruské straně, ať už se jedná o taktiku,
zásobování, logistiku i vlastně nasazení dostatečného o počtu jednotek. Na druhé straně Ukrajina, která byla mnohem,
mnohem efektivnější ve své obraně, mimo jiné i za podpory západu.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje Michal Smetana z
Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba vyzval při
setkání Severoatlantické aliance k větším dodávkám zbraní. Jak hodnotíte, pane Smetano, postup Evropy, jak Severoatlantické
aliance ale i Evropské unie?Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity
KarlovyJá určitě souhlasím s tím, že posílení a pokračování v těch dodávkách zbraní, zbraňových systémů, munice, vojenského
materiálu, vojenského vybavení bude klíčové v těch, v těch dalších, v těch dalších dnech a týdnech, protože ukrajinská armáda
se bude snažit o poměrně zásadní, zásadní ofenzívní operace právě v oblasti, v oblasti Donbasu a bude se snažit útočit na
ruské pozice, kde, kde i tam i ta materiální potřeba bude výrazně vyšší, než byla například snaha, snaha bránit města, takže to
je, to je za prvé k té, k té té základní otázce, kterou jste položila. Já to hodnotím méně kriticky, když mnoho, mnoho dalších lidí
pravděpodobně, protože je třeba si uvědomit, kolik států se musí na těchto věcech, věcech často shodnout. Jak je ta shoda
náročná, na to máte 30 států, kteří mají skutečně velmi odlišné pozice, velmi odlišné historické zkušenosti, velmi odlišnou
zahraniční politiku, velmi odlišné vnímání, například hrozeb, takže hledání nějakých řešení skupinově, ať už se jedná tedy o
Evropskou unii, tak, tak NATO je v zásadě obecně velmi obtížné a dohadovat se v takto krátkých časových úsecích, které jsme
viděli, já považuji za bezprecedentní a ono, kdyby někdo popisoval tuto situaci, jak se bude vyvíjet, například rok zpátky
myslím, že, že znalci EU i NATO by velmi byli skeptičtí k tomu, že by se skutečně bylo možné dosahovat takto rychlých dohod a
takto efektivně působit. A jíž nyní zpětně vidíme, že spoustu věcí, které byly vyloučené před invazí, tak najednou jsou politicky
mnohem průchodnější. Takže s tou kritikou je vždy potřeba být, být opatrní a chápat to v nějakém širším kontextu. Zároveň,
zároveň to nic neznamená, nemění na tom, že ta podpora bude potřeba nadále a pravděpodobně intenzivnější, než byla do
dnes.Zita SENKOVÁ, moderátorkaUkrajinský prezident Zelenský v projevu řekl, že Ukrajina bude bojovat a nestáhne se do
doby, než Rusko vezme vážně snahy o nalezení míru. Jak Kreml přistupuje dosud k těm jednáním? Jaká forma lze vůbec v této
fázi války říct, by dohody mezi Ruskem a Ukrajinou vůbec přicházela v úvahu? Co by bylo přijatelné, ať už pro Ukrajinu nebo
pro Rusko?Michal SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyTo je velmi
obtížné říci, protože Rusko má i mnoho důvodů, v zásadě jednat jak o uzavření příměří, tak o uzavření míru, aniž by nutně ho
chtěl dosáhnout, takže tam určitě vždy vidíme nějaká určitá rizika, co týče příměří, tak tam samozřejmě Rusko má v tuto chvíli,
může mít poměr velkou motivaci k uzavření příměří, aby mohlo využít toho krátkého času, vlastně přeskupení těch vojsk, které
stáhlo z těch severních a severo, severovýchodních oblastí. A po té organizace a nasazení do oblasti Donbasu asi využít
nějaké, využít nějaké záminky, fingovat nějakou, nějakou provokaci a opět porušil to příměří, porušit a pokusit se dále zaútočit.
Co se týče mírové dohody, tak tam samozřejmě Rusko chce na mezinárodní scéně vystupovat jako aktér, který se snaží
vlastně té, té dohody dosáhnout a nějakým způsobem i tím omezovat, omezovat přijímání dalších, dalších sankcí vůči, vůči své
zemi, takže obojí tam ta motivace může být i tu snahu víceméně, víceméně předstírat, ale samozřejmě není třeba pochyba o
tom, že pokud by se Rusku podařilo tedy prosadit podmínky, které bude schopno svému obyvatelstvu vydat, vydat za vítězství,
tak, tak je to pro ně určitě, určitě také schůdná varianta. Takže to je potřeba mít rovněž, rovněž na paměti. A ty samotné
parametry strašně těžko říci, my z obou stran vidíme vlastně signály o témat, o kterých se, o kterých se obě strany baví, baví.
Ať už se jedná tedy o teritoriální záležitosti, jako je to otázka budoucnosti Krymu nebo právě ta Doněcké a Luhanské, Luhanské
republiky a že je to otázka ukrajinské neutrality či takzvané demilitarizace Ukrajiny.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVysvětluje
Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  a také koordinátor pražského Centra pro výzkum míru. Mějte se hezky, děkuji vám za váš čas i názory.Michal
SMETANA, Institut politologických studií Fakulty  sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity KarlovyTaké děkuji.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.
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Rozhovor s Denisou Hejlovou
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Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Vítejte u rozhovoru na aktuální témata. Zita Senková přeje všem dobrý den. Jsem ráda, že pozvání přijala paní Denisa Hejlová,
vedoucí katedry marketingové komunikace a Public relations z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Probereme dějiny komunikace a propagandy v době válek a příčiny šíření nenávistných, zkreslených, případně úplně
zavádějících informací. Přeji nerušený poslech. Komunikace a informace jsou od nepaměti nedílnou součástí konfliktu. Jak už
ostatně dávno popsali různí stratégové válek. Možná otázka na úvod, paní Hejlová, které traktáty by bylo možná přínosné,
poučné, přečíst si, abychom možná lépe porozuměli tomu, co se děje kolem nás? Jak vlastně funguje ta mašinérie válek?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Když se bavíme o válce, což není taková vůbec příjemné téma, tak si musíme uvědomit, že to je fenomén, který provází lidstvo
odnepaměti. A když si to vlastně slovo řekneme, tak lidé si častokrát vybaví zbraně, vybaví si nějaké pušky nebo do minulosti
třeba ty různé nějaké oštěpy. Dneska jsou to tanky anebo atomové zbraně. Ale součástí toho, jak se bojuje, je i komunikace,
jsou i to slova. A to už odnepaměti. My jako jeden z prvních takových vlastně válečných strategií, ke kterým se dneska vracíme,
je už mistr Sunu z doby staré Číny. Ale samozřejmě s těmi válečnými strategiemi se setkáváme v podstatě do dnes.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Známý traktát umění války, jak propaganda funguje, na čem se zakládá, co sleduje, lze jí rozpoznat?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
S tou moderní formou propagandy my jsme se poprvé setkali v první světové válce. Hodně lidí si myslí, že to bylo až ve druhé,
ale ten základ u té propagandy se ustavil při vstupu Spojených států do první světové války, kdy Američané museli přesvědčit
svoje obyvatelstvo, že je potřeba, aby do té války, která se neodehrávala na jejich území vstoupili. A tehdy vlastně vynalezli
spoustu nových postupů v komunikaci. Začali ve větší míře používat média a založili takové ty postupy, které se potom
objevovaly stále více v průběhu dvacátého století, a to na všech možných stranách války.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Co je typické pro takovou válečnou propagandu?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Propaganda je velmi vlastně usilovná činnost, přesvědčit ostatní lidi o naší pravdě a pokud se bavíme o jejím využití v době
války, zejména velkou roli tam hraje demoralizace nepřítele. A také podpoření morálky našich vlastních obyvatel. Je potřeba
říci, že toto se mění. Mění se to v průběhu času, vždycky propaganda, my se na ně díváme jako na něco, co je jako zastaralé.
A ona vždycky operuje s tím, co je v té doby nejmodernější. To znamená, vždycky využívá ta nejmodernější média. Jestliže to
první světové válce byly různé depeše, rozhlasy. Byly to různé zprávy, žurnalisté, tak v současné době jsou to sociální média.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Připomeňme i první takovou jak se říká, televizní válku, válka v Iráku, kdy jsme to sledovali na televizní obrazovce a pak ta
současná válka, ruská agrese na Ukrajině, kde to můžeme sledovat na sociálních sítích.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Války v těch devadesátých letech byl opravdu hodně televizní, protože televize byla tehdy to dominantní médium. A to
přenášení těch zpráv probíhalo především tak, že novináři byli takzvaně embedování, to znamená byli přímo v těch vojenských
jednotkách. Ti vojáci je vzali tedy přímo do boje, ale to znamená, že také ti novináři měli pouze omezený výsek toho, co vidí.
Takže to byly taková velká vlastně televizní války, kdy my jsme to viděli trošku distantně. My jsme viděli trošku vzdáleně, jak
třeba nějaká bomba míří na nějaký cíl a jak ten cíl potom je zničený. Ale bylo potřeba tomu dodat ten kontext.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A co vidíme teď?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Dneska už tu válku vidíme nejenom prostřednictvím novinářů. To je potřeba říci, že dneska vlastně novináři jsou pouze jedním
z možných zdrojů těch informací, které máme a jsou to častokrát i obyčejní lidé, jsou to běžní lidé, kteří používají různá vlastní
sociální média. A jsou to nejenom dospělí. My vidíme tu válku i pohledem teenagerů někde i dětí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Mimochodem silnou stránku už dříve hrála právě ta vizuální stránka války. Před pár dny svět obletěly drastické z Buči, z
předměstí Kyjeva z masakru tamních ukrajinských civilistů. No a ono vlastně zveřejňování takto brutálních snímků, to je
samostatná kapitola dokonce v propagandě.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to tak, je to velmi nepříjemné téma, ale musíme říci, že zveřejňování takzvaných zvěrstvech, tedy /nesrozumitelné/, je tradiční
součástí propagandy a i válečná komunikace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Kdy se to poprvé, paní Hejlová, objevilo?
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Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
No úplně první počátky v takové ta moderní propagandě opět můžeme vidět v /nesrozumitelné/ zprávě z první světové války,
která byla maličko nadnesená. Ten /nesrozumitelné/ report, který přinášel informace o německý zvěrstvech v Belgii, tak trošku
je zveličoval. My bychom se rádi mysleli i to, že ta zvěrstva jsou zveličená i dneska, bohužel tomu tak není. Opravdu ty zprávy,
které máme, tak v některých případech třeba mohou být nepřesné. Někdy se může ukázat, jak už jsme to třeba viděli při náletu
na divadlo v Mariupolu, kde nejdřív jsme si mysleli, že všichni lidé přežili, ale teprve potom jsme zjistili, kolik tam bylo obětí, že
jich bylo přes 300. Tak někdy opravdu ten čas, kdy my se dozvíme o tom útoku, je předčasný a teprve potom se to vyjasní. Ale
ta lidská reakce na to, je taková, že my bychom rádi předtím zavřeli oči a rádi bychom si řekli, to není pravda, to někdo
nakašíroval, to nemůže být možné, aby se něco takového stalo. Je to zcela přirozená psychologická reakce. Musíme si
uvědomit, že i my každý takhle reagujeme a že bohužel někdy opravdu to, co vidíme, pravda je.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Ruské ministerstvo obrany odmítlo obvinění z údajného zabíjení civilistů v Buči. Říká, že prý ty fotografie a videozáznamy jsou,
cituji, další produkce kyjevského režimu pro západní média.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
To je zcela pochopitelné, z ruské strany to odpovídá i jejich strategii lhát, lhát, lhát, popírat, říkat, že černá je bílá a vlastně na
každou takovouto událost Rusové připraví minimálně několik těch příběhů, kterými to vysvětlují. To znamená, že oni vždycky
nejenom, že to popřou, ale nabídnou několik různých vysvětlení, proč tomu tak není a ty vysílají různým typům publika tak, aby
vlastně došlo k takové té kakofonii názorů, ke zmatení a ke ztrátě důvěry v nějakou realitu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Nutno říct, že existují očitá svědectví přímo z místa, třeba byl tam mimo jiné i zpravodaj České televize David Borek a celá řada
dalších novinářů. Ale jak už jste popsala, paní Hejlová, lidé přímo z toho místa nabízejí ty záběry.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
No, my musíme vnímat tu ruskou propagandu jako celek a musíme si uvědomit, že toto je jejich pravidlo. Toto je to, jakým
způsobem oni jednají a oni operují a i když ta fakta jsou třeba prokázaná různými mezinárodními organizacemi. Například u
sestřelení mezinárodního letu již dříve nad Ukrajinou, a i když ty důkazy máme třeba, že to byla ruská vina, tak Rusové to
prostě popřou. Oni tak jednají. Je to potřeba vidět to v tom kontextu, že to není prostě demokratická země. Oni nemají stejné
způsoby jednání jako my. S tím je potřeba počítat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Se jakými narativy dalšími pracuje ruská státní propaganda?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ruská státní propaganda je v podstatě postavená na takovém tom klasickém modelu propagandy, kdy tvrdí pouze jednu
vlastní pravdu. Je to opakování propagandy, zejména kterou my známé, zejména jako propagandu nacistickou za druhé
světové války, kdy je vybudovaný celý takový příběh národní ideologie boje za určité ideály. A tak jsme mohli vidět v posledních
dnech ze zpráv publikovaných v ruských médiích, zejména /nesrozumitelné/, tak zahrnují i kompletní likvidaci ukrajinské identity.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Takže se tím ani netají těmi cíli?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ty cíle jsou naprosto známé a Rusové se tím vůbec netají. Jenom my v Evropě, když si přečteme, tak častokrát tomu
nechceme věřit. Ale i tady v tom se historie opakuje. Hitlerův Mein Kampf byl známý, vydaný dávno před válkou. A lidé prostě
nechtěli věřit, že to někdo může myslet vážně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Víme vůbec na jaké informace narazí ruský čtenář, když otevře ty domácí zdroje, jak vlastně s tím ruským publikem pracuje ta
státní propaganda?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ruská propaganda je nyní přísně utažená a publikuje opravdu jenom to, co oni chtějí vidět. Když si otevřete titulky ruských
deníků, tak tam jsou různé zprávy, zábava, jsou tam zprávy ze sportu nebo takové ty různé lidské příběhy. A pokud je tam něco
o válce, tak je to o ruských úspěších, jak postupují, jak denacifikují Ukrajinu a všechny tyhle ty lži, které Rusko opakuje. Ale
musíme si uvědomit, že Rusové nic jiného v této době moc nemají. A opravdu jako velmi malá část z nich se snaží pátrat po
jiných informacích a ti lidé tomu skutečně věří. To je všude kolem nich. Rusů je 150 milionů a my se nemůžeme domnívat, že
prostě jim pošleme zprávu o tom, o realitě, jaká na Ukrajině panuje a že oni tomu najednou začnou věřit, že oni prohlédnou.
Prostě ta mediální masáž je natolik silná, že působí skutečně jako až do morku kostí a toto není snadné nějakým způsobem
převrátit. Když se vrátíme na začátek, tak vlastně ta válka slov, je válka o ideje. Je to válka o myšlenky, o lidské názory,
postoje, o to jak se lidé zachovají. A toto je velmi důležitá součást všech válek. Já bych řekla, že i klíčová, protože toto vlastně
určuje i to, jak my spolu budeme žít do budoucna, až třeba ten přímý vojenský konflikt ustane, tak pořád ti lidé budou stát na
různých stranách, budou mít za sebou někteří opravdu strašlivé zkušenosti a nebude snadné přesvědčit ty lidi o tom, že se to
skutečně stalo. My to vidíme i do dnes, že vlastně musíme třeba chránit památku holocaustu, protože stále objevují lidé i po
těch x letech, kteří popírají, že se to skutečně stalo. I když my máme ty hmatatelné důkazy. My máme prostě miliony mrtvých
lidí. My máme jejich hroby, jejich památky. A stále někteří lidé vlastně to považují za něco, co nikdy nebylo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Dovedete si, paní Hejlová, představit až válka skončí, tu komunikaci jak by mohla vypadat nebo měla vypadat mezi obyčejným
Rusem a obyčejným Ukrajincem?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to skutečně velmi obtížné a my vidíme, že dnes Rusko vyvíjí velkou komunikační snahu, aby šířilo svoje informace i do
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Ukrajiny, aby nabourávalo jejich morálku, aby říkali, že třeba to, co vidí, není pravda a tak podobně. Takže ta komunikace mezi
Rusy a Ukrajinci do budoucna, bude opravdu velmi komplikovaná. My tady v západní Evropě jsme poměrně zvyklý na to nebo
víme, co to je propaganda. Víme, jak jí rozpoznat a většina lidí se tomu dokáže ubránit. Také proto, že ta ruská propaganda je
tak zastaralá, že skutečně jako je tady s námi již desítky, desítky let a já myslím, že zejména ti, kdo pamatují dobu komunismu,
tak ten boj za světový mír dokáží velmi rychle prohlédnout. Ale Rusové již dlouho podnikají informační operace v cizích zemích,
ve Střední a Jižní Americe, v Maďarsku, v Indii, v Číně. A tam ten dopad je třeba mnohem silnější než v té západní, západní
Evropě. Oni se nesnaží jenom říci, že oni jsou ti, kdo zachraňují nějakou jednotu svého národa a bojují proti špatným
Ukrajincům, ale také vlastně nalomují tu víru v demokracii, v demokratické instituce, rozhodování a vůbec v realitu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Umíme tedy konkrétně v České republice rozpoznat, co je ruská propaganda?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Tak, když jsme viděli ty první výzkumy veřejného mínění potom, bezprostředně po tom, co Rusko napadlo Ukrajinu, tak bylo
zřejmé, že ano. Skutečně ta čísla byla velmi vysoká. Přes 90 % Čechů dokázalo rozpoznat, kdo je agresor a kdo se brání.
Samozřejmě i tato čísla se budou do budoucna měnit, protože to bylo ve fázi šoku a nyní už nastává fáze deziluze, kdy i k nám
začínají pronikat různé další příběhy šířené ruskou propagandu, které se snaží nabourat naši víru v to, kdo je na té správné
straně, kdo proti komu bojuje, co se tam děje, jak se máme chovat a tak podobně. A toho samozřejmě využívají i politici, kteří
chtějí z toho pro sebe vyzískat nějaké politické body.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Vysvětluje Denisa Hejlová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Když hovoříme, paní Hejlová, o propagandě, čím se
vyznačuje kontrapropaganda? Tady už to asi logicky vyplývá z toho názvu, na co se zaměřuje.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to tak, my se kontrapropagandou setkáme zejména ale nejenom v období války, kdy je to vlastně působení proti
propagandě toho nepřítele, a to může být jak technologické, to znamená může tam zahrnovat i nějaké takové ty technologické
přerušení těch komunikačních toků, o nabourání různých vysílačů a tak dále, nebo naopak získávání zpráv ze strany nepřítele,
které jsou potom využity jako demaskování té propagandy toho nepřítele a je to prostě boj proti tomu propagandistickému
působení ze strany nepřátel.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak odlišit propagandu od strategické komunikace?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
To je velmi populární téma, ta strategická komunikace není jenom součástí nějaké bezpečnostní nebo válečné komunikace.
Strategická komunikace obecně je vaše komunikační úsilí k tomu, abyste dosáhla svých cílů, za použití určitých technik a
prostředků. Co ale jednoduše odlišuje strategickou komunikaci od propagandy, je to, že vy ve strategické komunikaci nesmíte
lhát, vy nesmíte manipulovat, vy nesmíte podvádět. Ta strategická komunikace je spojená s demokratickými zeměmi, podléhá
určité kontrola, určité transparentnosti. Kdežto v propagandě, kterou například využívá Rusko, vy můžete všechno, vy můžete
cokoliv, vy můžete lhát, vy si můžete vymýšlet, vy můžete podvádět, vy můžete manipulovat, vy můžete vydávat zmanipulovaná
videa, zmanipulované zprávy anebo šířit to, že nic není pravda. To všechno je v propagandě dovolené.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Na a má Rusko strategickou komunikaci?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Rusko má jednoznačně propagandu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jenom propagandu?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Rusko má jednoznačně propagandu. Samozřejmě se snaží i využívat jiné komunikační nástroje, třeba v diplomacii nebo
takzvanou měkkou sílu. To vidíme třeba při obhajobě ruské kultury do západního světa, kdy vlastně Rusko se snaží říci, že ta
kultura je odpolitizovaná a snaží bojovat prostřednictvím použitím měkké komunikace, aby získala nějaké sympatie toho vlastně
západního nebo i ostatního světa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
No a jaká je strategická komunikace Ukrajiny, ukrajinského establishmentu?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Ta strategická komunikace Ukrajiny já systematická. Oni mají založenou vlastní centrum strategické komunikace, které působí
na různých médiích a vydávají vlastní zprávy, když se snaží do celého světa šířit vlastně prosby o pomoc, o dodání vojenské
pomoci, humanitární pomoci a případně i nějaká další jejich sdělení, které potřebují.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Uběhlo šest týdnů od ruské invaze na Ukrajinu. Její prezident Volodymyr Zelenskyj nepřetržitě natáčí videa, poselství,
promlouvá jak k Ukrajincům tak i k nejrůznějším parlamentům na světě, politikům, státníkům také k lidem v zahraničí. Jak to
hodnotíte od, od toho začátku, od toho 24. února? Ačkoliv můžeme se klidně podívat i jak komunikoval třeba konkrétně
ukrajinský prezident ještě předtím.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Já se domnívám, že ta ukrajinská vláda již předtím se snažila získat podporu západních mocností, protože věděly, že pokud na
ně Rusko zaútočí, tak se budou muset bránit sami. A ten začátek toho vojenského konfliktu byl nesmírně důležitý. Kdyby tehdy
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Zelenský, tak jak mu to všichni radili, skutečně opustil tu zemi. Dneska by to válečná situace pravděpodobně vypadala jinak.
Zelenský využívá svojí komunikaci, svoje slova, svoje videa k tomu, aby získal podporu pro svoje lidi, aby oni sami se mohli
ubránit, protože ta pomoc z jiných států anebo třeba z NATO nepřichází a velmi pravděpodobně ani nepřijde. Takže oni
skutečně musí využít ta svoje slova, svoje sdělení proto, aby získali co nejvíce výhod, zbraní a podpory pro sebe. Aby sami se
mohli té ruské armádě, která je druhá většina světě ubránit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Je tu celá řada nejrůznějších detailů, které se můžeme všímat. Volodymyr Zelenskyj byl předtím velmi populární známý herec,
komik. Ale jsou to detaily, jako je třeba oblečení. Vystupuje vesměs v takovém tom zeleném nebo tričku barvy khaki. Když se
podíváme, jak jedná ruská a ukrajinská delegace, tak Rusové jsou v oblecích, Ukrajinci nikoliv.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to tak, tam je důvod zajisté i praktický. Protože Zelenský my víme, že on sám je terčem různých útoků. On je cílem ruské
armáda a je na něj vypsána vysoká finanční odměna na jeho hlavu i případně na jeho rodinu. Takže on tím, že skutečně to
jeho prostředí je takové, že potřebuje se třeba skrývat nebo mít neprůstřelnou vestu a tak dále, tak prostě je to přirozená
součást jeho oblečení. Koho ale příliš nevidíme, je ta druhá strana, příliš nevidíme ruské vrcholné politické představitele a
vlastně ani nevíme moc kde jsou. A když je vidíme, tak víme, že je to velmi kašírované. Že je to předem připravená mediální
událost, kde chybí jakákoliv spontánnost. My si nejsme úplně jistí vlastně, v jakém čase třeba tyto projevy byly natočeny, zda
jsou autentické, když vidíme prostě prezidenta Putina, tak vidíme, že jenom málokdy dá najevo nějaké emoce. Ale nemůžeme
vůbec prostě říci, nic kromě toho, že vidíme, že je poměrně osamocený.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
O čem to svědčí, podle vás tato taktika, kterou zvolili Rusové? Přitom jak i vyplynulo z vašich slov, tak ta jejich propaganda je
velmi propracovaná. Je teda toto vystoupení nebo vystupování těch, ať už je to prezident Putin nebo ministr obrany či další
členové, součást nějaké strategie?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Je to dávání najevo nadřazenosti, vlastního sebevědomí a jisté nedotknutelnosti. Oni tím jak komunikují vlastně svrchu, tak
dávají najevo opovržení. To, že v podstatě ti ostatní pro ně nejsou ani komunikační partneři. A někteří komunikační odborníci
také zdůrazňují, zda se vůbec s těmi ruskými představiteli mají třeba západní politici bavit. Zda například Macron vůbec má
Putin vyvolat, protože jak my víme z komunikačního výzkumu, jak říká slavný komunikační vědec Paul Václavík rakouského
původu, ale později žil v Americe. Tak on říká i nekomunikace je formou komunikace. Takže i to, když člověk něco neříká, je
vlastně významné sdělení. A i ten formát, jakým to říká, je velmi důležitý. My jsme třeba teďko mohli pozorovat, kdy Angela
Merkelová, bývala kancléřka jedna z nejvlivnějších evropských političek, se konečně vyjádřila po téměř šesti týdnech konfliktu k
válce. A to pouze vlastně až v reakci na to, kdy prezident Zelenský jí pozval do Buče, aby se podívala sama osobně na dopady
toho ruského masakru. A ona se vyjádřila pouze prostřednictvím své mluvčí. A v tom projevu sice řekla, že podporuje plně
Olafa Scholze a že je třeba postavit se ruské agresi, ale zároveň druhým dechem řekla, že si stojí za svým rozhodnutím,
nepustit Ukrajinu do NATO z roku 2008. A tam vidíme, že vlastně ve všech těch mediálních titulcích, se ocitlo pouze to, že
Merkelová si stojí za svým, že Ukrajina v NATO nikdy neměla být.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak své kroky nebo názory, postoje komunikuje samotná Evropská unie, respektive jednotliví představitelé? Už jste zmínila
vlastně tři, včetně bývalé političky Macron, Scholz, Angela Merkelová. Co třeba další? Někteří jsou velmi aktivní, zejména teda
francouzský prezident, kterého čeká první kolo prezidentské volby, ale co ostatní?

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
My tu evropskou komunikaci můžeme vidět po dvou liniích. Ta jedna je taková pozitivní. Je dobře, že Evropská unie vlastně
dokázala se sjednotit, říci jasný názor, pomoci reálně Ukrajině a skutečně zapůsobila ta jednota té Evropské unie i poměrně
vlastně demoralizačně na ruské politiky. Oni to určitě nečekali. Oni čekali, že se začneme hnedka spolu hádat a že prostě ty
názory na to budou různé a že nám Ukrajina bude jedno. Na druhé straně se čím dál tím více ukazuje, že to jisté opovržení,
které se zejména země V4 ze strany Evropské unie zaznamenávaly v těch uplynulých letech, tak se úplně obrátilo. Dneska
velmi silnou roli hraje Polsko, ale také ostatní země, Slovensko, Česká republika. A uvidíme, jak to nyní po volbách bude v
Maďarsku, tam ta situace bude velmi komplikovaná i kvůli tomu, že premiér Viktor Orbán ovládá velkou část médií a prakticky je
velmi těžké Maďarsko a taky v maďarštině získat nějaké nezávislé informace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Serveru iRozhlas.cz zavedl takzvanou ověřovnu informací, třeba řetězových mailů, které se objevovaly už třeba v době
migrační krize, pak během pandemie, nyní během války na Ukrajině. Ty informace kolegové ověřují, nabízejí v kontextu. Jak se
díváte vlastně na další postup, co se týče šíření, ať už nenávistných zpráv, ale i třeba zcela smyšlených informací.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Dezinformace jsou standardní nástroj ruské válečné propagandy. Ostatně i to samotné slovo dezinformace je z ruštiny
dezinformace. Nemůžeme úplně říci, že by to byl jejich vynález, ale oni to velmi využívají. A samozřejmě toto se bude stupňovat,
přestože my jsme jako Česká republika uvedli nějaká opatření, tak se musíme připravit na to, že skutečně toto působení
prostřednictvím různých komunikačních prostředků, ale nejenom prostřednictvím nějakých chladných médií. Oni působí i
prostřednictvím lidí. Rusko má svoje spojence v České republice, a to jsou lidé, kteří sami říkají svůj názor, který podporuje
jejich politiku. A mají k tomu různé motivace. Někdy je motivace finanční a někdy je přesvědčují nějakými jinými způsoby. Takže
my ty dezinformace nemůžeme vidět jako nějakou věc, která je čistě záležitost e-mailu nebo sociálních médií. Ale je to záležitost
lidí. A je to poměrně jednoduché. Češi, jak se ukázalo, tak jsou schopni prohlédnout tu propagandu a vidět skrze ní. A je jenom
potřeba, aby neustále vlastně setrvávali v tom. Aby opravdu se snažili každou tu informaci ověřit, ale i si uvědomit, že ta
informace není jako jenom sama o sobě, že je součástí nějakého příběhu, který vypráví ty strany a možná si připomínat, že
jsou tady ty strany, které jsou napadající a strany, které jsou napadené, které se brání.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
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Vysvětluje Denisa Hejlová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuji za váš čas, za vaše informace a přeji vše
dobré, na slyšenou.

Denisa HEJLOVÁ, Institut komunikačních studií a žurnalistky FSV  UK  
Děkuji, hezký den, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
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mluvčí 
14 hodin další zprávy ČT24. Dobré odpoledne. Mezi oběťmi raketového.

mluvčí 
Útoku na nádraží v Kramatorsku jsou minimálně 2 děti. Místo, ze kterého tisíce Ukrajinců utíkají před válkou na západ, dnes
zasáhly rakety. Zemřeli 4 desítky lidí. Podle britské ministryně zahraničí jde o válečný zločin. Kreml zapojení odmítá.

mluvčí 
Jsem zděšena hrozivými záběry ruského raketového útoku na civilisty na vlakovém nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny
cílit na civilisty je válečný zločin. Rusko i Putin za to budou zodpovídat.

mluvčí 
Slovensko poslalo na Ukrajinu systém protivzdušné obrany S300. Tajný přesun měl trvat 2 dny. Bratislava v minulých dnech
žádala od spojenců za předání systému náhradu, zda se tak stalo, není zatím jasné. Systémy S300 ze sovětské éry slouží
například ke zneškodňování vojenských letounů.

Průměrné celoroční tempo zdražování vyšplhá letos podle ministerstva financí na 12,3 % rezort to uvedl ve své nové
makroekonomické prognóze. Pokud by se tato predikce naplnila, šlo by o nejvyšší celoroční inflaci od roku 1993. Důvodem
jsou podle ministra Zbyňka Stanjury dopady války na Ukrajině. Zároveň zmínil, že vláda soustředí svou pomoc na nejvíc
zasažené skupiny obyvatel.

mluvčí 
My budeme pomáhat by měla těm skupinám, které tu pomoc nejvíce potřebují, jsou senioři. To to jsou ti, kteří jsou, to jsou ty
nízkopříjmové skupiny. Já myslím, že to je správný postup, že máme pomoct těm, kteří se ocitnou dočasně nějaké nouzi.
Policie.

mluvčí 
Obvinila 4 lidi, kteří podle vyšetřovatelů podvodem vylákali od seniorů víc než 230 000 000 Kč. Podle zjištění seznam zpráv
obvinění oslovovali seniory a nabízeli jim třeba hodnocení jejich úspor. Účelově vytvořené firmy obviněných ale nijak
neinvestovali. Vylákané peníze potom šli na provoz a osobní spotřebu. Čtveřici za to hrozí až 10 let vězení.

Ceny potravin po celém světě dál rostou. V březnu podle organizace OSN pro výživu a zemědělství vystoupaly na prozatímní
maximum. Chaos na trhu s obilím a rostlinnými oleji způsobila válka na Ukrajině. Ta totiž společně s Ruskem a patří k
významným vývozcům pšenice a nebo kukuřice. Kvůli konfliktu by se ceny potravin mohli celkem zvýšit až o pětinu.

mluvčí 
A teď podrobněji.

mluvčí 
Počet obětí útoku na železniční stanici v Kramatorsku na východě Ukrajiny stoupl na 39. Další stovka utrpěla zranění a Ukrajiny
stanice zasáhly 2 ruská střely, a to v době, kdy se z ní evakuovali civilisté prchající před Rusy mířícími do Donbasu. Místo bylo
v posledních dnech zcela vytížené a plné lidí, kteří se na poslední chvíli rozhodli opustit s vládou mohl.

mluvčí 
Ruská.

mluvčí 
Pokusy o dobytí celé Doněcké luhanské oblasti mezitím pokračují. Rusko Ukrajina hlásí se jim podařilo vyřadit část vojenské
techniky protivníka. Podle ukrajinského generálního štábu už Moskva ztratila okolo 19 000 mužů. Ruský prezidentský mluvčí
poprvé přiznal, že země od začátku bojů přišla o významné množství vojáků. Západ obvinil, že násilí stupňuje, když na Ukrajinu
posílá další zbraně.

mluvčí 
Ano, máme významné ztráty jednotek a je to pro nás velká tragédie, sice napumpovat do Ukrajiny zbraně zřejmě nepřispěje k
úspěchu Rusko ukrajinských jednání. Nejspíš to na ně bude mít škodlivé dopady je.

mluvčí 
Moskva se podle britského ministerstva obrany kompletně stáhla ze severu Ukrajiny. Podle zpravodajců ruští vojáci vrátili
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zpátky do Ruska Běloruska, kde budou doplňovat zásoby a lidé v severních regionech začali s úklidem svých měst.

mluvčí 
300 tisícové město černi je několik týdnů čelil obléhání a ostřelování ze strany Moskvy. Tamní obyvatelé teď poznávají jiné
město. Zničené rozbombardované jsou velké obytné domy i ty menší rodinné.

mluvčí 
Tady jsme žili v tomto domě 13. března nám, ale na dvorek shodily 4 bomby. Narodila jsem se pod těmito borovicemi a
podívejte se, co z nich zbylo.

mluvčí 
Jaký ony.

mluvčí 
Poškození neunikl ani tamní kostel.

mluvčí 
Čluny. Ty.

mluvčí 
Ruští vojáci zůstali nějaký čas ve sklepě, zanechali tam nepořádek, kouřili tam pili vůbec nerespektovali posvátnost tohoto
místa. Světe.

mluvčí 
Miss, a přestože Rusové z regionu odešli. Část lidí se pořád schovává v krytech. Do sklepení se prakticky přestěhovali. Koukají
zde na televizi. Děti mají schované své hračky.

mluvčí 
Teď zhruba 60 lidí, většinou ti, kteří přišli o domov nebo ti, jejichž domovy jsou poničené v jednu chvíli tu bylo až 600 lidí. Oni.

mluvčí 
Poláci ani pro Julii válka zatím nekončí. Sama ve sklepě se svou šestiletou dcerou. Jejich byt v šestém patře nemá okna stejně
jako mnoho dalších má především jedno přání, aby už byl brzy konec války. Jan Řápek, Česká televize.

mluvčí 
Politický geograf Michael Romancov z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve spojení dobré odpoledne.

Dopoledne v kontextu příprav na ruskou ofenzívu na Donbasu a taky děsivých zpráv o válečných zločinech Ruska. Počet
civilistů na Ukrajině taky třeba o tom dnešním útoku na nádraží v Kramatorsku pokračují jednání mezi Ruskem Ukrajinou. Jak
výrazně toto všechno komplikuje ta jednání?

mluvčí 
Nepochybně toto jednání komplikuje, ale Rusové teď v uvozovkách, tedy mají vlastně nějakou komplikaci i na té ukrajinské
straně něco, co vlastně oni možná v těch jednáních potřebují, protože jejich pozici výrazným způsobem komplikuje úspěšný
odpor ukrajinských vojsk a samozřejmě dodávky zbraní ze západních zemí na Ukrajinu, tzn. Rusku a tím nechci říct, že ten
masakr byl vlastně vyvolám kvůli tomu, ale Rusku se v zásadě teď hodí, že případně na straně Ukrajiny poklesne chuť,
respektive vůle ta jednání vést.

mluvčí 
Je Rusko situaci, kdyby se chtělo nebo mohlo chtít dohodnout, respektive jinak má cenu ta jednání vést, kdy Rusko v té situaci
zjevně není.

mluvčí 
Já se obávám, že nic jiného než pokoušet se vlastně o komunikaci s Ruskem tím termínem komunikace mám na mysli jaksi to
úspěšné vedení bojů ze strany Ukrajinců, to je komunikace velmi důrazná a zaplaťpánbůh za to, ale že má vlastně smysl snažit
se s Ruskem komunikovat na všech těch jaksi frontách, které existují tedy včetně té diplomatické. Koneckonců nakonec ty
strany, pokud jedna z nich nebude zcela zásadním způsobem poražena, což tento okamžik to nevypadá, tak oni se nakonec na
něčem dohodnout budou muset čím dřív se dohodnout tím dřív přestanou umírat lidé, a to pravděpodobně není v zájmu
Ruska, ale rozhodně to je v zájmu ukrajinské strany. Jakou.

mluvčí 
Váhu přikládat k informacím amerických tajných služeb, že ruský prezident Putin chce, aby invaze na Ukrajině skončila 9.
května, tedy do dne vítězství.

mluvčí 
Je to možné, protože poněvadž Putinův režim zjevně režimem nebo sovětským sovětských dobách tohle to tak bylo prostě k těm
významným výročím, ať to bylo výročí říjnové revoluce nebo 1. květen, případně Stalinovi či Leninovy narozeniny, tak v té zemi
se k těmto významným datům prostě směřovala celá řada záležitostí typu otevírání velkých infrastrukturálních staveb válka
finském v roce 1939 měla vlastně být zakončena ke dni Stalinových narozenin atd. čili máme proto jaksi ten historický příklad 9.
května na Rudém náměstí se největší pravděpodobností, jak si přehlídka bude, dává smysl, aby Putin před tu tu před tu
přehlídku, pardon, mohl vychutnat jakožto jakožto vítěz, ať už pod tím termínem vítěz rozumíme cokoliv, čili tohle mi přijde být
jako velmi dobře uvěřitelné jako něco, co má vysokou pravděpodobnost, ale jestli to je stoprocentní pravda, samozřejmě
nevím.

mluvčí 
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Jaký výsledek podle vás by Rusku o Putinovi mohl dát ten pocit nebo zdání vítězství, nebo to, co by mohl prezentovat jako
vítězství?

mluvčí 
Tak vzhledem k tomu, jak silnou pozici má ruský režim v mediálním prostoru, tak v podstatě to může být úplně cokoliv. Teď se
zdá, že Rusové přeskupují své síly v naději, že se jim podaří realizovat nějaký velký válečný úspěch na Donbasu. Pokud se jim
to povede, tak to, co se jim povede zrealizovat na Donbasu, bude vydáváno za to velké vítězství a běžní Rusové za chvilku
nebudou mít z oficiálních médií jaksi vůbec jinou jakoby možnosti té celé válce na Ukrajině porozumět než jako že šlo od
začátku pouze o Donbas na ty jiné cíle bude postupně zapomenuto nepochybně Rusové začátku toho chtěli výrazně víc. Je byl
docela dobře možné, že se spokojí jen s Donbasem, pokud vojenský úspěch, pokud ne, tak uvidíme, co jiného, ale v zásadě, i
když by Rusko v té válce nezískalo vůbec nic, tak ta mediální mašinérie schopná to prohlásit za vítězství.

mluvčí 
Může se Ukrajina pro nějakou dobu, anebo pro dlouhou dobu v tuto chvíli už oddechnout alespoň v tom smyslu, že by se
Rusko vzdalo ambicí ovládnout celou?

mluvčí 
Tak ovládnout celou pravděpodobně tento okamžik ano, ale dokud bude u moci Vladimir Putin, respektive režim, který Putin
stvořil, tak si Ukrajina, respektive nikdo z ruských sousedů nemůže být jistá tím, že na Rusko opětně nezaútočí jistou, řekněme,
útěchou nebo výhodou bude, že Rusové evidentně v těch bojích spotřebovali značnou část vlastně toho, co měli pro válku
připraveno. A ta obnova těch kapacit, ať už se to bude 1 třeba výroba těch raket nebo nějakých jiných zbraní, tak ta jim v té
situaci, kdy Rusko bude skutečně pod těmi přísnými západními sankcemi, tak ta obnova bude nesrovnatelně pomalejší, čili to
bude jistá a potom výhoda toho bezprostředně poválečného uspořádání.

mluvčí 
Jsme těch sankcí Rusko snaží eliminovat dopady těch sankcí minimálně v měnové oblasti samo to daří. Rusa dostává na tu
předválečnou úroveň. Může se západu podařit dostat Rusko ekonomicky na kolena, aniž by došlo k radikálnímu odstřižení od
dodávek ruského plynu, respektive, aniž by Rusko bylo odstřiženo od obrovských peněz proudících z Evropy za plyn?

mluvčí 
Já bych s dovolením začal tím, čím jste začal vy tzn. to je otázka kurzu toho rublu, vůči jak euru, tak dolaru 1 věc, jak ten kurz
teďka opticky vypadá. Druhá věc je, jestli za tohle to nějaká banka, která je mimo Rusko, je ochotná rubly jaksi směňovat, tím
bych si úplně nebyl jist, protože pokud vím, tak to obchodování na ruských kapitálových trzích ještě není obnoveno jaksi v
plném rozsahu. Pokud jde o druhé, tak dneska vydal europarlament rezoluci, ve které vyzývá Evropskou komisi, aby se Evropa
zásadním způsobem odstříhla od všeho vlastně, co ruská pochází tzn. podobně jako jsme uzavřeli vzdušný prostor pro ruská
letadla, tak uzavřít všechny evropské přístavy pro ruské lodě přerušit veškeré nákupy uhlí ropy a plynu. Je nepochybné, že
takovýhle krok by nás v Evropě velice bolel, ale já si myslím, že to je krok jediný správný v zásadě jediný, který může znamenat
nějaký text velice explicitní tlak na Ukrajinu, pardon, Ukrajina, Rusko vlastně ukončení konfliktu na Ukrajině.

mluvčí 
Mimochodem to byla rezoluce, pro kterou nehlasovali 3 čeští europoslanci David Blaško, SPD, konečná KSČM. Ještě poslední
my jsme zajímá, jakou pozornost by Evropa měla věnovat ruským výrokům typu toho, který pro maso bývalý ruský prezident
premiér Dmitrij Medveděv o euro asijském prostoru táhnoucím se od Vladivostoku po Lisabon.

mluvčí 
Tenhleten výrok se objevil v ruském prostoru někdy na začátku druhé dekády tohoto století. Vladimir Putin tehdy fantazíroval o
společném ekonomickém humanitárním prostoru od Lisabonu po Vladivostok. Kdokoliv si spojí Lisabon s Vladivostokem
přímkou tak zjistí, že všechno to, co by mělo být spojeno touto přímku, respektive co leží nad ní, tak to mělo být integrováno.
Všechno to, co tuto prostoru nesahá, tak to mělo zůstat vně vně měla zůstat Kanada se Spojenými státy, ale vně tohoto
prostoru měla zůstat i Čína. To vlastně byl ruský pokus, který nějakým způsobem pokračoval v tom snění ještě z dob
Sovětského svazu o definitivním vytlačení Američanů Kanaďanů uzel Evropy, ale co je pro nás podstatné na druhé straně je
evidentní z toho měla být také vytlačena začíná Putin svoji politikou jaksi evidentně znemožnil realizaci toho, že by se něco
táhlo od Lisabonu a a navíc Rusko nahnal do náruče Číňanům a myslím si, že v nejbližších letech si Rusové Číňanů užijí a
upřímně řečeno, dobře tak.

mluvčí 
Michael Romancov, moc vám děkuju, pěkný den.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání. Hezký den.

mluvčí 
Německý kancléř Olaf Scholz je na návštěvě Velké Británie s britským premiérem Borisem Johnsonem budou mluvit o válce na
Ukrajině a protiruských sankcích. Londýn prosazuje vůči Rusku tvrdší postoj než Berlín.

mluvčí 
Při tom dnešním setkání britského premiéra německého kancléře na sebe skutečně narazí 2 úplně odlišné světy 2 úplně
odlišné mentality a bude to vidět úplně na první pohled, protože ten styl politiků těchto dvou politiků vyslat nemohl být od sebe
více odlišný na jedné straně ten pověstný excentrický politický buldozer Boris Johnson a na druhé straně vždy uměřený a vždy
zklidňuje potichu bez velkých slov mluvící německý kancléř a pak samozřejmě i o to, co budou těmito dvěma odlišnými styly
obsahově sdělovat, dá se předpokládat, že i tady bude půjde stále o 2 velmi velmi odlišné světadíly světadíly od sebe velmi
vzdálené, které byly od sebe vzdálené od samého počátku té současné fázi ukrajinského konfliktu. Vzpomeňme na to, že Velká
Británie od samého začátku ještě před začátkem těch současných ozbrojených akcí dodávala ve velkém množství ukrajinské
armádě. Důležité zbraně především tisícovky protitankových raket, které poté měli velký význam v potaz počáteční fázi bojů na
Ukrajině, a když tyto zbraně britská letadla dopravovala na ukrajinské bojiště, musela tehdy oblétla německé území, protože
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německá strana naopak byla velmi velmi opatrná, co se týče dodávek zbraní na Ukrajinu. Co se týče jakéhokoliv zapojení,
které by mohlo být považováno Moskvou za eskalaci napětí i z toho důvodu nemohla britská letadla s tímto zbrojním materiálem
přelétat přes německé území. A do této chvíle má Německo opravdu velký problém k tomu, jak se postavit k dodávkám zbraní
na Ukrajinu.

mluvčí 
A teď pojďme připojit britský pohled na setkání šos Johnson Ivan Kytka, spolupracovník, Česká televize, Velké Británii. Ivana
zdravím vás dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Už má zmínili ta témata, respektive to dominantní téma, tedy válka na
Ukrajině. Vyjde čas vůbec ta něco jiného, krom tohoto hlavního tématu.

mluvčí 
Schůzka nemá být příliš dlouhá, má trvat asi 60 90 minut. Její obsah bude zveřejněn na tiskové konference, která má, která má
začít 16 15 středoevropského letního času. Řekl bych, že ta agenda se soustředí především na Ukrajinu a byl bych osobně
přesvědčil, že bych byl bych osobně překvapen, kdyby se našel čas na nějaká jiná témata, například ještě stále pokračující
nebo ne úplně dokončení odchod Velké Británie z Evropské unie.

mluvčí 
5, jak se Britové vysvětlují, že Scholz doba do Londýna, pardon, přilétá teprve teď tady víc než čtvrt roku od nástupu do křesla
kancléře.

mluvčí 
Ekonom těch vysvětlení je hned několik. Ono se na to snadno lehce zapomíná, že vlastně do konce ledna nebo doků února byl
ten bylo cestování po Evropě i mezi Británií Evropskou unií provázeno leč jakými komplikacemi a věci, jakými problémy, oni si
vlastně setkali Borise Johnsona Olaf Scholze na setkání G7 myčky a také na setkání šéfů vlád hlav států Severoatlantické
aliance, takže pokud jde o ten osobní kontakt, tak nepůjde o úplně první. A pravda je, že také tím, že Velká Británie odešla z
Evropské unie, tak vlastně hledáte nové kontakty a nové konexe po celém světě globální Británie. Evropské spojence jí vlastně
až do té invaze Ruska na Ukrajině nezbývalo tolik času, což může být také jeden z průvodních jedno z průvodních vysvětlení.
Na druhou stranu do maastrichtské smlouvy před 30 lety byly ty kontakty tak těsné, že obě vlády, tedy britská a Německa
zasedali na společných konferencí skutečných zasedání, není vyloučené, že někdy do budoucna se k tomu obě země, tedy
Londýn Berlín vrátí.

mluvčí 
Martin Jonáš před malou chvílí mluvil o tom rozdílném přístupu Velká Británie Německa. K reakci na ruskou invazi na Ukrajinu
sbližují a ty pohledy Británii německá.

mluvčí 
Já bych řekl, že nejsou tak dramaticky odlišné, jak by se mohlo zdát ta, pokud vlastně s z té rovnice od odstraníme ty dávky
protitankových střel Brita Britů do do do na Ukrajinu ještě před začátkem invaze, tak vlastně ty rozdíly nebudou tak veliké. Ono,
když to sledujete pravidelně, tak vlastně Británie Evropská unie tak trochu soupeří v tom, kdo zavede přísnější sankce, někdy
je Británie o krok napřed a Evropská unie pak možná některá opatření kopíruje někdy Británie naopak pozadu. Pokud
například sankce proti dcerám Vladimira Putina, tak ty přijala Londýn o den nebo 2 dny později, ale neřekl bych, že i v tom
strategickém přístupu existují nějaké vážné rozdíly, které by musely obě země řešit britští komentátoři očekávají, že jaksi 2
sporná témata, ve kterých se budou o oba premiéři a kancléř přetahovat spočívají v tom, že Boris Johnson bude tlačit na
německého kancléře, aby Berlín rychleji si zvykl na to, že nemůže odebírat ropu a zemní plyn z Ruska a aby vlastně celá
Evropa byla nezávislá na ruských dodávkách. Naopak Olaf Scholz může celkem právem tlačit na Borise Johnsona, aby Velká
Británie učinila více pro přijetí ukrajinských uprchlíků, ne jedno zajímavé číslo z dnešního dopoledne nebo z dnešního rána.
Zatímco Německo přijalo 300 000 Ukrajinců, tak Velká Británie zatím necelých 30 000, tedy desetinásobně méně.

mluvčí 
V otázce sankcí nějaká konkrétní shoda výzva konkrétní oblasti trasa čeká od toho dnešního setkání.

mluvčí 
Myslím, že Boris Johnson bude tak, jak to činil vlastně v těch minulých týdnech tlačit na Německo německou vládu, aby se
podílel Toman ten mezinárodní bankovní systém známý pod označením Swift, aby Německo přistoupilo na to, aby Moskva byla
úplně od něj izolovaná. Myslím, že to souvisí právě s těmi dodávkami ropy a plynu do Německa a dalších evropských zemí, že
se to nepodařilo stoprocentně jaksi prosadit, ale nečekal bych v těch sankcích nějaké vážné problémy nebo vážné spory.

mluvčí 
Pokud mám ještě britským dodávkám zbraní na Ukrajinu minulý týden informoval deník The Times, že Británie zvažuje dodávku
pokročilých smrtících zbraní v tom ty britské úvahy nějak pokročili.

mluvčí 
A v tak hovoří se o tom, že by Britové mohli doplnit tu kolekci zbraní, které dodávaly na Ukrajinu před začátkem konfliktu před
začátkem ruské invaze také o protiletadlové střely, které by pomáhaly Ukrajincům zvládat nápor, který přichází na ukrajinské
pobřeží Černého moře. Vím, že se hovoří také o tom, že by mohli vyslat Britové nebo poslat vlastně průzkumná ozbrojená
vozidla, která by měla sloužit ukrajinské armádě. On byl myslím minulý týden nebo počátkem tohoto týdne na návštěvě
náměstek ukrajinského ministra obrany a na obě strany zkoumali, co v jakém časovém horizontu bude moci Británie většinou z
těch dosluhujících vojenských zásob sama na Ukrajinu dodat. Vím, že nejpokročilejší těch rozhovorech byla dodávka o
ozbrojených polních sanitka, které by měly pomoci Ukrajincům rychleji převážet zraněné ukrajinské vojáky.

mluvčí 
Ivan Kytka z Velké Británie. Děkujeme.

mluvčí 
Hezké odpoledne.
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mluvčí 
Další významná delegace evropských politiků dorazil na Ukrajinu, tentokrát do Kyjeva míří předsedkyně Evropské komise
Ursula von Der Leyenová a nejvyšší představitel unijní diplomacie Josep Borrell. Doprovází také slovenský premiér Eduard
Heger. Ten potvrdil informace, televize Markíza Slovensko předalo Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany S300.

mluvčí 
Podle televize Markíza byl tajný. Ten přesun trval poslední 2 dny. Načasování právě v době návštěvy slovenského premiéra
Hegera v Kyjevě by nemuselo být náhodné. Připomínám, že možnosti přenechat Ukrajině systém protivzdušné obrany se
diskutovalo posledních několik dní týdnů. V Bratislavě dokonce jednal americký ministr obrany Lloyd Austin. Slováci vytrvale
opakovali, že oni jsou ochotni to udělat, ale potřebují za ten systém okamžitou a trvalou náhradu zatím není jasné, co by tou
náhradou mělo být v mezičase, tak i na Slovensko dorazily 3 baterie protivzdušného systému patriot z Německa a Nizozemska.
Ovšem ty jsou zde v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO výhodou S3 stovek pro Ukrajince je to, že se jedná o
systém sovětské výroby a tamní vojáci jsou. Schopni ho prakticky okamžitě začlenit do své obrany a používat. Kromě toho dnes
chce Eduard Heger v Kyjevě představit taky poválečný fond, který by měl sloužit k obnově země, chce představit reformní tým,
který by měl Ukrajině pomáhat s přípravou na členství v Evropské unii včera na tiskové konferenci zmínil, že by Slovensko bylo
ochotné poskytnout své experty na dokumentaci a vyšetřování válečných zločinů, anebo nabídnout Ukrajině možnost vyvážet
pšenici přes slovenské území po železnici.

mluvčí 
Desítky polohovacích lůžek darovalo sdružené zdravotnické zařízení v Krnově nemocným na Ukrajině. Nemocnice momentálně
lůžka nevyužívá a naopak pro válkou zasaženou zemi představují polohovací postele velkou pomoc. Zdravotnický materiál a
pomůcky tam potřebují permanentně.

mluvčí 
45 polohovacích nemocničních lůžek už je momentálně v kamionu naloženo a teď aktuální ještě pracovníci charity. Zbylé místo
v kamionu dokládají zdravotnickým materiálem, dezinfekcí, spacáky a dalšími záležitostmi, které pro Ukrajinu zaopatřil město
Krnov. Krnovská charita pak zajistila potraviny, drogistické zboží zajišťuje také samotný převoz. Celý náklad směřuje do
ukrajinského města nad věrna, které se nachází asi 250 km od polských hranic a 700 km od Krnova. Kamion by měl na místo
dorazit někdy nad ránem a místní nemocnice vzhledem k aktuální situací lůžka i veškerý materiál využije, myslím teď nemocnici
na věrně. Naopak polohovací lůžka momentálně už nevyužívala krnovská nemocnice. Ukrajině se zásobováním zdravotnickým
materiálem pak pomáhají pochopitelně i další zařízení v Moravskoslezském kraji. Třeba frýdeckomístecká nemocnice poslal na
Ukrajinu v březnu zdravotnický materiál za 1 000 000 Kč.

mluvčí 
Zájem o lekce češtiny stoupá, potvrzuje to asociace jazykových škol. Na kurzy hlásí hlavně Ukrajinci, kteří do Česka utekly před
válkou. Kvůli vysoké poptávce se ale některým školám nedaří najít kvalifikované lektory, kteří by cizince češtinu učili.

mluvčí 
Od začátku války na Ukrajině se sem do organizace most pro v Pardubicích hlásí stovky Ukrajinců, kteří mají zájem o lekce
češtiny, nezisková organizace pro ně nedávno otevřela už čtrnáctý jazykový kurz a přidali i další problémy, ale s tím, že nemají
dostatek vyškolených lektorů. Snaží se proto oslovovat dobrovolníky, které následně školí. Nejčastěji se organizaci hlásí
učitelé, ruštiny nebo angličtiny. Mezi dobrovolníky se dnes přihlásila například osmasedmdesátiletá bývalá učitelka ruštiny,
která bude brzy Ukrajince učit do budoucna tu chystají taky kurz, ve kterém by si ukrajinští uprchlíci mohli vytvořit svůj životopis
vysokou poptávku po lekcích češtiny potvrzuje taky asociace jazykových škol. Kromě češtiny je podle ní zájem taky o kurzy
ukrajinštiny.

mluvčí 
Na nejvyšších místech Jeseníků stále leží víc než metr sněhu hory tak na nadcházející víkend stále nabízejí dobré podmínky
nejen pro lyžaře, ale také pro běžkaře.

mluvčí 
Tady na Ovčárně v lyžařském areálu, který leží jen těsně pod nejvyšším vrcholem Jeseníků pod Pradědem. Jsou dneska v
provozu 4 z devíti vleků už od zítřka by to měl být ale plný počet. O víkendu se lanovky rozjedou také na Červenohorském
sedle. Ty od včerejška stojí kvůli špatnému počasí. Provozovatelé ale slibují, že je od soboty znovu pustí, jak je vidět i na
záběrech naší kamery na Ovčárně je sněhu stále dost. Každopádně se tady dá vyrazit i na běžky v nejvyšších partiích hor je ve
stopách až 50 cm sněhu. A rolbaři trasy pořád ještě udržují. Sjízdná je například trasa mezi Ovčárnou Pradědem a Švýcárnu
směrem na Červenohorské sedlo a pak na Petrovku. Už dnešní počasí je tady ryze zimní teplota se pohybuje kolem nuly. Na
víkend na víkend přitom meteorologové hlásí vydatné sněžení. Provozovatel zdejšího areálu odhaduje, že napadne 10 cen ten
centimetrů až po půl metru sněhu. Pokud nepřijde výrazná obleva příští týden nebo v dalších týdnech lyžovat se tady bude až
do konce dubna.

Odpoledne na Rádiu Z 15:00
RÁDIO , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 16:20 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 15:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 750 950,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
5,5 minuty po patnácté hodině hezké páteční odpoledne ve společnosti rádia zet v den, kdy svátek slaví Ema. Co pro vás
máme tady dál, tak už tradičně v této půlhodině se podíváme do světa sportu nebudou chybět pozvánky sportovním událostem
o tomto víkendu ještě předtím, ale dění v Rusku, konkrétně zásah k nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny ruskými
raketami. To rozeberou už za malou chvíli s politickým geografem Janem Kofroněm. Posloucháte rádio zet a tady písnička not
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fair.

9 minut po třetí hodině odpolední Lily Allen a not fair ruské rakety zasáhly vlakové nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny,
které využívají civilisté k evakuaci. Do bezpečnějších oblastí. Dnes to oznámila ukrajinská státní železniční společnost. Zemřelo
39 lidí dalších 87 zraněných. To zase prohlásil gubernátor Doněcké oblasti Pavlo, které Lenko, já teď ve vysílání vítám
politického geografa z institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně, hezké
odpoledne.

mluvčí 
A hezké odpoledne. Díky za pozvání.

mluvčí 
Co se dá z těchto útoků na východě Ukrajiny usuzovat, jak lze číst?

mluvčí 
Já si nejsem jist, jestli to konkrétní útoky jde nějak číst obecně Rusové prostě kup druhého týdne začaly používat mnohem více
bylo letectva raketových útoků, a to i do míst, kde a mohou nacházet fotbalisté, nakolik tenhle ten útok byl 3 cílem spíše na
civilisty a nakolik byl útok spíše na tu infrastrukturu toho železničního nádraží je těžké říct, ale jak jsem řekl, zdá se, že Rusové
jaksi odhodily zábrany na vztahu k zasahování cílů, kde mohou být civilisté.

mluvčí 
Americké tajné služby uvádějí, že prezident Vladimir Putin nařídil svým generálům, aby vítězství bylo zajištěno do 9. května, kdy
se na Rudém náměstí v Moskvě slaví výročí kapitulace nacistického Německa, směřuje tedy ta taktika Ruska k tomuto cíli, aby
se ho podařilo docílit stůj co stůj?

mluvčí 
Tak těžko říct, jako samozřejmě jedna z možných interpretací, také z pohledu Ruska protahovat tu válku znamená ekonomické
problémy, znamená ztráty na lidech na materiálu, které nepůjde takhle chce obnovit minimálně na krátkodobém horizontu,
takže samozřejmě by dávalo pro mě smysl. Dospět k něčemu, co by šlo považovat za vítězství diváckou částečné vítězství v
horizontu několika málo týdnů a udržet si řekli, jinak jakýkoliv zisk bude vlastně vyvážen těmi poměrně velkými náklady ztrátami.

mluvčí 
Evropská unie dnes přijala pátý balík sankcí proti Rusku. Lze očekávat, že ty uvalené sankce ovlivní nějakým způsobem
Vladimíra Putina a v jeho rozhodování.

mluvčí 
Ovlivnit části mohou, ale prostě tak chci říct, že to nejzásadnější tj. ropa plyn, tak to pořád nějakým způsobem od Ruska
odebíráme, a to za poměrně a Velké ceny znamená během několika měsíců je schopen no Rusko a získat ekvivalent toho, co
by jinak získávalo ekonomicky část to od 2 roky, takže ten dopad těch sankcí samozřejmě nějaký je a není malý, ale také to
nejsou prostě pořád sankce, které by vedly k tomu, že Rusko tak říkají, zbankrotuje zítra pozítří nebo v horizontu třeba týdnů,
takže musíme být připraveni na to, že ty sankce nezmění okamžitě a chuť ruská a bojovat dál.

mluvčí 
Jak dlouho to tady potrvá než ty sankce zaberou a Rusko bude definitivně poraženo západ zvítězí?

mluvčí 
Já se obávám, že tohoto nějaká onu nějaký velmi optimistický scénář. Neříkám, že absolutně nerealistický, ale obávám se, že
se k němu a ještě zdaleka neblížíme.

mluvčí 
Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem pokračují v online formátu, ale tu náladu poznamenaly události, jako je třeba to město
vůči podle agentury Reuters to dnes řekl ukrajinský vyjednavač Michael Podolí, jak, dá se tedy čekat nějaký průlom v těch
jednáních, nebo jak ta jednání vypadají, mají nějaký smysl vůbec?

mluvčí 
Na ně určitě, pokud mají a protože bez nich prostě k nějakému příměří nebo ukončení války nedojde. Na druhou stranu i po
těch masakrech a i díky tomu, že se Ukrajincům daří celkem efektivně bránit ukrajinská strana nebude chtít asi tenhleten
okamžik přistoupit na to, aby vyklidila celou tu doněckou Luhanskou oblast a zároveň a zároveň a jaksi Rusové pravděpodobně
jde tedy do dvou oblastí, nebudou ochotni a tu válku ukončit minimálně ne tento okamžik.

mluvčí 
Dá se z toho posledního vývoje odhadnout, jaké kondici jsou ukrajinské ozbrojené síly a jaké na tom ruská armáda?

mluvčí 
On opravdu není, ale tvoří úplně nemáme nějakou představu o ruských ztráta, které nejsou malé a určitě se bavíme o tom, že
Rusko ztratilo minimálně a stovky tanků a další techniky významné a na stejné Ukrajinců přece jenom v těch otevřených zdrojů
je velmi těžké si udělat nějaký obrázek tak, že v zásadě žádají o naše tanky třeba té 72, 1, které jsou přece jen jde o nemoderní
avizované a mají řadu slabých míst, tak ukazuje na to, že asi i ty jejich ztráty nejsou úplně, ale zejména, pokud by ukrajinská
armáda chtěla přejít do nějakého většího protiútoku a takže zdá se, že ztráty jsou na obou stranách velké, ale velmi těžké
odhadnout, která z těch stran a jenom on, takže v zásadě už není schopna pokračovat nějakých penzijních akcích, co lze říci,
ta ruská armáda musela po těch ztrátách výrazně zmenšit a ten záběr geografický záběr a svého pokusu získat nějaké velké
vítězství na Ukrajině právě na jihovýchod a podobně.

mluvčí 
Říká politický geograf z institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze  Jan Kofroň. Díky
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hezký den na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji.

mluvčí 
Máme čtvrt na 4 pátek 8. dubna. Tohleto už soud skripta and last Time a potom se podíváme na slibovaný sport.

Je tu páteční odpoledne v pátek odpoledne vždycky vysíláme tradiční pozvánku na víkendový sport. Podle toho člověk pozná,
že už opravdu končí ten pracovní týden, ani tentokrát nebude nouze o prvotřídní podniky, které se konají úplně po celé
planetě. A jako pokaždé vás na ně pozvu s naším sportovním redaktorem Janem Hlouškem.

mluvčí 
Vítej, hezké odpoledne.

mluvčí 
Tak na co bude o víkendu upřena největší pozornost?

mluvčí 
Tak myslím si, že tentokrát sportovní akci číslo 1 je golfové Masters v oblasti, protože nejenom to, že je to tradičně největší
turnaje, to vlastně ten největší z těch čtyřech mailů o dalších turnajích PDA nemluvě, ale pozor mez vlastně v těchto dnech,
respektive už od od včerejška zažívá obrovskou vůdce mánii, protože Tiger Woods se poté strašidelné autohavárii. Loni v
únoru, kdy málem přišel o nohu, tak se nejenom, že dokázal na ty nohy po té, co 3 měsíce strávil na lůžku nemocniční má
absolvoval několik náročných operací, tak se dokázal na nohy postavit, ale dokonce dokáže obejít ten 18 jamkové vlastně
nejslavnější klub golfový na světě, a to dokonce možná 4× aspoň tedy, pokud ta forma vydrží, tak jako vlastně včera ten turnaj
zahájil zatím ve vedení jsou ČS Koreji, to je vlastně borec, který má 5 ran pod par na třetím místě jsou, jak světová jednička
Skoty Scheffer, tak Dustin Johnson Dustin Johnson vyhrál předloňský turnaj, který se hrál v listopadu agresi skoro 90 % hráčů
udělal osobní rekordy. Není to žádná náhoda, není to o tom, že by měli nějakou speciální formu, ale hrát v dubnu a listopadu
obrovský rozdíl rozdíl a tím, že už bylo prostě více o velice vlhká tráva, tak zkrátka míčky lépe se pasovali. Vlastně všichni si
opravdu udělali osobáky tak, že to byl vlastně nej nej výkonnostně nejlépe vlastně turnaj nejlépe odehraný v celé historii 19 je
hit deky Macu, máte naopak loňský šampion, který má problém se zády první vlastně japonský vítěz Masters v oblasti má 1
třicátý Rory McIlroy, to je severní Ir, který vlastně je poslední Masters, kterému chybí poslední major, který mu chybí, je právě
Masters v oblasti, no a Tiger Woods ten na desátém místě. 1 rána pod par dal včera 3 Bardy a 2 budí hlavně tedy on je
majitelem ve svém šatníku má 5 těch zelených sak. Je to prý z hlediska módní policie nejodpornější Ssangyong neexistuje, ale
zároveň jedno nej nej z nás nejvzácnějších, protože je to jedna z vítězných trofejí, kterou vlastně ten šampion, do kterého se
vždycky oblou obléká a ten předchozí šampion mu to sako předává vlastně ho do něj obléká, to je taková tradice v oblasti, no a
není to samozřejmě pouze to sako je to také šek na 48,5 milionu korun. Já jsem si vzpomněl, jak jsme včera se bavili o tom, že
vyvolávací cena dresu ano, jak Maradony 117 000 000 Kč, tak musím říct, že vlastně má ještě hodně, co šetřit vítěz golfového
Masters, jinak jenom ještě 1 zajímavost. Jack Nikla Aus je ten, který vyhrál Masters v oblasti 6× tzn. Tiger Woods, pokud by
senzačně letos dokázal zvítězit, tak ho zrovna.

mluvčí 
Já jsem to schválně hodil teďka tady do kalkulačky a zjistil jsem, že to je tedy přes miliardu korun. Částka, což je docela
nehezký.

mluvčí 
Omlouvám se. Já jsem, pokud jsem to neřekl, je to 48,5 milionů korun pře pře pár.

mluvčí 
Korun. Aha, já jsem myslel mečboly a náladu, ale než ne, tak to jsem měl velké akce.

mluvčí 
Byl tak za velcí boháči golfisté nejsou aha.

mluvčí 
Aha, škoda Konice. Pojďme se podívat na další věc, která se také hraje na trávnících, nejenom tedy gól, ale fotbal, i když
pravda, ten fotbalový trávník vypadá trochu jiný než golfovým minimálně tam nejsou ty jamky. Jaké zajímavé duely nabízí
nejpopulárnější hra planety v těch nejprestižnějších evropských soutěžích, co další týmové sporty.

mluvčí 
Pokud bychom se podívali na hřiště do Jablonce Liberce, tak tam jsou na jamky, ale krátery v minimálně tedy v těch zimních
měsících, kdy se tam ta liga hraje.

mluvčí 
Ho tam není vlastně Tatra mnoho. Tam.

mluvčí 
Tam chybí ta tráva. Ale pojďme, pojďme na ty hvězdné zápasy, protože v neděli se bude hrát obrovský šlágr anglické Premier
League Manchester City versus FC Liverpool jednak tím Champions League a jednak vlastně první druhý tým a tabulky
anglické ligy. Jako předkrm se odehraje utkání Bradford West Ham United West United má tu českou kolonii Souček Coufal král
Brit Ford zase Kristiána Eriksena, který vlastně hraje s tím kardio školák norem srdečním poté po tom kolapsu na fotbalovém
euru. Každopádně opravdu on je a teď to nemyslím vůbec nijak nejapně vtipně, ale on je opravdu srdcař, má dokázal dát gól,
jak v Bradfordu právě v dresu tedy poté, co vlastně po této své nehodě a lapálií zdravotní, tak i v dánské reprezentaci, takže
má fantastický opravdu návrat fantastický comeback. Do toho Bayer Mnichov nastoupí proti Augsburgu, bude vlastně chtít
zapomenout na tu porážku teď z Ligy mistrů proti Villarrealu, no a ve francouzské Ligue Ann zase čekáme ostrý souboj
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Olympique Marseilles Montpellier včera Mars ještě fanoušci se 4× porvali nezačal zápas spánkem Soluň v Evropské lize
opravdu to tam policie měla velké manévry, protože jsou to jižanské jižanské vlastně místa, jak Řekové, tak Francouzi, nikoliv
manžele z Marseilles jsou trošku ostřejší a bylo to včera poznat, co se týče dalších soubojů, tak budete hrát určitě basketbal a
ten bude zajímat českého fanouška, protože USK Praha hraje ve finále Final Four Euroligy a vrah v dnešním semifinále narazí
na vlastně hlavního favorita po vyloučení ruských družstev na Fenerbahçe Istanbul navíc Istanbul hraje doma, protože se to
turecké vlastně této ona to není metropole Ankara je metropole oficiální, ale v Istanbulu vlastněny nejmíň lidštější turecké
město, tak tam se hraje to ta finálová čtveřice Salamanky show pro ně Španělsko maďarský souboj. Druhý končí také mužská
euroliga, základní část zřejmě ještě tam bude play off teprve čekat, no a také se bude hrát osmifinále ragbyového Champions
Cupu. Tam nás čekají 4 derby jedno irské jedno anglické a francouzská, včetně pařížského stát Francie rasy katr Vandu,
protože 50 Herman nehraje ragby, no a pak ale také hlavní hlavní šlágr toho víkendu ragbyový, a to sice souboj Toulouse
ústa.

mluvčí 
A na závěr ještě doplní nějaké akce v individuálních sportech, které budou stát o víkendu za pozornost.

mluvčí 
V neděli začne tenisové Masters v Monte Carlu první antukové Masters, no a po těch dvou betonových teď, ale se asi největší
pozornost o tomto víkendu bude soustředit na cyklistiku. Michael Kukrle vyhrál poté, co byl vyhnán z Gazpromu, protože
Gazpromu byla odebrána cyklistická licence, včetně těch neruských závodníků, takže on se vrátil domů do Hradce Králové do
týmu Kaspera Elkov vyhrál etapu na kolem Arden. Nicméně v okolo Baskicka, což je daleko prestižnější etapový závod, tak tam
zatím vede Rogliče Evenepoel Martine zem, ale tzv. žužu, tedy Julian Alaphilippe vlastně kolega Zdeňka Štybara Zdeněk
Štybar. Já vlastně teď budu nocovat v pondělí můžete slyšet rozhovor zajímavý rozhovor Zdeňkem Štybarem před tým největší
monumentem. Paříž Roubaix, ale tentokrát ještě v neděli pojede Amstel Gold Race, a to je vlastně jednorázový závod v
Nizozemsku a zpátky k závodu kolem Baskicka Julian Alaphilippe zmiňovaný, který je, jak jsem řekl, stájový kolegu kamaráda
Zdeňka Štybara, tak už tam vyhrál na Baskicku jednu etapu a 2× byl druhý.

mluvčí 
Říká kolega Jan Hloch. Já tak dívám se na ten kalendář Ema, jinak sportovkyně Ema.

mluvčí 
Máme téma Ema radu Kanu, vítězka US Open rumunského původu, ale hrající za Velkou Británii a kdo bude chtít, tak tady
může příští týden vidět na Štvanici pátého 16. dubna se totiž tady na stanici bude hrát baráž FED Cupu. Česko Velká Británie.
Ema radikálů dvanáctá hráčka světa a jak jsem řekl, loňská senzační šampionka US Open z pozice 75 na světovém žebříčku
vyhrál.

mluvčí 
Teď mě tedy napadá, když je to tenistka měla mísu tato Ema.

mluvčí 
Salátovou mísu mají muži pouze.

mluvčí 
Hamzy položila.

mluvčí 
Mají ženy ženy mají tak má mističku.

mluvčí 
Had, že Ema má mísu i ve skutečnosti nepravdivá informace. Fejk dnes i ve slabé a vřelé jsou určitě mele maso výborně to byl
tedy Jan Hloch. Díky za to těším se opět příští týden, na slyšenou. Na slyšenou.

Ruský velvyslanec při OSN: Vraždění civilistů v Buče bylo zinscenované URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 17:12 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja zpochybnil na úterní tiskové konferenci masakr v ukrajinském městě Buča,
bezděčně se ale přeřekl. Přestože existují důkazy, které vraždění civilistů potvrzují, ruští představitelé to stále popírají.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov o záběrech z Buči prohlásil, že jsou zinscenované a jde podle něj o falešný útok na
Moskvu.

Ruské velvyslanectví ve Francii pak na twitterových stránkách doprovodilo snímky z Buči slovy „filmové kulisy, město Buča“.
Příspěvek byl později smazán a není dostupný.

Mají čelní ruští představitelé dostatečné informace o činech ruské armády? Dají se tedy jejich slova označit za vědomé lhaní?
Za jakých okolností propagandu a dezinformace ruští představitelé nejčastěji používají? Komu jsou zejména určené?

Poslechněte si celý Výrok týdne v audiu. Hosty byli politický geograf z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a
Metropolitní univerzity Praha Michael Romancov a mediální analytik a vedoucí oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy Josef Šlerka.

Slovensko darovalo Ukrajině raketový systém S-300, další vojenské vybavení pošle Británie URL
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Slovenský premiér Eduard Heger, který je na návštěvě Ukrajiny, potvrdil, že Slovensko darovalo Kyjevu systém protivzdušné
obrany S-300. Spojenci na oplátku umístí na Slovensku oproti původním plánům jeden systém protivzdušné obrany Patriot
navíc. Další vojenské vybavení v hodnotě sta milionů liber včetně protileteckých a protitankových zbraní pošle Ukrajině i Velká
Británie.

O tom, že na Ukrajinu už po tajném přesunu dorazil slovenský systém protivzdušné obrany S-300, nejprve informovala televize
Markíza. Podle ní trval tajný přesun dva dny. Informaci později potvrdil i premiér Heger.

„Jde o zodpovědné rozhodnutí, kterým Slovensko jako země, která podporuje mír, svobodu a ochranu lidských práv, poskytuje
pomoc v podobě čistě obranného systému Ukrajině a jejím nevinným občanům, přičemž věříme, že tento systém pomůže
zachránit co nejvíce nevinných Ukrajinců před další agresí Putinova režimu,“ napsal na Facebooku Heger, který je nyní
společně s představiteli EU v Kyjevě.

Darování systému S-300 podle něj neznamená, že se Slovensko stalo součástí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Slovenská
opozice ale krok kritizovala. Například podle sociálních demokratů (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica se Slovensko tímto do
války zapojilo. Fico rovněž ohlásil, že opozice podá návrh na odvolání vlády ve sněmovně; opoziční strany dostatek hlasů na
vyslovení nedůvěry kabinetu v parlamentu ale nemají.

Naď: Slovensko dostane jeden systém Patriot navíc

Bratislava poskytnutí systému S-300 Ukrajině dříve podmiňovala získáním náhrady. Německo a Nizozemsko slíbily Slovensku
systémy Patriot a v březnu do země přišly první jednotky ze zemí Severoatlantické aliance, které mají jejich rozmístění na
starosti.

Bratislava dříve uvedla, že Patriot není náhradou za S-300, ale jde o další prvek na obranu vzdušného prostoru Slovenska.
Heger v pátečním prohlášení také poznamenal, že obranyschopnost Slovenska je zajištěna a v nejbližších dnech bude posílena
dodatečným systémem protiraketové obrany ze strany spojenců.

Ministr obrany Jaroslav Naď v reakci na odevzdání slovenského systému S-300 Ukrajině uvedl, že kromě tří baterií systému
Patriot od Německa a Nizozemska umístí na Slovensku stejný systém i Spojené státy. „Čtyři baterie špičkového systému Patriot
v nejmodernější verzi poskytují nesrovnatelně vyšší obranný potenciál než jeden nemodernizovaný systém S-300 z roku 1987,“
informoval Naď. Dodal, že systémy Patriot pokryjí celé území Slovenska.

O možnosti dodávek systémů protiletecké obrany, konkrétně S-300 jako alternativy vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, se
dříve zmínil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, například ve videoprojevu ke členům amerického Kongresu. Šéf ruské
diplomacie Sergej Lavrov řekl, že Moskva nedopustí, aby Kyjev systémy protivzdušné obrany S-300 převzal.

Systémy S-300 ze sovětské éry zneškodňují vojenské letouny a střely. Složeny jsou z vícero vozidel, včetně radarů a
odpalovacích zařízení. Ukrajinské armádě by mohly pomoci při maření leteckých útoků během nynější ruské invaze.

Austrálie v pátek odeslala na Ukrajinu dvacet obrněných vozidel Bushmaster. Stalo se tak zhruba týden poté, co o dodávku
11tunových víceúčelových transportérů výslovně požádal při svém projevu před australským parlamentem ukrajinský prezident
Zelenskyj.

Pátý unijní sankční balík

Státy EU se dohodly, že nebudou uzavírat nové smlouvy na nákup ruského uhlí a stávající kontrakty ukončí nejpozději čtyři
měsíce od chvíle, kdy sankce vstoupí v platnost. To se stane jejich zveřejněním v oficiálním věstníku EU, které se očekává
během pátečního odpoledne. Dovoz ruského uhlí do EU pro režim Vladimira Putina představuje příjem čtyř miliard eur (98
miliard korun) ročně.

Na seznam lidí, kteří mají zablokovaný majetek v Unii a zakázaný vstup na její území, přibude několik oligarchů napojených na
Putinův režim a kremelských činitelů. Potrestáni budou rovněž jejich příbuzní a také 179 představitelů Ruskem koordinovaných
samozvaných vlád a parlamentů v Doněcké a Luhanské oblasti. Sankční seznam zavedený po anexi Krymu v roce 2014 bude
nově obsahovat celkem 1091 lidí a 80 firem či institucí.

Evropský blok dále zcela zmrazí styky se čtveřicí ruských bank včetně druhého největšího bankovního domu VTB. Unie zakáže
dovoz některých ruských komodit včetně dřeva, cementu, vodky či kaviáru. Ruské firmy rovněž ztratí přístup k veřejným
zakázkám v členských zemích. Lodě pod ruskou vlajkou budou mít zakázáno kotvit v unijních přístavech. Ruští a běloruští
nákladní dopravci nebudou smět přepravovat zboží do členských zemí. Z obou zákazů však bude povolena řada výjimek včetně
přepravy paliv, potravin nebo léků.

Unijní země také přestanou do Ruska vyvážet některé vyspělé technologie, včetně specifických polovodičů či chemikálií
používaných v rafineriích. Zákaz se vztahuje také na letecké palivo a aditiva, která by mohla využívat ruská armáda.

„Cílem našich sankcí je zastavit bezohledné, nehumánní a agresivní chování ruských jednotek a dát lidem rozhodujícím v
Kremlu jasně najevo, že za svou nelegální agresi draze zaplatí,“ uvedl ke schválení balíku opatření šéf unijní diplomacie Josep
Borrell. Postihy podle něj sedmadvacítka iniciovala v reakci na „zvěrstva spáchaná ruskými vojenskými silami v Buče a dalších
místech okupovaných Ruskem“, kde se po jejich odchodu našly stovky těl mnohdy spoutaných civilistů v masových hrobech.
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Diplomaté: Roste podpora úplného energetického embarga

Sedmadvacítka se naproti tomu zatím stále neshodla na zákazu dovozu ruského plynu či ropy, který by ruský režim zasáhl
výrazně citelněji než uhelné embargo. Úplnému odstřižení od ruských energií se brání především Německo, Rakousko či
Maďarsko, podle diplomatů však podpora tohoto kroku roste. Bavit se o něm budou v pondělí ministři zahraničí členských zemí.

K úplnému embargu na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a plynu z Ruska vyzval i Evropský parlament, který dále považuje za
nutné i vyloučení ruských bank ze systému SWIFT, zákaz vplouvání do teritoriálních vod EU a přistávání v přístavech EU pro
všechna plavidla spojená s Ruskem či zákaz silniční nákladní dopravy z území Ruska a Běloruska a na něj.

Politický geograf Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že právě úplné odstřižení „od všeho,
co z Ruska pochází“ je jediným správným krokem. „Je nepochybné, že takový krok by nás v Evropě velice bolel, ale myslím, že
je to krok jediný správný, v zásadě jediný, který může znamenat nějaký velice explicitní tlak na Rusko směrem k ukončení
konfliktu na Ukrajině.“

Von der Leyenová, Borrell a Heger jsou v Kyjevě

Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, šéf unijní diplomacie Borrell a slovenský premiér Heger po poledni dorazili
vlakem do Kyjeva. Ve vlaku s nimi přijel také velvyslanec EU na Ukrajině Matti Maasikas, který se opět usadí na
znovuotevřeném zastupitelském úřad EU v ukrajinské metropoli.

Von der Leyenová ve vlaku řekla, že její cesta do Kyjeva je „jasným signálem naší podpory pro Ukrajince“. Návštěvou chce dát
podle svých slov naději, pokud jde o možnost budoucího členství Ukrajiny v EU, ačkoliv cesta východoevropské země do EU je
nyní nejistá a i v případě pozitivního přístupu členských států by trvala poměrně dlouho, podotýká DPA. Šéfka EK nicméně
řekla, že by Ukrajina po válce měla být demokratickou zemí.

Leyenová, Borrell a Heger se v Kyjevě sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem země Denysem
Šmyhalem a podle slovenského premiéra budou jednat mimo jiné o možnostech pomoci Ukrajině proti pokračujícímu útoku
Ruska.

Borrell oznámil, že hodlá vymezit 7,5 milionu eur (183,7 milionu korun) na podporu ukrajinského vyšetřování, které se týká
možných válečných zločinů spáchaných ruskou armádou v Buče i jinde na Ukrajině.

Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

Sankce zpřísňují i další země

Americké ministerstvo financí přidalo na svůj sankční seznam další dvě společnosti vlastněné ruským státem, a to firmu United
Shipbuilding Corporation (USC) a skupinu Alrosa. Nově tak nebudou mít přístup do amerického finančního systému.

Alrosa je zodpovědná za 90 procent veškeré těžby diamantů v Rusku, což odpovídá 28 procentům celosvětového trhu. Skupiny
se již dotkly předchozí balíky amerických sankcí, USA je svým čtvrtečním krokem ještě zpřísňují. USC je největším ruským
konstruktérem lodí a podle vyjádření amerického ministerstva financí firma postavila téměř všechna válečná plavidla v ruském
námořnictvu.

Americký Kongres ve čtvrtek přijal velmi rychle a v nezvyklé shodě mezi zákonodárci obou hlavních stran návrhy zákonů, které
by zakazovaly dovoz ruské ropy či plynu do Spojených států a odebraly Rusku status běžného obchodního partnera. Opatření
nyní míří na stůl prezidenta Joea Bidena, který jej podle Bílého domu podepíše.

Velká Británie uvalila sankce na dcery šéfa Kremlu Vladimira Putina a na dceru ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Zakáže jim
cestování a zmrazí majetek.

Také japonský premiér Fumio Kišida oznámil další kroky namířené proti Rusku. Je mezi nimi zákaz dovozu některých ruských
produktů včetně vodky a zmrazení aktiv Sberbank a Alfa Bank. Tokio také oznámilo, že se pokusí postupně zbavit své závislosti
na dovozu ruského uhlí.

Vyhošťování pokračuje

Japonsko kromě toho vyhostilo osm Rusů včetně diplomatů. Mezi vyhoštěnými je několik obchodních zástupců, ale ne ruský
velvyslanec Michail Galuzin.

Finsko vyhostí dva ruské diplomaty a dalšímu neprodlouží víza. Oznámila to tamní vláda krátce po projevu Zelenského, v
kterém ukrajinský prezident varoval finské poslance, že Rusko může napadnout i jejich zemi. Během projevu čelily hackerskému
útoku internetové stránky finských vládních institucí. Finsko v pátek dopoledne také ohlásilo narušení svého vzdušného
prostoru ruskými letadly.

Rusko vyhošťuje 45 polských diplomatů a konzulárních pracovníků, zemi mají opustit do 13. dubna, uvedla polská rozhlasová
agentura IAR. Za nežádoucí osoby označilo i dva pracovníky bulharského velvyslanectví v Moskvě v odvetě za březnové
vyhoštění dvou ruských diplomatů z Bulharska. Sofia také 1. dubna oznámila vyhoštění hlavního tajemníka ruské ambasády,
kterého podezřívá ze zapojení do špionáže.

Kyjev: Jednání s Ruskem pokračují, poznamenala je Buča
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Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v on-line formátu pokračují, ale náladu poznamenaly události, jako je smrt civilistů v
Buče. Podle agentury Reuters to řekl ukrajinský vyjednávač Mychajlo Podoljak. Kdy se delegace opět sejdou osobně, v tuto
chvíli nelze říct, konkrétní datum může záviset na situaci na frontě, dodal poradce kanceláře ukrajinského prezidenta podle
serveru RBK-Ukrajina.

Podle Romancova současné přípravy na ruskou ofenzivu na Donbasu a masakry civilistů včetně pátečního útoku na nádraží v
Kramatorsku jednání nepochybně komplikují. „Rusové teď ‚mají‘ nějakou komplikaci i na ukrajinské straně, něco, co možná v
těch jednáních potřebují, protože jejich pozici výrazným způsobem komplikuje úspěšný odpor ukrajinských vojsk a samozřejmě
dodávky zbraní ze západních zemí na Ukrajinu. Rusku – a tím nechci říct, že ten masakr (v Kramatorsku) byl vyvolán kvůli tomu
– ale Rusku se v zásadě teď hodí, že případně na straně Ukrajiny poklesne chuť, respektive vůle jednání vést.“

I tak má ale podle něj smysl s Ruskem komunikovat na všech frontách včetně diplomatické. „Ty strany (konfliktu), pokud jedna
z nich nebude zcela zásadním způsobem poražena, což v tento okamžik nevypadá, se nakonec na něčem dohodnout budou
muset. Čím dřív se dohodnou, tím dřív přestanou umírat lidé, a to pravděpodobně není v zájmu Ruska, ale rozhodně to je v
zájmu ukrajinské strany,“ míní Romancov.

Válce na Ukrajině se bude věnovat páteční speciální 90' ČT24, jejímiž hosty budou zpravodajové ČT, kteří dění pokrývají. V
rámci pořadu bude odvysílán dokument Michala Kubala.

Představitelé EU a slovenský premiér Heger jsou na Ukrajině. Unie schválila pátý balík sankcí URL
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf unijní diplomacie Josep Borrell a slovenský premiér Eduard Heger
jsou na Ukrajině. Navštívili i město Buča, kde ukrajinská armáda našla po odchodu Rusů stovky zmasakrovaných civilistů.
Evropská unie přijala pátý balík sankcí proti Rusku. Na jeho základě mimo jiné od srpna zcela zakáže dovoz ruského uhlí.
Postihy zpřísňují i USA, Velká Británie a Japonsko. Rusko a západní země pokračují ve vzájemném vyhošťování diplomatů.

Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, šéf unijní diplomacie Borrell a slovenský premiér Heger po poledni dorazili
vlakem do Kyjeva. Ve vlaku s nimi přijel také velvyslanec EU na Ukrajině Matti Maasikas, který se opět usadí na
znovuotevřeném zastupitelském úřad EU v ukrajinské metropoli.

Von der Leyenová ve vlaku řekla, že její cesta do Kyjeva je „jasným signálem naší podpory pro Ukrajince“. Návštěvou chce dát
podle svých slov naději, pokud jde o možnost budoucího členství Ukrajiny v EU, ačkoliv cesta východoevropské země do Unie
je nyní nejistá a i v případě pozitivního přístupu členských států by trvala poměrně dlouho, podotýká DPA. Šéfka EK nicméně
řekla, že by Ukrajina po válce měla být demokratickou zemí.

Von der Leyenová, Borrell a Heger se v Kyjevě sešli mmo jiné s premiérem země Denysem Šmyhalem, s kterým odjeli do města
Buča, dějiště nedávného masakru ukrajinských civilistů. Čeká je i schůzka s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle
slovenského premiéra budou jednat mimo jiné o možnostech pomoci Ukrajině proti pokračujícímu útoku Ruska.

Borrell uvedl, že hodlá vymezit 7,5 milionu eur (183,7 milionu korun) na podporu ukrajinského vyšetřování, které se týká
možných válečných zločinů spáchaných ruskou armádou v Buči i jinde na Ukrajině.

Předseda Evropské rady Charles Michel mezitím oznámil, že prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se 30. a 31. května
sejdou na mimořádném summitu, na kterém je čeká debata o válce na Ukrajině a energetické situaci bloku.

Visited #Bucha. Showed @Vonderleyen, @JosepBorrellF @eduardheger the atrocities committed by the russian military troops
against civilian ????. We will never forgive the enemy for these crimes. We are working together with our ???? partners to stop
the aggressor as soon as possible. pic.twitter.com/Gdz0wmhuG9

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2022

Pátý unijní sankční balík

Státy EU schválily pátý balík protiruských sankcí. Nebudou uzavírat nové smlouvy na nákup ruského uhlí a stávající kontrakty
ukončí nejpozději čtyři měsíce od chvíle, kdy sankce vstoupí v platnost. To se stane jejich zveřejněním v oficiálním věstníku EU,
které se očekává během pátečního odpoledne. Dovoz ruského uhlí do EU pro režim Vladimira Putina představuje příjem čtyř
miliard eur (98 miliard korun) ročně.

Na seznam lidí, kteří mají zablokovaný majetek v Unii a zakázaný vstup na její území, přibude několik oligarchů napojených na
Putinův režim a kremelských činitelů. Potrestáni budou rovněž jejich příbuzní a také 179 představitelů Ruskem koordinovaných
samozvaných vlád a parlamentů v Doněcké a Luhanské oblasti. Sankční seznam zavedený po anexi Krymu v roce 2014 bude
nově obsahovat celkem 1091 lidí a 80 firem či institucí.

Evropský blok dále zcela zmrazí styky se čtveřicí ruských bank včetně druhého největšího bankovního domu VTB. Unie zakáže
dovoz některých ruských komodit včetně dřeva, cementu, vodky či kaviáru. Ruské firmy rovněž ztratí přístup k veřejným
zakázkám v členských zemích. Lodě pod ruskou vlajkou budou mít zakázáno kotvit v unijních přístavech. Ruští a běloruští
nákladní dopravci nebudou smět přepravovat zboží do členských zemí. Z obou zákazů však bude povolena řada výjimek včetně
přepravy paliv, potravin nebo léků.
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Unijní země také přestanou do Ruska vyvážet některé vyspělé technologie, včetně specifických polovodičů či chemikálií
používaných v rafineriích. Zákaz se vztahuje také na letecké palivo a aditiva, která by mohla využívat ruská armáda.

„Cílem našich sankcí je zastavit bezohledné, nehumánní a agresivní chování ruských jednotek a dát lidem rozhodujícím v
Kremlu jasně najevo, že za svou nelegální agresi draze zaplatí,“ uvedl ke schválení balíku opatření šéf unijní diplomacie.
Postihy podle něj sedmadvacítka iniciovala v reakci na „zvěrstva spáchaná ruskými vojenskými silami v Buče a dalších místech
okupovaných Ruskem“, kde se po jejich odchodu našly stovky těl mnohdy spoutaných civilistů.

Diplomaté: Roste podpora úplného energetického embarga

Sedmadvacítka se naproti tomu zatím stále neshodla na zákazu dovozu ruského plynu či ropy, který by ruský režim zasáhl
výrazně citelněji než uhelné embargo. Úplnému odstřižení od ruských energií se brání především Německo, Rakousko či
Maďarsko, podle diplomatů však podpora tohoto kroku roste. Bavit se o něm budou v pondělí ministři zahraničí členských zemí.

K úplnému embargu na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a plynu z Ruska vyzval i Evropský parlament, který dále považuje za
nutné i vyloučení ruských bank ze systému SWIFT, zákaz vplouvání do teritoriálních vod EU a přistávání v přístavech EU pro
všechna plavidla spojená s Ruskem či zákaz silniční nákladní dopravy z území Ruska a Běloruska a na něj.

Politický geograf Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že právě úplně odstřižení „od všeho,
co z Ruska pochází,“ je jediným správným krokem. „Je nepochybné, že takový krok by nás v Evropě velice bolel, ale myslím, že
je to krok jediný správný, v zásadě jediný, který může znamenat nějaký velice explicitní tlak na Rusko směrem k ukončení
konfliktu na Ukrajině.“

Sankce zpřísňují i další země

Americké ministerstvo financí přidalo na svůj sankční seznam další dvě společnosti vlastněné ruským státem, a to firmu United
Shipbuilding Corporation (USC) a skupinu Alrosa. Nově tak nebudou mít přístup do amerického finančního systému.

Alrosa je zodpovědná za devadesát procent veškeré těžby diamantů v Rusku, což odpovídá osmadvaceti procentům
celosvětového trhu. Skupiny se již dotkly předchozí balíky amerických sankcí, USA je svým čtvrtečním krokem ještě zpřísňují.
USC je největším ruským konstruktérem lodí a podle vyjádření amerického ministerstva financí firma postavila téměř všechna
válečná plavidla v ruském námořnictvu.

Americký Kongres ve čtvrtek přijal velmi rychle a v nezvyklé shodě mezi zákonodárci obou hlavních stran návrhy zákonů, které
by zakazovaly dovoz ruské ropy či plynu do Spojených států a odebraly Rusku status běžného obchodního partnera. Opatření
nyní míří na stůl prezidenta Joea Bidena, který jej podle Bílého domu podepíše.

Velká Británie uvalila sankce na dcery šéfa Kremlu Vladimira Putina a na dceru ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Zakáže jim
cestování a zmrazí majetek.

Také japonský premiér Fumio Kišida oznámil další kroky namířené proti Rusku. Je mezi nimi zákaz dovozu některých ruských
produktů včetně vodky a zmrazení aktiv Sberbank a Alfa Bank. Tokio také oznámilo, že se pokusí postupně zbavit své závislosti
na dovozu ruského uhlí.

Vyhošťování

Japonsko kromě toho vyhostilo osm Rusů včetně diplomatů. Mezi vyhoštěnými je několik obchodních zástupců, ale ne ruský
velvyslanec Michail Galuzin.

Finsko vyhostí dva ruské diplomaty a dalšímu neprodlouží víza. Oznámila to tamní vláda krátce po projevu Zelenského, v
kterém ukrajinský prezident varoval finské poslance, že Rusko může napadnout i jejich zemi. Během projevu čelily hackerskému
útoku internetové stránky finských vládních institucí. Země v pátek dopoledne také ohlásila narušení svého vzdušného
prostoru ruskými letadly.

Kreml vyhošťuje 45 polských diplomatů a konzulárních pracovníků, zemi mají opustit do 13. dubna, uvedla polská rozhlasová
agentura IAR. Za nežádoucí osoby označilo i dva pracovníky bulharského velvyslanectví v Moskvě v odvetě za březnové
vyhoštění dvou ruských diplomatů z Bulharska. Sofia také 1. dubna oznámila vyhoštění hlavního tajemníka ruské ambasády,
kterého podezřívá ze zapojení do špionáže.

Kyjev: Jednání s Ruskem pokračují, poznamenala je Buča

Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v on-line formátu pokračují, ale náladu poznamenaly události jako smrt civilistů v Buči.
Podle agentury Reuters to řekl ukrajinský vyjednávač Mychajlo Podoljak. Kdy se delegace opět sejdou osobně, v tuto chvíli
nelze říct, konkrétní datum může záviset na situaci na frontě, dodal poradce kanceláře ukrajinského prezidenta podle serveru
RBK-Ukrajina.

Podle Romancova současné přípravy na ruskou ofenzivu na Donbasu a masakry civilistů včetně pátečního útoku na nádraží v
Kramatorsku jednání nepochybně komplikují. „Rusové teď ‚mají' nějakou komplikaci i na ukrajinské straně, něco, co možná v
těch jednáních potřebují, protože jejich pozici výrazným způsobem komplikuje úspěšný odpor ukrajinských vojsk a samozřejmě
dodávky zbraní ze západních zemí na Ukrajinu. Rusku – a tím nechci říct, že ten masakr (v Kramatorsku) byl vyvolán kvůli tomu
– se v zásadě teď hodí, že případně na straně Ukrajiny poklesne chuť, respektive vůle jednání vést.“

I tak má ale podle něj smysl s Moskvou komunikovat na všech frontách včetně diplomatické. „Ty strany (konfliktu), pokud jedna
z nich nebude zcela zásadním způsobem poražena, což v tento okamžik nevypadá, se nakonec na něčem dohodnout budou
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muset. Čím dřív se dohodnou, tím dřív přestanou umírat lidé, a to pravděpodobně není v zájmu Ruska, ale rozhodně to je v
zájmu ukrajinské strany,“ míní Romancov.

Válce na Ukrajině se bude věnovat páteční speciální 90' ČT24, jejímiž hosty budou zpravodajové ČT, kteří dění pokrývají. V
rámci pořadu bude odvysílán dokument Michala Kubala.

Unijní sankce zasahují i oligarchy jako Děripasku. Představitelé EU a slovenský premiér Heger navštívili Buču
URL
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf unijní diplomacie Josep Borrell a slovenský premiér Eduard Heger
jsou na Ukrajině. Navštívili i město Buča, kde ukrajinská armáda našla po odchodu Rusů stovky zmasakrovaných civilistů. Von
der Leyenová během návštěvy podpořila Ukrajinu v její snaze stát se členem Evropské unie, informuje agentura Reuters. Unie
zároveň přijala pátý balík sankcí proti Rusku. Na jeho základě mimo jiné od srpna zcela zakáže dovoz ruského uhlí. Postihy
zpřísňují i USA, Velká Británie a Japonsko, k sankcím se přidala i Černá Hora. Rusko a západní země pokračují ve vzájemném
vyhošťování diplomatů.

„Stojíme při vás a vašem evropském snu,“ prohlásila von der Leyenová na společné tiskové konferenci s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Rusku naopak předpověděla, že ho čeká ekonomický, finanční a technologický
úpadek.

„Myslím si, že udělat si na tohle názor nepotrvá obvyklých několik let, ale jen několik týdnů,“ řekla předsedkyně Komise
ukrajinskému prezidentovi, když mu předávala dotazník, na jehož základě se bude EU rozhodovat o přijetí Ukrajiny.

Při návštěvě Buči von der Leyenová prohlásila, že lidé zodpovědní za zvěrstva v tomto městě na předměstí Kyjeva budou
postaveni před spravedlnost. „Viděli jsme krutou tvář Putinovy armády, bezcitnost a chladnokrevnost, se kterou město
okupovala,“ řekla podle agentury DPA. „Tady v Buče jsme viděli, jak se naše lidskost roztříštila. S lidmi z Buči truchlí celý svět,“
dodala. Na Twitteru pak Ukrajincům vzkázala, že Evropa je na jejich straně.

„Zdevastované město a desítky mrtvých civilistů, kteří byli krutě zavražděni. Viděl jsem i masové hroby a vůbec nepřeháním,
když řeknu, že mnou tento pohled hluboce otřásl,“ uvedl Heger. Podobně jako předsedkyně EK vyzval, aby byly válečné zločiny
spravedlivě potrestané a prošetřené. „Buča je pomníkem ruského barbarství,“ dodal. Slovensko už dříve v tomto týdnu Kyjevu
nabídlo své odborníky, kteří by mohli s vyšetřováním pomoci.

Vrcholní představitelé Evropské unie a slovenský premiér na místě mimo jiné uctili památku dvaceti lidí exhumovaných z
masového hrobu a společně s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem zapálili na památku obětí svíčky v místním kostele.
DPA připomněla, že se jedná o první západní představitele, kteří na vlastní oči viděli tragédii zprostředkovanou do té doby jen
skrze média. V podvečer pak zástupce EU a šéfa slovenské vlády přivítal v Kyjevě prezident Volodymyr Zelenskyj.

We bear witness to harrowing images in #Bucha today with Prime Minister @Denys_ShmyhalDestruction,atrocities committed
by Russia & the unspeakable price paid by innocent Ukrainian people.The #WarCrimes Russia committed in Bucha &
elsewhere must be investigated+prosecuted. 1/3 pic.twitter.com/LKfgEUh3mo

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022

Visited #Bucha. Showed @Vonderleyen, @JosepBorrellF @eduardheger the atrocities committed by the russian military troops
against civilian ????. We will never forgive the enemy for these crimes. We are working together with our ???? partners to stop
the aggressor as soon as possible. pic.twitter.com/Gdz0wmhuG9

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 8, 2022

Do Kyjeva se vrátil unijní velvyslanec

Von der Leyenová, Borrell a Heger dorazili v pátek po poledni vlakem do Kyjeva. Ve vlaku s nimi přijel také velvyslanec EU na
Ukrajině Matti Maasikas, který se opět usadí na znovuotevřeném zastupitelském úřad EU v ukrajinské metropoli.

Von der Leyenová ve vlaku řekla, že její cesta do Kyjeva je „jasným signálem naší podpory pro Ukrajince“. Návštěvou chce dát
podle svých slov naději, pokud jde o možnost budoucího členství Ukrajiny v EU, ačkoliv cesta východoevropské země do Unie
je nyní nejistá a i v případě pozitivního přístupu členských států by trvala poměrně dlouho, podotýká DPA. Šéfka EK nicméně
řekla, že by Ukrajina po válce měla být demokratickou zemí.

Borrell uvedl, že hodlá vymezit 7,5 milionu eur (183,7 milionu korun) na podporu ukrajinského vyšetřování, které se týká
možných válečných zločinů spáchaných ruskou armádou v Buči i jinde na Ukrajině.

Předseda Evropské rady Charles Michel mezitím oznámil, že prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se 30. a 31. května
sejdou na mimořádném summitu, na kterém je čeká debata o válce na Ukrajině a energetické situaci bloku.

Pátý unijní sankční balík
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Státy EU schválily pátý balík protiruských sankcí. Nebudou uzavírat nové smlouvy na nákup ruského uhlí a stávající kontrakty
ukončí nejpozději čtyři měsíce od chvíle, kdy sankce vstoupí v platnost. To se stane jejich zveřejněním v oficiálním věstníku EU,
které se očekává během pátečního odpoledne. Dovoz ruského uhlí do EU pro režim Vladimira Putina představuje příjem čtyř
miliard eur (98 miliard korun) ročně.

Na seznam lidí, kteří mají zablokovaný majetek v Unii a zakázaný vstup na její území, přibude několik oligarchů napojených na
Putinův režim a kremelských činitelů. Potrestáni budou rovněž jejich příbuzní a také 179 představitelů Ruskem koordinovaných
samozvaných vlád a parlamentů v Doněcké a Luhanské oblasti. Sankční seznam zavedený po anexi Krymu v roce 2014 bude
nově obsahovat celkem 1091 lidí a 80 firem či institucí.

Evropský blok dále zcela zmrazí styky se čtveřicí ruských bank včetně druhého největšího bankovního domu VTB. Unie zakáže
dovoz některých ruských komodit včetně dřeva, cementu, vodky či kaviáru. Ruské firmy rovněž ztratí přístup k veřejným
zakázkám v členských zemích. Lodě pod ruskou vlajkou budou mít zakázáno kotvit v unijních přístavech. Ruští a běloruští
nákladní dopravci nebudou smět přepravovat zboží do členských zemí. Z obou zákazů však bude povolena řada výjimek včetně
přepravy paliv, potravin nebo léků.

Unijní země také přestanou do Ruska vyvážet některé vyspělé technologie, včetně specifických polovodičů či chemikálií
používaných v rafineriích. Zákaz se vztahuje také na letecké palivo a aditiva, která by mohla využívat ruská armáda.

„Cílem našich sankcí je zastavit bezohledné, nehumánní a agresivní chování ruských jednotek a dát lidem rozhodujícím v
Kremlu jasně najevo, že za svou nelegální agresi draze zaplatí,“ uvedl ke schválení balíku opatření šéf unijní diplomacie.
Postihy podle něj sedmadvacítka iniciovala v reakci na „zvěrstva spáchaná ruskými vojenskými silami v Buče a dalších místech
okupovaných Ruskem“, kde se po jejich odchodu našly stovky těl mnohdy spoutaných civilistů.

Sankce zasahují další oligarchy

Sankce dopadají na konkrétní firmy, banky, ale také na konkrétní lidi. Tedy především oligarchy. Jedním z nejznámějších mužů
na tomto pátém seznamu je podnikatel Oleg Děripaska.

Děripaska má mimo jiné asi 25procentní podíl v mateřské stavební firmě Strabag. Její dceřiná společnost působí i v Česku. To,
jak se postavit k jejímu fungování, musí vyřešit vláda.

Firma Strabag v Česku modernizovala například část dálnice D1 a naposledy v konsorciu více firem vyhrála tendr na úsek
pražského metra D. Sama firma tvrdí, že udělala opatření, aby Děripasku odřízla od dividend.

Už dříve na Děripasku uvalily sankce Spojené státy a Velká Británie. Jeho londýnskou rezidenci na protest proti invazi obsadila
skupina squatterů.

Společnost Strabag působí nejen v Evropě, ale také na dalších kontinentech. V Česku založila svou pobočku v roce 1994 a
zaměstnává tu asi dva a půl tisíce lidí.

Diplomaté: Roste podpora úplného energetického embarga

Sedmadvacítka se naproti tomu zatím stále neshodla na zákazu dovozu ruského plynu či ropy, který by ruský režim zasáhl
výrazně citelněji než uhelné embargo. Úplnému odstřižení od ruských energií se brání především Německo, Rakousko či
Maďarsko, podle diplomatů však podpora tohoto kroku roste. Bavit se o něm budou v pondělí ministři zahraničí členských zemí.

K úplnému embargu na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a plynu z Ruska vyzval i Evropský parlament, který dále považuje za
nutné i vyloučení ruských bank ze systému SWIFT, zákaz vplouvání do teritoriálních vod EU a přistávání v přístavech EU pro
všechna plavidla spojená s Ruskem či zákaz silniční nákladní dopravy z území Ruska a Běloruska a na něj.

Politický geograf Michael Romancov z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  míní, že právě úplně odstřižení „od všeho,
co z Ruska pochází“, je jediným správným krokem. „Je nepochybné, že takový krok by nás v Evropě velice bolel, ale myslím, že
je to krok jediný správný, v zásadě jediný, který může znamenat nějaký velice explicitní tlak na Rusko směrem k ukončení
konfliktu na Ukrajině.“

K sankcím se přidala i Černá Hora

Sankce proti Rusku schválila i Černá Hora, oznámil pověřený premiér Dritan Abazović. Rusko přitom patří mezi největší
zahraniční investory v tomto malém balkánském státě a mnoho Rusů vlastní v zemi nemovitosti či luxusní lodě. Černá Hora
oznámila, že se přidá k sankcím zavedeným Evropskou unií, již na začátku března. Proti opatření byla ale část politické scény,
jež chce udržovat dobré vztahy s Ruskem a Srbskem.

Abazović nyní oznámil, že vláda přijala omezení v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Opatření dále neupřesnil. Dosud
zavedla pouze zákaz letů pro ruské letecké společnosti. Ve čtvrtek pak země vyhostila čtyři pracovníky ruského velvyslanectví v
Podgorici. Jednoho ruského diplomata pak země vyhostila v březnu.

Černá Hora se nachází v komplikované politické situaci. Na začátku února přišla o důvěru vláda premiéra Zdravka Krivokapiče,
které se účastnily i strany, jež chtějí udržovat blízké vztahy s Ruskem a Srbskem. Sestavením nové vlády byl pověřen tehdejší
vicepremiér Abazović, představitel proevropské aliance Černé na bílém. Pověřený premiér by měl sestavit menšinový kabinet,
ale doteď tak neučinil. Podle místního tisku tak nejsou vyloučené předčasné volby.

Černá Hora, která je členem Severoatlantické aliance a usiluje o členství v Evropské unii, má těsné ekonomické vztahy s
Ruskem. Vedle investiční stránky je Rusko také významným zdrojem pro černohorský cestovní ruch.
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Sankce zpřísňují i další země

Americké ministerstvo financí přidalo na svůj sankční seznam další dvě společnosti vlastněné ruským státem, a to firmu United
Shipbuilding Corporation (USC) a skupinu Alrosa. Nově tak nebudou mít přístup do amerického finančního systému.

Alrosa je zodpovědná za devadesát procent veškeré těžby diamantů v Rusku, což odpovídá osmadvaceti procentům
celosvětového trhu. Skupiny se již dotkly předchozí balíky amerických sankcí, USA je svým čtvrtečním krokem ještě zpřísňují.
USC je největším ruským konstruktérem lodí a podle vyjádření amerického ministerstva financí firma postavila téměř všechna
válečná plavidla v ruském námořnictvu.

Americký Kongres ve čtvrtek přijal velmi rychle a v nezvyklé shodě mezi zákonodárci obou hlavních stran návrhy zákonů, které
by zakazovaly dovoz ruské ropy či plynu do Spojených států a odebraly Rusku status běžného obchodního partnera. Opatření
nyní míří na stůl prezidenta Joea Bidena, který jej podle Bílého domu podepíše.

Velká Británie uvalila sankce na dcery šéfa Kremlu Vladimira Putina a na dceru ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Zakáže jim
cestování a zmrazí majetek.

Také japonský premiér Fumio Kišida oznámil další kroky namířené proti Rusku. Je mezi nimi zákaz dovozu některých ruských
produktů včetně vodky a zmrazení aktiv Sberbank a Alfa Bank. Tokio také oznámilo, že se pokusí postupně zbavit své závislosti
na dovozu ruského uhlí.

Vyhošťování

Japonsko kromě toho vyhostilo osm Rusů včetně diplomatů. Mezi vyhoštěnými je několik obchodních zástupců, ale ne ruský
velvyslanec Michail Galuzin.

Finsko vyhostí dva ruské diplomaty a dalšímu neprodlouží víza. Oznámila to tamní vláda krátce po projevu Zelenského, v
kterém ukrajinský prezident varoval finské poslance, že Rusko může napadnout i jejich zemi. Během projevu čelily hackerskému
útoku internetové stránky finských vládních institucí. Země v pátek dopoledne také ohlásila narušení svého vzdušného
prostoru ruskými letadly.

Kreml vyhošťuje 45 polských diplomatů a konzulárních pracovníků, zemi mají opustit do 13. dubna, uvedla polská rozhlasová
agentura IAR. Varšava se v březnu rozhodla výrazně omezit počet pracovníků na ruské ambasádě ve Varšavě. Polsko pak
muselo opustit 45 Rusů s různým diplomatickým postavením.

Za nežádoucí osoby označilo Rusko i dva pracovníky bulharského velvyslanectví v Moskvě v odvetě za březnové vyhoštění
dvou ruských diplomatů z Bulharska. Sofia také 1. dubna oznámila vyhoštění hlavního tajemníka ruské ambasády, kterého
podezřívá ze zapojení do špionáže.

Kyjev: Jednání s Ruskem pokračují, poznamenala je Buča

Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v on-line formátu pokračují, ale náladu poznamenaly události jako smrt civilistů v Buči.
Podle agentury Reuters to řekl ukrajinský vyjednávač Mychajlo Podoljak. Kdy se delegace opět sejdou osobně, v tuto chvíli
nelze říct, konkrétní datum může záviset na situaci na frontě, dodal poradce kanceláře ukrajinského prezidenta podle serveru
RBK-Ukrajina.

Podle Romancova současné přípravy na ruskou ofenzivu na Donbasu a masakry civilistů včetně pátečního útoku na nádraží v
Kramatorsku jednání nepochybně komplikují. „Rusové teď ‚mají‘ nějakou komplikaci i na ukrajinské straně, něco, co možná v
těch jednáních potřebují, protože jejich pozici výrazným způsobem komplikuje úspěšný odpor ukrajinských vojsk a samozřejmě
dodávky zbraní ze západních zemí na Ukrajinu. Rusku – a tím nechci říct, že ten masakr (v Kramatorsku) byl vyvolán kvůli tomu
– se v zásadě teď hodí, že případně na straně Ukrajiny poklesne chuť, respektive vůle jednání vést.“

I tak má ale podle něj smysl s Moskvou komunikovat na všech frontách včetně diplomatické. „Ty strany (konfliktu), pokud jedna
z nich nebude zcela zásadním způsobem poražena, což v tento okamžik nevypadá, se nakonec na něčem dohodnout budou
muset. Čím dřív se dohodnou, tím dřív přestanou umírat lidé, a to pravděpodobně není v zájmu Ruska, ale rozhodně to je v
zájmu ukrajinské strany,“ míní Romancov.

Válce na Ukrajině se bude věnovat páteční speciální 90' ČT24, jejímiž hosty budou zpravodajové ČT, kteří dění pokrývají. V
rámci pořadu bude odvysílán dokument Michala Kubala.

Rozhovor s Irenou Kalhousovou
TV , Datum: 08.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.04.2022 23:16 , Sledovanost pořadu: 63 839 , Pořad:
18:25 Interview ČT24 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,71
Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dnešek zaznamenal další ruský útok na civilisty na Ukrajině, na nádraží v Kramatorsku. Na lidi, kteří chtěli utéct před válkou.
Dosavadní údaje mluví o 50 obětech. Ruské ministerstvo obrany odpovědnost za útok odmítá s tím, že použité rakety podle něj
používá jenom ukrajinská armáda. Může se prostředníkem a garantem míru na Ukrajině stát Izrael? Co k této roli premiéru
Bennettovi pomáhá, co mu naopak neprospívá? A stane se Izrael zdrojem zemního plynu pro Evropu. Hostem Interview ČT24 je
ředitelka Herzlova centra izraelských studií při Karlově univerzitě v Praze Irena Kalhousová. Paní ředitelko, dobrý večer, děkuji,
že jste dorazila.

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

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jak byste paní ředitelko, popsala, řekněme, pozici, Izraele k válce na Ukrajině?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Není to lehká pozice, protože na jednu stranu Izrael je velmi tlačen k tomu, aby se připojil k té velké koalici demokratických
zemí, které jasně odsoudily válku na Ukrajině, jasně pojmenovaly, kdo je agresor a kdo je obětí. A Izrael se v této situaci
zachoval, spíše dalo by se říct neutrálně, i když já bych to slovo dalo, dala do uvozovek, protože většina politiků fandí Ukrajině,
většina Izraelců a teď už máme dokonce výsledky veřejného mínění, jasně stojí na straně Ukrajiny. Ale ti nejvyšší představitelé,
především tedy premiér Naftali Bennett, zůstali obezřetní a vlastně neodsoudili Rusko tak otevřeně jako jiné země.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak ono je to tak, tak napůl, abych tak řekl. Ony ty postoje nebo ta stanoviska, která mají izraelští představitelé, nejsou ani tak
protichůdná, ale nejsou ani souladná. Každý říká tak trochu něco jiného. To je záměr, to je politika, aby, aby se ta hra hrála na
všechny strany?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tam je potřeba rozdělit premiéra Bennetta, který opravdu nepojmenoval agresora, je opatrný v kritice Ruska. A je to proto, že
prostě Izrael je v takové velmi ošemetné situaci díky ruské přítomnosti na Blízkém východě. Díky tomu, že Rusko kontroluje
syrský vzdušný prostor, kde zase potřebuje operovat Izrael. Takže vlastně Rusko a Izrael mají už poměrně dlouho takové
pracovní vztahy, aby nedocházelo k nějakým konfliktním vojenským situacím právě v Sýrii. Můžeme se k tomu vrátit, pokud
budete chtít. No a potom je ministr zahraničních věcí /nesrozumitelné/, který je mnohem otevřenější v té kritice vlastně války na
Ukrajině. Dokonce pojmenoval jasně to, co se děje na Ukrajině v posledních dnech, jak přichází ty obrázky z těch
osvobozených území. Mluví o tragédii, mluví o.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Mluvil o válečných zločinech.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Mluví o válečný zločinech, takže opravdu používá ostrá slova. Takže a je ministr zahraničních věcí. Takže to není, to není
bezvýznamná pozice samozřejmě, ale prostě jde o to, že Izrael potřebuje s Ruskem spolupracovat na té vojenské bázi, na
bezpečnostní bázi. A to je zase myslím něco, co si třeba my úplně ve střední Evropě neuvědomujeme, že prostě Izrael je
blízkovýchodní zemí. A je poměrně osamocenou zemí na Blízkém východě. Prostě Izrael není součást žádné vojenské koalice.
Izrael samozřejmě má za sebou podporu Spojených států amerických, ale dojde-li k nějaké válce na Blízkém východě, tak Izrael
bude bojovat sám za sebe a prostě díky tomu je v trošku komplikovanější situaci a je opatrnější, je opatrnější a prostě jde o to,
že hlavním nepřítelem pro Izrael je Írán v oblasti a Írán se snaží prostřednictvím právě Sýrie se přibližovat k těm izraelským
hranicím. To znamená, Izrael potřebuje mít volnou ruku při operacích v Sýrii a tím, že nebo bohužel Spojené státy ani jiná země
vlastně nevstoupily do toho syrského konfliktu, tak tam vstoupilo Rusko jako největší velmoc vlastně mimo Blízký východ. A to
je ta realita, ta blízkovýchodní realita, která v Izraeli je.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Takže asi nejvíc platí slova ministra Liebermana, který říká, mám na mysli hlavně izraelské zájmy?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Je to tak, ale prostě Izraelci díky své historii a díky té skutečnosti, ve které se nachází, nemůže dovolit nic jiného, než myslet v
první řadě na sebe, protože samozřejmě my jsme v Evropě všichni v šoku, že zažíváme něco tak otřesného, jako je válka,
protože jsme možná si mysleli, že prostě už je to něco, co se nás netýká, co už jsme prostě překonali, co už přece není
normální v jedenadvacátém století. Izrael ty války zažívá pravidelně. Samozřejmě některé jsou větší, některé jsou menší, ale
ten pocit ohrožení pro Izraelce a pro Izrael je vlastně dennodenní realitou. To znamená v tom si myslím, že prostě to vnímání
toho potencionálního nebezpečí a toho, té možnosti, že ta válka opravdu přijde, to je prostě v Izraeli jiné.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Jsou ty války srovnatelné, přece jenom není tahle na Ukrajině daleko likvidační, daleko násilnější, daleko já nevím, asi bych
našel ještě nějaká další adjektiva. Není toto přece jenom argument pro to, proč by Izrael měl být, řekněme asertivnější i vůči
Rusku. Přece jenom je to země, která má respekt k demokracii, ke svobodě, k právům jednotlivce a tak dále a tak dále. To, což
jsou mimochodem ty věci, který Izrael pochopitelně pojí k západu.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak samozřejmě to jsme trošku na tenkém ledě, porovnávat války. Ale když se podíváme například na narativy, které používá
Rusko vůči Ukrajině, to znamená poměrně likvidační, genocidní narativy, zpochybňující existenci Ukrajiny, zpochybňující i
ukrajinskou národnost, tak najdeme něco velmi podobného na té arabské nebo v tuto chvíli irácké straně. To znamená tam
cítíme a slyšíme podobné tendence. Jde o likvidaci toho státu, jde o zpochybnění legality toho státu, jde o zpochybnění
židovské vazby na území, kde se Izrael nachází. Takže já myslím, že ten záměr je velmi podobný vlastně v případě těch
izraelských nepřátel a v případě Ruska vůči Ukrajině. To, že Izrael za těch 70 let své existence vybudoval jednu z nejlepších
armád na světě. A výsledkem tedy je, že prostě vlastně se zdá, že Izrael nemůže být poražen. Já si myslím, že to je velmi
křehké, že prostě například hnutí Hizballáh, které je opravdu krok od vzdálen, vzdálen od Izraele, prostě disponuje 150 tisíci,
možná více raketami, které jsou dneska schopny zasáhnout celý Izrael. Kdyby Izrael neměl protiraketovou obranu, tak de facto
ten stát nechci říct, že může být zničen, ale může být paralyzován během několika málo dní. A bude paralyzován, i když tu
obranu má. To znamená jakoby nevím, tady si myslím, že je to opravdu zajímavé o tom přemýšlet, jestli je to srovnatelné.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A vedou se na izraelské politické scéně nebo i mezi lidmi v Izraeli i nějaké debatě, nějaké debaty o tom, jak blízko být Rusku a z
jakých důvodů a jak blízko být západu a z jakých důvodů.
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Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Izrael nikdy nepochyboval o tom, že je blízko západu. Izrael se považuje za západní zemi na Blízkém východě, ale za západní
zemi, za západní demokracii za zemi, která má Spojené státy jako největšího bezpečnostního spojence Evropskou unii jako
největšího ekonomického partnera, o tom nikdy nebylo sporu. Ale prostě vůči tomu Rusku chce být Izrael obezřetnější. A co se
týče, co se týče lidí a obecně té války na Ukrajině, tak opravdu je to jedno z největších témat, které se v Izraeli řeší.
Samozřejmě poslední týden vzhledem k tomu, co se děje v Izraeli, to množství teroristických útoků, kterým byl Izrael vystaven za
poslední 2 týdny, trošku jaksi tu pozornost zase stáhli na tu domácí situaci. Ale jinak opravdu to bylo obrovské téma a je to
obrovské téma. A je zcela jasné, jak říkám, už máme výsledky různých, různých průzkumů, prostě více jak 70 % Izraelců má
naprosto jasno v tom, na jaké straně by měl Izrael stát. Má naprosto jasno, kdo je prostě tady zlý a kdo je tady, kdo je tady
oběť. Takže o tom, o tom není sporu a opravdu ty diskuze se vedou. Ty diskuze se vedou, do jaké míry pragmatismus versus
morální postoj. Do jaké míry prostě by vlastně, jaký to bude mít dopad například na Izrael, že prostě zůstal alespoň ti nejvyšší
představitelé političtí tak jakoby na pomezí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Kdo vlastně víc teď ovlivňuje tu zahraniční politiku? Premiér, ministr zahraničí, ministr obrany, někdo další?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Izraeli je velmi tradičně už po mnoho let, je to premiér, který má v zahraniční politice.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
To platí?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Platí to zcela jistě i teď.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
I v této barevné vládě?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Myslím si, že se to ještě o to víc utužilo za Benjamina Netanjahua, který opravdu přetáhl mnoho pravomocí na sebe a de facto
by se dalo říct, že ministerstvo zahraničních věcí, teď to řeknu trošku s nadsázkou, se stalo takovou cestovní kanceláří pro
politiky. Teď se to trošičku vyrovnalo, ale pořád myslím si, že to je premiér a armáda, ministerstvo obrany v Izraeli samozřejmě
to je velmi mocný, mocný hráč a do určité míry izraelsko-palestinský konflikt, vztahy s Íránem, vztahy se sousedy, to často
definují právě, právě vojáci, právě ministerstvo obrany.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Kdy jsme se bavili o těch diskuzích, které se vedou, kam stát blíž, Západ, Rusko, Ukrajina. Kdyby si Izrael musel vybrat, Sofiina
volba se tomu říká, buď Západ a Spojené státy americké nebo Rusko? A opravdu to bylo buď anebo nikde nic mezitím tak.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak to by bylo strašně jednoduché, prostě ty vazby se Západem, ty vazby na Ameriku jsou strašně silné, mnohem silnější v
těch, v té praktické rovině, než, než kamkoliv jinam. A vlastně, kdybyste se mě zeptal v roce 1948, když byl stát Izrael založen,
tak by to byla asi zajímavá diskuze. Kam se vlastně Izrael posune tím, že spousta těch otců a matek zakladatelů a zakladatelek
pocházelo z té východní a střední Evropy. Bude z Izraele socialistický stát, bude z Izraele komunistický stát. Ale vlastně od, od
padesátých let má Izrael v tomto naprosto jasno a nikdo to nikdy nezpochybnil a komunistická strana v Izraeli nikdy neměla
žádný velký úspěch. Řekla bych, že ani strany příliš fašizující neměly v Izraeli příliš velký úspěch, i když v posledních letech už
sem trošku opatrnější, protože cítíme určitou jakoby sílu těch, těch silně nacionalistických stran, ale prostě Izrael opravdu má
demokracii a liberalismus silně ve svém DNA.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
I přes, řekněme, silnou židovskou komunitu v Rusku a určitě nevýznamnou, nikoliv nevýznamnou ruskou komunitu v Izraeli.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Určitě, ale já si myslím, že je trošku taková zvláštní ekologika, si myslet, že lidé, kteří odešli z Ruska, fandí Rusku. Ono to tak
prostě není a naopak ti lidé často odcházeli znechucení, zhnusení z komunismu, perzekuováni během komunismu, anebo
prostě nesouhlasí s Putinem. Mnoho lidí přišlo v posledních 10-20 letech, protože prostě nechtěli žít v zemi prostě, která je
řízena tak, jak byla řízená anebo je řízena. Teďko v posledních dvou týdnech příchod přišlo do Izraele výrazně více ruských
Židů než ukrajinských Židů. Prostě ruští Židé ve velkém začínají prchat z Ruska, protože nechtějí žít prostě diktatuře, kterou
Putin nastoluje. To znamená jakoby, že by mezi těmito lidmi byla velká podpora, diktátorských, autoritářských režimů není, není
úplně pravda. Určitě tam bude pár nějaké procento lidí, ale většinově jsou ti lidé, jsou ti lidé protiputinovské proti Putinovi.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Mezi těmi, kteří teď přicházejí, už nás v uvozovkách dá říci zakotvují v Izraeli, tak to jsou ruští oligarchové, Roman Abramovič,
typický případ nebude jediný. To už má Izrael vydiskutováno, jak přistupovat k lidem židovského původu pochopitelně, které
tento stát chce chránit vždy a všude na světě? Dává jim občanství, ale jsou to lidi, kteří jsou pod sankcemi Západu.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tito lidé už to občanství mají déle. Většina nebo mnoho vlastně těch oligarchů, oni jsou v desítkách lidech si pořídili občanství.
Po roce 2014, kdy vlastně díky díky sankcím kvůli okupaci Krymu si začali vlastně tito oligarchové hledat nějakou cestičku ven
v případě, že by se ta situace ještě zhoršila. Takže Roman Abramovič je mezi nimi. Není to jednoduché pro Izrael, protože na
jednu stranu ti lidé mají právo na izraelské občanství, protože jsou Židé. Samozřejmě v minulosti měli dveře otevřené, protože s
sebou přinášeli obrovské finance, a to jsou nejenom investice do izraelských firem, ale, ale to jsou také investice do izraelských
univerzit, muzeí, kulturních institucí. To znamená, to nejsou všechno, prostě to jsou peníze, které jsou samozřejmě zajímavé a
Izrael nemá vlastně legislativu, jak těmto lidem zabránit v tom, aby žili v Izraeli, nebo aby prostě měli bankovní účty v Izraeli. Ale
Izrael má poměrně přísný zákon proti praní špinavých peněz. A vlastně, co teď se objevuje, že na jednu stranu panuje
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obrovský zájem o investice například do izraelských nemovitostí, obrovsky luxusních nemovitostí. Protože ti ruští oligarchové se
snaží ty peníze vyvést. Ale prostě izraelské banky, izraelské právnické firmy a izraelské firmy obecně jsou velmi obezřetné.
Protože prostě americké sankce, britské sankce, evropské sankce, prostě tomu nechcete být vystaven. To znamená, opravdu
sice, sice Izraelce nepřipojil k těm sankcím, ale vlastně myslím si, že se nepodaří, aby se z Izrael stal jakýsi tunel pro převod
těch peněz a už víme, že zřejmě to budou spíše emiráty, kde už parkuje mnoho těch luxusních jachet a kde se najednou oživil
ten, ten sektor nemovitostí a tak dále. Takže myslím si, že Izrael opravdu si dá obrovský pozor, protože tlak Spojených států
amerických v tomto momentu by už to Amerika Izraeli neodpustila.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Takže přijet může, ale peněz si asi moc neužije tedy.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Říkala jste, že to, ta hlavní síla izraelské zahraniční politiky je premiér. Premiér Bennett by se asi dát stal tím prostředníkem,
který to, zjednoduším samozřejmě, vyřeší, zajistí příměří, zajistí mír. O co se v této snaze, zajistit mír mezi Ruskem a Ukrajinou
může opřít?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já si myslím, že Naftali Bennett využil právě té pozice, že Izrael má otevřené dveře, jak na Ukrajinu, tak do Ruska, že Izrael má
vlastně obrovskou židovskou ruskou i ukrajinskou komunitu. Takže se může vlastně opřít poměrně i o velké znalosti těch obou
zemí, protože má, kde, kde brát. Ale vlastně od začátku byl Naftali Bennett velmi obezřetný, aby nezvedal ta očekávání. On
nikdy netvrdil, já to vyřeším. On nikdy netvrdil, prostě my jsme to země nebo já jsem ten, který prostě přivede tyto země k
jednacímu stolu a dosáhne míru. On byl velmi obezřetný a říkal já, pokud mohu pomoct, rád pomůžu. Co přesně vlastně, jaká
je přesně jeho rolemi, my vlastně nevím. Protože po těch jednáních on nemá tiskové konference, kde by nám všechno. On nám
vlastně neřekl prakticky vůbec nic. A můžeme se jenom domnívat, protože z ukrajinské strany občas byla jakási kritika, že
Bennett nutí Ukrajinu k jakýmsi ústupků, aby za pár hodin to bylo dementováno.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Dementováno přesně.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
To znamená, jaksi je to takové, je to taková psychologická hra.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Co to v Izraeli znamená, když se nic neříká? To znamená, to je průšvih, to se nepovedlo, anebo je to na dobré cestě, ale zatím
o tom rozhodně nebude, nebudeme mluvit, protože by se ty jednotlivé kamínky mohly rozsypat a úsilí by nemělo výsledek.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak já myslím, že Izraelci ale koneckonců i mezinárodní společenství chápe, že prostě o těchto věcech nemůžete mluvit
otevřeně, že tam jde prostě o to, že to je diskrétní, že, že ty strany prostě spolu potřebují jednat bez toho, aniž by tam byly ty
kamery a ty diktafony. Takže já myslím, že toto Izraelci, Izraelci chápu. Ale jak říkám, já si myslím, že opravdu Naftali Bennett si
byl vědom toho, že ta jeho pozice není nijak silná. Izrael je maličká země, 9,5 milionů obyvatel. Maličká země, která se prakticky
nedá najít na mapě, to není země, která má páku na Rusku nebo páku na Ukrajinu, aby se k něčemu dohodli. Prostě tam šlo
jenom o to, že s oběma těma zeměmi prostě je schopen Izrael mluvit nebo Naftali Bennett. Takže využít ho spíše jako nějakého
prostředníka nějakého doručitele zpráv víc než asi cokoliv jiného.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A nabídnout místo pro jednání, to je při, to je reálná myšlenka, že ta jednání už bylo v Ankaře, ne na úplně nejvyšší úrovni, ale
byla ta jednání. Tak teď, že by byla v Izraeli, to je reálné?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak to samozřejmě Izrael má možnost něco takového zorganizovat, jestli na to ty strany prostoupí.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ano, jestli na to ty strany přestupní, jestli je reálné.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Ukrajina řekla, že ano, že by to pro ní bylo zajímavé, kdyby se to odehrávalo v Jeruzalémě, že je to dostatečně daleko, že
nechtějí, aby to bylo v Bělorusko a tak dále. Tak zatím do té hry vstoupilo Turecko, které je prostě mnohem silnější, které
prostě má mnohem větší možnost, myslím třeba jaksi ovlivnit ta jednání, takže ale je to možné, uvidíme.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Až ten mír nastane, tak jedna z možností je neutralita Ukrajiny. Ukrajinci se už alespoň podle dřívějších informací s tím
víceméně začali směřovat, že tedy žádná Severoatlantická aliance nebude, že to bude neutrální země za garance bezpečnosti
některými zeměmi, mimo jiné i Izrael. Jak silně je Izrael schopen garantovat bezpečnost Ukrajiny v takovém případě?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Já bych ještě k tomu dodala, že vlastně v té tiskové konferenci z tohoto týdne Vladimir Zelenskyj zmínil ještě jednu zajímavou
věc. On řekl, budoucí Ukrajina nebude jako Švýcarsko, ale bude jako velký Izrael. To znamená, všichni budou, všichni půjdou
do armády. V každém kině, v každém obchodě, na každém úřadě bude nějaký ozbrojený strážce, který bude hlídat vchod. A
prostě pro nás bude bezpečnost na prvním místě v příštích mnoha letech. Myslím, že řekl 10, ale řekla bych, že postřelil, takže
to bude mnohem víc než 10 let. Což je zajímavé, že vlastně ten Izrael je pro Ukrajinu, tak do určité míry vzorem, a to určitě
nemluví o neutralitě. To prostě jaksi znamená, že Ukrajina bude tu bezpečnost považovat za zásadní. Do jaké míry je schopen
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Izrael nabídnout bezpečnostní garance, to bude velmi zajímavé. Protože Izrael, jak jsem říkala, Izrael není součást žádné
vojenské koalice. Ale to znamená, že Izrael na jednu stranu nepředpokládá, že mu někdo přijde na pomoc, ale na druhou
stranu nepředpokládá, že bude posílat, když to přeženu izraelské vojáky, aby bojovali za Ukrajiny třeba. Takže spíš tam půjde
možná o nějaké, co jsem slyšela ze strany Ukrajiny, že jde o to, že v případě napadení, okamžitě nějaké státy začnou dodávat
zbraně. Dojde k sankcím a tak dále. Takže asi by záleželo na tom, co přesně by to znamenalo a také kdo by byl součástí té
koalice těch zemí, které by to měly garantovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A to je pro Izrael nějak nepřijatelné, být součástí nějaké koalice, která by za nějakých podmínek, dohodnutých předem
podepsaných vysílala vojáky na obranu v tomto případě Ukrajiny?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Nikdy se to nestalo. Bylo by to prostě, byla by to zajímavá nová zkušenost a prostě ta izraelská armáda má trošku jiný edl, že
jo. Ta izraelská armáda byla prostě založená s tím, že chráníme stát, který je prostě zranitelný. Vlastně chráníme své rodiny.
Izraelští vojáci nikdy nebyli posláni někam, že jo nejdál došli do, do Libanonu a už to bylo velmi kritizováno, že to vlastně nebyla
potřebná válka, že prostě se vedla na území cizího státu. Izrael je prostě zvyklý nebo izraelská armáda je zvyklá bojovat vlastně
na svém území s tím, že tady jsou to ta sporná palestinská území. Ale ne prostě vysílat vojáky někam, někam dál. Takže to by
byla zajímavá diskuze.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A to je taky důvod, proč zatím vlastně v té konkrétní pomoci v aktuální situaci, pokud se nemýlím, je jenom ta nemocnice, polní
nemocnice, která je na západě Ukrajiny. Není to trochu málo právě na zemi, která je na války zvyklá, když to tak řeknu.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak já myslím, že to není tak úplně pravda, že k té humanitární pomoci, které poslal Izrael, je obrovské množství. Já jako
neříkala bych úplně jenom nemocnice, protože prostě se Izrael tam poslal desítky, desítky lidí personálu, které tam vlastně od
lékaře.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Každá pomoc dobrá, dobrá škrtám slovo jenom.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
No, tak je to je to obrovsky drahá a složitá věc někam vyslat prostě polní, polní nemocnici. Samozřejmě byla tady ta otázka
zbraní, proč Izrael neposílá Ukrajině zbraně, nevím. Já nejsem expertka na vojenské systémy /souzvuk zvuků/ přesně tak. Ale
prostě Izrael disponuje jaksi jednou z nejmodernějších vůbec technologií vojensky, vojenskou ve všem. Samotné NATO posílá
na Ukrajinu spíš, spíše zbraně, které se mají, jsou té ruské provenience, jsou spíše staršího data. Neposílá tam nejmodernější
zbraně NATO. Za prvé proto, že prostě je to riskantní, někam poslat nejmodernější zbraně, které máte a také proto, že nevím,
jestli by s tím úplně Ukrajinci uměli hned zacházet. Takže, když se například mluvilo o té železné kopuli, o systému
/nesrozumitelné/. To prostě nezbalíte do krabice a nepošlete někam dál. Izrael má velmi omezený počet těch baterií a tak tak to
pokrývá izraelské území, které je maličké. Podívejte se na velikost Izraele a na velikost Ukrajiny. To znamená, kdyby Izrael se
rozhodl, že naprosto odhalí své nebe, což by nikdy neudělal tak a poslal všechny baterie na Ukrajinu, tak to stejně neochrání
ani ty zásadní, řekněme města na Ukrajině, to je jeden, jedno téma a druhé téma je, že prostě na to se školí izraelští vojáci
mnoho měsíců, než můžou ty baterie opravovat. Proč to vlastně Izraelci neprodali Ukrajincům dřív, když o to žádali, to je otázka.
Já nevím, jestli na to měli finance, protože to samozřejmě není vůbec levné. A je to prostě nejcitlivější technologie, kterou Izrael
disponuje. A prostě není tak úplně jednoduché to poslat do země, kde víte, že prostě to Rusko je extrémně přítomné, kde
prostě víte, že korupce je obrovský problém a tak dále a tak dále. Takže nevím, takže prostě co se týče zrovna tohoto
zbraňového systému, nevím, jestli by to Ukrajině až tak pomohlo.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Evropa začala intenzivně řešit energetickou závislost, respektive zbavení se energetické závislosti na Rusku a jednou s tou
možností je, mnou v úvodu zmíněný izraelský plyn. Nejenom přivážený loděmi ve zkapalněném stavu ale přímo plynovod přes
Turecko. To je projekt, který vlastně on, on není úplně nový. Je teď, ale blíž k realizaci?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Těch projektů myslím bylo víc, on byl ještě projekt plynovodu, který by zase naopak vedl přes Kypr a Řecko a šlo by tou jižní
cestou.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Ten je o 4,5 miliardy eur dražší.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Přesně tak, a to bylo zajímavé, protože Američani se vlastně měli spolufinancovat tento projekt a těsně před válkou na Ukrajině
ten projekt zamítli, že je prostě ekonomicky naprosto, naprosto nerealizovatelný. Je pravda, že Izrael cítí obrovskou šanci, že
vlastně teď bude příležitost plyn vyvážet do Evropy, že teď bude velká snaha vlastně to nějak, nějak zařídit, ale potřeba si
uvědomit, že Izrael sice má plyn, ale opravdu nemá ani zlomek toho, co má Rusko. Takže určitě to může přispět k nějaké
diverzitě, ale určitě to nebude něco, co zachrání Evropu. A spíš pro Izrael to bude velmi zajímavé pro nějaké mezinárodní
vztahy. To znamená, právě pokud by to šlo přes Turecko, tak to znamená intenzivnější partnerství mezi Izraelem a Tureckem.
Ono už vlastně je zajímavé, jak ten plyn spojil země jako Kypr a Řecko, což byly země, které nebyly až tak jako přátelé Izraele
jo. A najednou vlastně v rámci této skupiny se často schází a právě diskutují ty ekonomické otázky v souvislosti s plynem.
Takže, takže to v tomto je to, tomto je to.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A moc se to nelíbí Íránu, pokud se nemýlím?
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Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Tak myslím si, že to je jenom střípek do toho vlastně, co se nelíbí Íránu.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
No, na druhou stranu ona politika Íránu v posledních týdnech spojila některé arabské země a Izrael. Nastává doba nějakých
nových aliancí, řekněme na Blízkém východě?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Určitě ano, vlastně ten vývoj už můžeme sledovat několik let. Akorát, že vlastně díky těm Abrahamovským dohodám se to stalo
takovým otevřeným tématem, a to, že vy asi narážíte na ten summit, který se odehrál v Izraeli minulý týden.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Přesně tak.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Kdy přijeli do Izraele ministři zahraničních věcí z Perského zálivu, ale také z Maroka a z Egypta. A to opravdu byla v něčem, já
vím, že jsme zavaleni tolika informacemi, že toto už prakticky zanikne, ale de facto to byl jakoby historický summit, že, že na
izraelskou půdu přijeli tak vysocí představitelé prostě z Perského zálivu a uvidíme, co z toho bude. Ale je pravda, že Izrael a
arabské země právě díky tomu, že mají společného nepřítele, čímž je Írán, tak spolu začali spolupracovat nejprve na těch, v
těch bezpečnostních otázkách a nejprve tajně a vlastně před těmi dvěma lety se to stalo naprosto už oficiální věcí. Uzavřeli,
uzavřeli spolu mírové dohody. A ta spolupráce se rozvíjí na tolika úrovních, především samozřejmě na té ekonomické úrovni,
protože Perský záliv je znám tím, že prostě disponuje obrovským množstvím peněz. Izrael je zase naopak znám tím, že má
prostě technologie, že má nápady. Takže se zdá, že by tam mohlo dojít k zajímavé synergii mezi právě emiráty Bahrajnem a
Izraelem. Takže určitě se rodí něco nového. Myslím si, že vlastně Blízký východ se velmi proměnil za posledních, za posledních
pár let. A že právě to, že spolu Izrael a ty arabské země mluví, začínají se navštěvovat, začínají se poznávat, že bude přímá
linka nebo je přímá linka mezi Emiráty a Tel Avivem. To si myslím, že před 10-15 lety by tomu asi nikdo nevěřil.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Tak jednu větu o vnitropolitické situaci v Izraeli, bohužel jenom jednu větu, za chvíli, máme necelou minutu. Krize v Izraeli, pád
vlády, nové volby?

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Je to možné.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Připomínám vláda ztratila většinu, tak aby bylo jasné.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
A právě někteří říkají, že prostě Naftali Bennett vyjednával mezi Putinem a Zelenským a zapomněl mluvit se svými poslanci ze
své vlastní strany a výsledek je to, že prostě poslankyně z jeho vlastní strany přešla, přeběhla k té opozici, víceméně se zdá.
Takže v tuto chvíli ta situace v Izraeli je 60 na 60 a uvidíme, jestli Naftali Bennett bude dostatečně schopný, aby to vlastně
udržel.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
Paní ředitelko, děkuji, že jste si udělala čas na Interview ČT24, na shledanou.

Irena KALHOUSOVÁ, ředitelka Herzlova centra izraelských studií, FSV  UK  
Moc děkuju za pozvání.

Daniel TAKÁČ, moderátor 
A už míříme k Událostem, pěkný večer a klidný víkend.

Lidskou společnost utvářejí příběhy. Jejich souboj probíhá i na Ukrajině URL
Automatický překlad
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Se spisovatelem Štěpánem Kučerou, jehož román Největší lekce dona Quijota je nominovaný na Magnesii Literu

Je jedním z prvních evropských spisovatelů, kteří muslimy zobrazují jinak než jen jako zavilé nepřátele a barbary,“ vysvětluje
Štěpán Kučera inspiraci pro román Největší lekce dona Quijota, který je nominovaný na cenu Magnesia litera za nejlepší prózu
a popisuje málo známou kapitolu ze života Miguela de Cervantese. Kučera se soustředí na pět let, které slavný spisovatel coby
španělský voják strávil v zajetí muslimů v severoafrickém Alžíru, a přichází s provokativní tezí, že tehdejší muslimská kultura
byla v mnohém vyspělejší a tolerantnější než křesťanská. A tamní pobyt v ní Cervantesovi mimo jiné umožnil napsat první
moderní evropský román.

Navzdory exotickému prostředí ale román není dobrodružnou četbou, mnohem víc navazuje na postmoderní literární tradici
Jorge Louise Borgese nebo Umberta Eca. Minimálně stejně jako dobrodružství autora totiž zajímá, jak se konstruuje příběh a
co to vlastně je. To je ostatně společné i pro další Kučerovy knihy. Stejně jako to, že autor vezme známý příběh nebo
historickou postavu a po svém je převypráví a interpretuje. „Vyprávění příběhů utváří lidskou společnost. Náboženství,
demokracie, kapitalismus, peníze, to jsou všechno příběhy. Takže ohledávání příběhů je ohledávání podstaty toho, co tvoří
naši společnost,“ popisuje autor svou hlavní tezi. Také v současné válce na Ukrajině podle něj proti sobě bojují příběhy. „Putin
se poměrně neúspěšně snaží vytvořit příběh o tom, že Ukrajinci nejsou svébytným národem, že patří k Rusku a že Ukrajina
potřebuje denacifikovat. Ukrajinci mají zase příběh o záchraně svého národa, o hrdinství, obětavosti, solidaritě,“ popisuje
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Kučera (autor rozhovoru s ním studoval, proto zachováváme v otázkách tykání – pozn. red.)

Román Největší lekce Dona Quijota možná o víkendu dostane cenu Magnesia Litera za prózu. Co rodáka z Jablonce přiměje
napsat knihu o takovém na první pohled vzdáleném tématu?

Já jsem měl odmalička rád dobrodružnou literaturu, a když jsem zjistil, že Cervantes strávil pět let v zajetí alžírských pirátů,
věděl jsem hned, že tohle pro mě bude dobré. Postupně mi do toho vstupovala další témata, takže snad nezůstalo jen u té
dobrodružné literatury.

Jak jsi vlastně přišel na to, že Cervantes strávil pět let v zajetí pirátů v Alžíru?

Narazil jsem na to před lety náhodou v nějakém textu. Nevím úplně přesně kde, musela to být jen zmínka, věta, kterou jsem si
zapamatoval. A pak jsem se ponořil do dalších pramenů.

Štěpán Kučera • Autor: Lucie Levá

Četl jsi předtím něco od Cervantese, že tě ta zmínka tak zaujala?

Donem Quijotem jsem se prokousával už někdy v pubertě. V mé první knížce, což je sbírka povídek, je jedna povídka
věnovaná mládí dona Quijota, takže tohle téma jsem se už jednou pokusil zpracovat, i když dost juvenilním způsobem.

Čím bylo zajímavé sledovat Cervantese v zajetí?

Asi propojením života a literatury. V zajetí napsal Cervantes divadelní hru a jeho život se tak prolínal s literární tvorbou, že je
dneska někdy těžké od sebe obojí odlišit. Jeho celé jméno zní Miguel de Carvantes y Saavedra - ale to „Saavedra“ si sám
vymyslel, původně jako jméno literární postavy, teprve později ho začal používat i pro sebe. Vztah reality a fikce je něco, co mě
vždycky zajímalo. To byla ta první věc, která mě na tom tématu oslovila.

Kniha ale využívá i dalších inspiračních zdrojů. Začíná tím, že člověk žijící v dnešní době najde starý rukopis, jehož příběh nám
čte, což je způsob, jakým často začínaly rytířské romány z Cervantesovy doby. Popis dobrodružných cest hrdinů zase
připomíná žánr renesančních cestopisů, jímž třeba český šlechtic Kryštof Harant popisoval cestu do Jeruzaléma. Četl jsi v rámci
rešerší tyhle staré knihy a inspiroval se jimi?

Zrovna Kryštofa Haranta ano a jednu epizodu z jeho cestopisu jsem použil i do knížky. Rytířské romány jsem - pravda -
pominul, ale četl jsem studie popisující Cervantesovu tvorbu v kontextu jeho doby včetně literárních vlivů. Taky jsem v rámci
příprav četl další texty od samotného Cervantese, kromě Dona Quijota hlavně jeho Příkladné novely. Co se týče cestopisů,
nejvíc mě ovlivnil středověký arabský cestopisec Ibn Battúta.

K čemu jsi v knize o Cervantesovi použil osudy arabského cestovatele?

Cervantes byl zajatý v Alžíru, takže se nedobrovolně dostal do maurské kultury. Tušil jsem, že si při psaní s evropským
kulturním okruhem nevystačím, takže jsem se začal zajímat i o muslimskou literaturu. A Ibn Battúta mi tam dobře zapadl. Jeho
cestopis je vlastně svým způsobem zajímavě komponovaný román, ve výsledku je to takové magicko-realistické čtení, opravdu
ho můžu vřele doporučit.

Jak Cervantese coby Evropana dlouhý pobyt v muslimské kultuře ovlivnil?

V rámci rešerší jsem pro sebe objevil i knížku Cervantes v Alžíru, kterou napsala americká hispanistka María Antonia Garcés, s
níž jsem potom taky dělal rozhovor. Ona razí tezi, že Cervantes byl jeden z prvních evropských spisovatelů, kteří se dokázali
podívat na svoji vlastní kulturu z odstupu. Podle ní toho byl schopný právě proto, že strávil čas v Alžíru. Je taky jeden z prvních
evropských spisovatelů, kteří muslimy zobrazují jinak než jen jako zavilé nepřátele a barbary. V jeho knihách jsou zachycené i
maurské kulturní tradice jako muslimská svatba nebo alžírská kuchyně. Cervantes měl na svou dobu k tomuto kulturnímu
okruhu poměrně tolerantní vztah. Což mě samozřejmě zaujalo, protože je to i dnes výbušné a aktuální téma.

V knize se čtenář dočte, že muslimská kultura byla oproti křesťanské v některých věcech zdánlivě tolerantnější (třeba ve vztahu
k homosexuálům) a technologicky vyspělejší v medicíně… Mezi řádky vystupuje provokativní teze, že kdyby islámští válečníci
dobyli Evropu, tak by to pro upjatý křesťanský svět žijící ve špatných hygienických podmínkách vlastně možná nebyla taková
katastrofa. Byl to záměr tam tuhle myšlenku propašovat?

Není to přímo názor autora, ale jedné postavy. Kdyby islám pohltil Evropu, svět vypadá úplně jinak. My dva bychom tu nejspíš
teď neseděli a nebavili se spolu česky. Netroufám si říct, jestli by takový svět byl lepší, nebo mnohem horší. V Cervantesově
době byl každopádně islámský svět už za zenitem, ten křesťanský naopak na vzestupu, protože začala doba zámořských
objevů, kdy se evropské země včetně Cervantesova Španělska dostávaly k obrovskému bohatství, což zase podnítilo rozvoj
vědy a následně vedlo k osvícenství a pokroku, z něhož dodnes těžíme. Na druhou stranu to znamenalo i vzestup kolonialismu
a genocidu původních obyvatel Ameriky. Muslimové by zámořské výpravy pravděpodobně nepodnikali, ale jak by se proměnila
Evropa pod jejich nadvládou a jak by Evropa proměnila je, to by bylo téma na román z žánru alternativní historie.

Myslíš, že Cervantesova zkušenost ze zajetí v jiné kultuře mu umožnila podívat se na naši kulturu jinak a po návratu se vysmát
tehdy oblíbeným rytířským románům - a napsat tak vlastně první moderní evropský román?

To je teze paní Garcés. Já ji literárně prozkoumávám, nemůžu tvrdit, že to tak bylo, nejsem literární historik ani hispanista. Ale
přišlo mi to jako zajímavá myšlenka, se kterou jsem se zkoušel vypořádat.

Kniha se odehrává v dobrodružném a exotickém prostředí, ale není to historický ani dobrodružný román. Jako autor čtenáře
místy záměrně mystifikuješ. Nejvíce ze všeho je to nakonec asi postmoderní próza, kde si hraješ se čtenářskými očekáváními a
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rozmlžuješ hranici mezi fikcí a realitou. Jako by tě nejvíc zajímalo vyprávění jako takové. Podrobuješ zkoumání, jak se
konstruuje příběh, upozorňuješ čtenáře, že žádný vypravěč není zcela spolehlivý. Je tedy tématem knihy už zmíněná myšlena,
kde končí realita a kde začíná fikce?

Nechci čtenářům našeptávat, jak mají číst. Ale to, co utváří lidskou společnost, je právě vyprávění příběhů. Náboženství,
demokracie, kapitalismus, peníze, to jsou všechno příběhy. Takže ohledávání příběhů je ohledávání podstaty toho, co tvoří
naši společnost. To bylo jedním z témat toho románu.

Snaha poukázat na to, že každý vypravěč čtenáře manipuluje a snaží se ho vtáhnout, zamlčet mu některé části, vymýšlí si, je
každopádně velmi aktuální i vzhledem k dezinformacím, které jsou v době sociálních sítí velkým tématem.

Vztah mezi realitou a fikcí se ostatně objevuje v původním Cervantesově románu, současní literární teoretici označují Dona
Quijota i za „román o románu“. Není to tedy jen o bláznivém rytíři, který bojuje s větrnými mlýny, ale i o tom, co to je vyprávění.
Takže to téma je aktuální už staletí.

Tvůj předchozí román Projekt Gilgameš se taky věnuje příběhům a jejich síle. Zaznívá v něm myšlenka, že civilizace, která má
nejsilnější příběh, v dějinách vítězí, ať už je to sumerské město Uruk, starověký Egypt nebo křesťanská civilizace. A síla toho
příběhu hodně souvisí s bohy, které civilizace uctívá. Na konci románu je pak seznam myslitelů, kteří tě při psaní ovlivnili. Od
kterého tahle myšlenka pochází?

Byl to Yuval Noah Harari, který právě na myšlence příběhu postavil svojí slavnou knihu Sapiens. Když o síle svého příběhu
dokážeš přesvědčit dost lidí, dává ti to velkou moc. Kéž bychom přijali za svůj dejme tomu příběh o boji proti environmentální
krizi…

V současnosti se zdá, že snahu o vystavění příběhu boje za klima aspoň dočasně zastínilo něco jiného, válka na Ukrajině. Je to
taky souboj příběhů - kromě toho, že tam bojují vojáci? Co je to za příběhy?

Putin se poměrně neúspěšně snaží vytvořit příběh o tom, že Ukrajinci nejsou svébytným národem, že patří k Rusku a že
Ukrajina potřebuje denacifikovat. Ukrajinci mají zase příběh o záchraně svého národa, o hrdinství, obětavosti, solidaritě.
Ostatně my sami si válku zasazujeme do příběhů, kterým věříme. Někdo ji použije jako ospravedlnění toho, že je třeba přejít na
obnovitelné zdroje energie, protože se přece musíme zbavit závislosti na ruském plynu. A někdo zase říká, že teď není čas
myslet na Green Deal a obnovitelné zdroje, protože přece musíme řešit válku a Putina.

Příběh o hrdinovi…

Příběhovost války umí dobře využít i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Umí vyprávět příběh a udržet naši pozornost u
konfliktu, který bychom třeba už přestali vnímat. Jeho zkušenost herce a filmového producenta se ukazuje jako velká deviza.

A hned se taky objevily vtipy na sociálních sítích, jak si Putin celý život budoval pověst alfa samce, který polosvlečený jezdí na
koni a potápí se pro amfory, a pak mu jeho příběh vyfoukne nějaký komik, který se ukáže jako opravdový hrdina. Samozřejmě,
Zelenskyj umí dobře vyprávět. A zaplať pánbůh za to, v takovéhle situaci.

Říkáš, že Putin vystavěl špatný příběh, ale možná jen pro nás. Na Rusy - zdá se - funguje.

Ano, pro domácí publikum ten příběh zjevně funguje, Putinova popularita v Rusku prý stoupla k 80 procentům. Ale samozřejmě
to má usnadněné v tom, že ovládá média a většinu kanálů pro propagaci. To se to vypráví, když není slyšet nic jiného.

Myslíš, že v dnešní době, kdy je možné takřka jakékoli svědectví zmanipulovat, roste právě význam umění vyprávět příběh na
úkor toho, co se opravdu stalo? Třeba když Rusové můžou tvrdit, že válečné zločiny na Ukrajině byly nahrané, že je to fake - a
lidé tomu budou věřit?

Myslím, že na tom, jak se událost odvypráví, záleželo vždycky. Proto egyptští faraoni odstraňovali z papyrů, tedy z dějin, svoje
nepohodlné předchůdce. Nový je rychlý posun technologií. Vezme se Zelenskyj, počítačově se mu upraví pusa a on v rámci
deep fake videa bude říkat, cokoli se mu tam vloží. Zatím tahle technologie existuje, ale není masově zneužívaná. Až se to
stane, je možné, že nikdo už nebude věřit ničemu, co uvidí v médiích. Člověk je nicméně vynalézavý tvor, možná se objeví zase
nové technologie, které tomuto budou bránit. Třeba si pak každé video na internetu projedete čtečkou, která řekne, jestli bylo
manipulováno. A tyhle „hodné“ technologie budou zase cílem nějakých nových virů a technologická evoluce bude pokračovat…

Tvoje nejstarší kniha je zmíněný soubor povídek Tajná kronika Rychlých šípů. Vyšla ještě v době, kdy jsi studoval žurnalistiku
na pražské  Fakultě  sociálních  věd . Protože jsme byli spolužáky, pamatuji, že to na nás tehdy udělalo dojem: někdo vydá
knihu, zatímco my se snažíme psát první články jako elévové někde v redakcích. Kdy jsi vlastně s psaním začal?

No děkuju. Ta knížka vyšla, když mi bylo jednadvacet, a první povídku z ní jsem napsal - myslím - v šestnácti. Samozřejmě
většinu těch povídek bych dneska napsal jinak nebo bych je spíš nenapsal vůbec, ale byl to první pokus literaturou uchopit, co
jsem prožíval nebo vnímal.

Pavel Mandys ze spolku Litera na autorském čtení nominovaných autorů • Autor: ČTK

Pamatuješ si, proč jsi vůbec začal psát?

Začal jsem s tím asi hned, jak jsem se naučil číst a psát. V první nebo druhé třídě jsem napsal a nakreslil cosi jako knížku. Byl
to sešit příběhů, kde jsem opisoval z kriminálek, co tehdy běžely v televizi, ale byly tam už i různé dobrodružné příběhy o
expedicích do Afriky. Proč jsem s tím začal, nevím. Možná je v tom touha něco po sobě zanechat, ale takhle to šestileté dítě
nejspíš nebere. Asi je to prostě radost z tvorby.
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Sám říkáš, že ta kniha povídek z roku 2006 je juvenilie, ale zároveň mě překvapilo, že už tam jsou základy toho stylu, jímž píšeš
teď. Používáš reálná díla, která po svém převypravuješ, ať jsou to Lovci mamutů, Rychlé šípy nebo Malostranské povídky.
Dnes zase volně zpracováváš příběhy Dona Quijota. Platí to i pro román Projekt Gilgameš, kde jsi převyprávěl staré mýty. Kde
se vzal tenhle zájem převypravovat už napsané příběhy místo toho, abys třeba popisoval to, co zažíváš ty osobně?

V tom, co píšu, je i to, co zažívám. Když to vezmu konkrétně, tak titulní povídka mojí první knížky je o tom, jak Mirek Dušín
prožívá pubertu. Když jsem to psal, byly to pro mě aktuální věci. První cigareta, první holka… Později v románu Projekt
Gilgameš jsem zase zužitkoval zážitky z očekávání blížícího se otcovství. Druhá věc je, že stojíme na ramenou obrů, i když si to
ne vždycky uvědomujeme. Autor, který ze sebe chrlí - dejme tomu - spontánní prózu, by to pravděpodobně nedělal, kdyby před
ním nebyl Kerouac a před ním zase prokletí básníci. Takhle bychom se dobrali až někam k tomu Eposu o Gilgamešovi. Ve
svých knížkách tohle vlastně jenom zviditelňuju a hlásím se k tomu.

Neptám se ani tak proto, že bych měl pocit, že tvé psaní není upřímné. Spíše mě zajímá, proč to děláš. Že si vždy najdeš
příběh, ke kterému se přimkneš a skrze něj pak vyprávíš - místo abys vycházel z vlastní zkušenosti, z fyzického světa. Vždy
vycházíš z literárního světa.

Život a literatura se podle mě vzájemně ovlivňují. Bavili jsme se o příbězích jako o nějakém tmelu společnosti. Oddělit příběh od
reality je prakticky nemožné.

V čem je literatura to, že se tady teď spolu bavíme?

Rozhodně je to nějaký příběh. Má začátek, bude mít konec, bude tam nějaký narativ. Nevím, jak náš rozhovor zpracuješ, ale
předpokládám, že budeš usilovat o nějakou strukturu, budeš se snažit, aby to vedlo odněkud někam. V ideálním případě by
tam měl být i nějaký smysl, což nevím, jestli se nám povede. Snad jo.

Když se člověk podívá na to, co je dnes ve světové literatuře úspěšné, vidí autory, jako je Michel Houellebecq, Sally Rooney,
Edouard Louis nebo třeba Karl Ove Knausgaard. V psaní naopak vycházejí ze své životní zkušenosti a tu přetavují do
literatury. To, co děláš ty, není úplně „v módě“. Uvědomuješ si to - a neláká tě přece jen víc využívat své zkušenosti a
současné reálie?

Vnímám to, protože literární kritici zmiňují, že nejsem součástí současných trendů, jinak by mě to asi nenapadlo. Na tu poslední
otázku ale odpovím ano, láká mě to. Napsal jsem knížku, která letos vyjde, a je úplně jiná než cokoli, co jsem napsal doteď. Je
o mém rodném Jablonci nad Nisou a pokusil jsem se v ní tu svoji metodu úplně otočit. Jestli jsou moje dosavadní knížky oslavou
vyprávění, bájivosti nebo mystifikací, tak tady jsem se naopak pokusil co nejautentičtěji zachytit, jak vypadalo 20. století v
Jablonci nad Nisou. Takže je tam hodně citací pamětníků, archivních materiálů, dobových článků z novin a tak. V téhle knížce
téměř není fabulace, zkusil jsem nechat vyprávět fakta.

To, co jsi psal doteď, mělo každopádně silná období a slavné zástupce. Třeba Umberto Eco nebo Jorge Luis Borges psali
podobným způsobem, který je teď jen méně viditelný. Proč myslíš, že je v kurzu osobnější psaní postavené na životní
zkušenosti a pohledu na svět? Třeba autofikce Karla Oveho Knausgaarda jde tak daleko, že autor popisuje nejmenší detaily
svého života včetně názvu zubní pasty, kterou používá…

Nejsem literární vědec ani kritik, ale možná se lidé prostě nasytili určitého typu literatury a chtějí číst zas něco jiného. Poptávka
dnes vede trochu jiným směrem, což je v pořádku.

Ale čím myslíš, že to je? Souvisí to jen s přesyceností Umbertem Ecem, nebo i s tím, co se děje ve světě?

Určitě to bude souviset s proměnami mediální reality – víc se dopřává sluchu marginalizovaným skupinám, periferiím. Sociální
sítě rozbíjejí tradiční hierarchii, dnes se každý může stát novinářem, spisovatelem, publikovat svoje názory. To jistě nahrává
tomu, že se objevují autoři, kteří tohle tematizují.

Proč jsi ses ty rozhodl psát jinak a vytvořit onu novou, zatím nevydanou knihu o Jablonci?

Po letech jsem se přestěhoval zpátky do svého rodného města a měl jsem potřebu si ho znovu osahat. Začal jsem se scházet
se starými jabloneckými Němci, kteří tam ještě žijí, ptát se jich na jejich zkušenosti. Jako dítě jsem německou historii Jablonce
příliš nevnímal - a ani ve škole nás o tom moc neučili. Krátce poté, co jsme se přistěhovali do Jablonce, začal covid a s ním
omezení společenského života. Chodil jsem běhat do lesů kolem Jablonce, tam jsem vídal různé výjevy, jako třeba cestu
uprostřed lesa, která nikam nevede a končí zarostlá stromy. Kdo po ní kdysi chodil? Pátral jsem taky v online archivech
jabloneckých novin, což se též hodilo do covidové doby.

Co nového ses dozvěděl o svém městě?

Tušil jsem, co se tam zhruba odehrávalo, ale ponořil jsem se do větší hloubky. Třeba to, že se za války na území Jablonce
nacházel koncentrační tábor, jsem věděl, ale teď jsem se dostal ke svědectvím lidí, kteří jím prošli. Když tematizujeme
holocaust a hrůzy druhé světové války, koukáme se na Schindlerův seznam nebo dokumenty o Osvětimi, přitom pár kroků od
mého bydliště probíhalo úplně to samé. Symbol, který knížkou provází, je jablonecká přehrada. Je fascinující, jak se v průběhu
času měnilo její vnímání. Vznikla začátkem 20. století, na jejím místě bývalo údolí s obytnými domky. Lidé se z nich museli
vystěhovat, domky byly stržené, takže oni vnímali vznik přehrady jako životní tragédii. Potom se přehrada stala ozdobu města a
vyhledávanou rekreační oblastí. Ale těsně po válce do ní zase Němci chodili spáchat sebevraždu, aby unikli odsunu. Někoho
připravila o domov, někoho o život a někdo tam chodil surfovat. Já se narodil na tehdy čerstvě postaveném sídlišti na břehu
přehrady; i stavbu toho sídliště vnímali tehdejší starousedlíci jako urbanistickou tragédii, zatímco pro mě byly paneláky zrcadlící
se ve vodní hladině krajinou mého dětství, která pro mě existovala jaksi odjakživa.

Přiznáváš inspiraci Borgesem, v projektu Gilgameš cituješ staré sumerské mýty. Zní to, jako bys radši i četl staré věci než
současnou literaturu.
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Asi to tak je, i když to nepovažuju to za svoji přednost. Je to hlavně nedostatkem času. Pro kulturní rubriku Práva dělám
pravidelně rozhovory s českými spisovateli, takže současnou tuzemskou knižní produkci musím sledovat z pracovních důvodů.
A když píšu sám nějakou knížku, čtu zase texty vztahující se k ní. Teď jsem načítal literaturu o Jablonci, předtím zase
cervantesovskou či arabskou literaturu.

Kdo z české prózy tě v poslední době zaujal?

Michal Ajvaz, Lucie Faulerová, Pavla Horáková, Michal Šanda, Petr Stančík, Stanislav Komárek…

Mají společného jmenovatele?

Asi hlavně to, že píšou podle mě dobré knížky a mají svébytný styl, jinak jsou vzájemně dost odlišní. Michal Ajvaz buduje
myšlenkové světy, Lucie Faulerová zase se zdánlivou lehkostí drásá lidské nitro, u Michala Šandy je každá nová knížka úplně
jiná než ty předchozí, což je myslím samo o sobě výkon hodný obdivu.

Říkal jsi, že světovou prózu nesleduješ, ale sleduješ světové intelektuály, ať už Harariho, Bostroma či Zimbarda. Souvisí to víc s
inspirací pro tvé psaní, nebo s tím, že jako redaktor čtenářům přibližuješ zajímavé knihy a nové myšlenky?

Asi oboje, ale zajímá mě to hlavně proto, že mě zajímá člověk; naše podstata, z čeho vycházíme a samozřejmě taky kam
směřujeme, i když ani na jedno z toho nemůže žádná kniha s konečnou platností odpovědět. Ještě bych k těm výše autorům
doplnil Rutgera Bregmana s jeho aktuální knihou Lidstvo. Dějiny naděje. Ten má tezi, která je skoro provokativní, že člověk je
dobrý.

Říká, že lidská evoluční výhoda je, že se dokáže domluvit s ostatními a spolupracovat.

Ano, naši hlavní evoluční výhodu vidí v přátelskosti. Taky říká, že příběh, kterému uvěříme, se může stát skutečností - a věda
mu dává za pravdu s pojmy jako placebo, nocebo nebo sebenaplňující se proroctví. Takže když si budeme říkat, že jsme dobří
a budeme se podle toho chovat, svět se může stát lepším místem. Zní to banálně, ale je to dobrý příběh a stojí za promyšlení.

Ruská armáda přišla na Ukrajině zhruba o 18.900 vojáků, tvrdí Kyjev URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 07.04.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 08:15 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , AVE: 8 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo zhruba o 18.900 vojáků, uvedla dnes ukrajinská armáda. Naopak ruské ministerstvo
obrany informuje o růstu ztrát ukrajinských sil. Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinský generální štáb podle agentury Ukrinform také tvrdí, že Moskva dosud ztratila mimo jiné 698 tanků, 1891 bojových
obrněných vozidel, 332 dělostřeleckých systémů, 108 salvových raketometů, 55 systémů protivzdušné obrany, 150 letadel, 135
vrtulníků, 1358 vozidel, 111 bezpilotních letounů, 76 cisteren a čtyři raketová odpalovací zařízení. 
Ruská armáda od začátku "zvláštní vojenské operace", jak Moskva nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, hlásí mimo jiné zničení
125 letadel, 93 vrtulníků, 413 bezpilotních letounů, 227 protiletadlových raketových systémů, 1987 tanků a dalších obrněných
bojových vozidel, 218 raketometů, 866 děl a minometů. Podle agentury TASS to dnes oznámil mluvčí ruského ministerstva
obrany Igor Konašenkov. 
Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je pokud jde o ruskou armádu i Moskva. Ruské
ministerstvo obrany naposledy koncem března sdělilo, že během "speciální operace" přišlo o život 1351 ruských vojáků. 
Ruská služba stanice BBC ve středu uvedla, že zhruba 20 procent dosud identifikovaných padlých ruských vojáků na Ukrajině
jsou důstojníci. 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko po úterním jednání s Ukrajinou
oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Agentura UNIAN ale uvedla, že k hromadnému
stahování ruských jednotek z těchto oblastí nedochází. 
Ruské ministerstvo obrany v posledních dnech tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě
Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má
vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Není ani zřejmé, na kolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Teď už 9 hodin přeji pěkné ráno, nabízím zprávy. Ruská armáda v noci ostřelovala.

mluvčí 
Město vzalo té luhanské oblasti.

mluvčí 
O děsu Charkov za poslední den podle Pentagonu provedla až.

mluvčí 
250 náletů. Drtivá většina z nich mířila na.

mluvčí 
Východ země. Celkem to ruská vojska od začátku invaze.

mluvčí 
Vypálila na Ukrajinu přes 1500.

mluvčí 
Řízených raket.

mluvčí 
Intenzivnímu ostřelování v noci čelil i obležení mariupol na pobřeží.

mluvčí 
Azovského moře. Úřady odhadují, že 90 % města je v troskách. Včera ruské armádě podařilo obsadit přístavní komplex jeho
jihozápadní části. Ukrajinští obránci v centru pokračují v odporu 6 týdnů od úplného.

mluvčí 
Obklíčení. Město.

mluvčí 
Ruské rakety včera zasáhly vlakové nádraží ve východoukrajinském Kramatorsku. V té době tam na evakuaci čekali zhruba
4000 civilistů. Nejméně 50 z nich zemřelo. Ve čtvrtek 3 evakuační vlaky nevyjely, protože ruský útok ze vzduchu poškodil na
trati západně od Kramatorsku koleje. Úsek ale ukrajinské železnice opravili.

mluvčí 
A evakuace tak měli pokračovat.

mluvčí 
Ruští státní propagandy z té tak spěchali, aby schválili odpovědnost za tento úder na ukrajinské síly, že neúmyslně prokázaly
vinu Ruska. Agentura Ria Novosti informovala o útoku na Kramatorsk už ve chvíli, kdy byly rakety ještě ve vzduchu. Jenže den
předtím ruští propagandisté hrozili všem, kteří se v Donbasu evakuují po železnici na dnes.

mluvčí 
Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von Der Leyenové musí ruské zločiny na Ukrajině skončit před mezinárodním
soudem. Řekla to při návštěvě vůči. Podle prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského ale budou přibývat další města podobně
tragickým osudem. Sbor Gance je podle něj ještě víc obětí než vůči.

mluvčí 
Bura Janka, třináctitisícové město v kyjevské oblasti do města dorazily záchranné týmy.

Cesta tam jim ale trvala dlouho. Ukrajinci totiž vyhodili do vzduchu mosty, aby zastavili ruský postup.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude po odklizení trosek bilance obětí ve městě ještě horší než v
boccie. Tam zemřely stovky civilistů, často mučených.

mluvčí 
A počal s roboty začalo.

mluvčí 
Odklízení sutin v rodince. Je to tam podstatně děsivější. Snad je tam ještě víc obětí ruských okupantů a co teprve, až se svět
dozví pravdu o tom, co ruská armáda provedla v Mariupolu.

mluvčí 
Opravdu protest.

mluvčí 
V troskách bytových komplexů jsou stále uvězněná těla obyvatel. Ruští okupanti během své přítomnosti ve městě neumožnili
vyprostit, natož pohřbít.

mluvčí 
Tam vzali si musel moje matka můj bratr moje švagrová tchán tam pořád jsou stejně jako další lidé. Vím, že nestihli odejít od té
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vím, že tam v době útoku byly nějaký.

mluvčí 
Lidi pod těmi sutinami ležely zavalení 36. Rusové stříleli a nedovolili nám je vytáhnout.

mluvčí 
Vznesli teď léčit už jen se.

mluvčí 
V troskách jsme našli nějaké věci z našeho bytu. Tohle je třeba fotoalbum mojí maminky z doby, kdy chodila na střední školu.

mluvčí 
Ukrajinská generální prokurátorka obvinila ruské síly, že Borg Janků před obsazením vystavili barbarskému bombardování.
Počet obětí je podle ní zatím nejistý.

mluvčí 
Vladimir Putin i zemi v okolí minulost věřit.

mluvčí 
Vladimir Putin je největším válečným zločincem jedenadvacátého století. Jiné Rusko má sice imunitu, ale u mezinárodních
soudů u nás je.

mluvčí 
Dílů mezinárodní spravedlnosti mluvila předsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyenová. Spolu s dalšími evropskými
představiteli navštívila pučů. Lidé zodpovědní za zvěrstva v tomto městě podle ní mají být postaveni před soud.

mluvčí 
Občanští demokraté si zvolí své vedení. Mandát by měli obhájit šéf strany Petr Fiala i první místopředseda Zbyněk Stanjura ani
1 nemá protikandidáta. Na kongresu ODS v Praze je Nikola Reindlová. Nikolo, kdo další by měl být po dnešní volbě v nejužším
vedení strany?

Dobré ráno, tak jako nás nečeká žádné překvapení na tom nejvyšším postu ani na postu prvního místopředsedy tak zdá se, že
žádný velký boj nebude ani od té další místopředsednická křesla. Zdá se, že hladce obhájí, jak ministři Kupka Baxa, tedy 2 lidé,
kteří už v tom vedení nyní jsou, tak také europoslanec Alexandr Vondra, no uvolní se ten čtvrtý post místopředsednický,
protože ten je aktuálně obsazeni Milošem Vystrčilem šéfem senátu. Nicméně Miloš Vystrčil nechce obhajovat tuto svou funkci.
On sám říká, že se chce soustředit na práci v senátu na obhajobu mandátu. Samozřejmě čekají nás na podzim senátní volby a
samozřejmě se trošku spekuluje nejen mezi novináři, ale také mezi politiky, jestli to nebude právě Miloš Vystrčil, kdo by nakonec
mohl kandidovat za Občanskou demokratickou stranu na hrad v příštích prezidentských volbách, které nás čekají příští rok
zhruba touto dobou každopádně uvolní se tedy 1 místopředsednický post, no a tam zdálo se původně, že by mohl být alespoň
takový menší souboj, a to mezi Tomášem Hulanem senátorem Zdeňkem Zajíčkem zastupitelem pražským zastupitelem za ODS
Tomáš Goláň, ale včera při příchodu sem na kongres ODS oznámil, že se nominace vzdá, zdá se tedy, že nakonec to tedy
bude Zdeněk Zajíček, samozřejmě ale politický kongres politický sjezd tzn. že ty přihlášky ještě mohou přibýt v průběhu
samotného kongresu, zdá se to ale velmi nepravděpodobné.

mluvčí 
Vědcům z univerzity v anglickém Bristolu se podařilo pomocí 3 tiskárny vytvořit povrch napodobující špičky prstů. To by mohlo
pomoci například lidem s umělými končetinami. Díky speciálně upravené protéze by mohly být schopni používat hmat a vnímat
tak skrz konečky prstů. Své využití má mít povrch podle vynálezců i v průmyslu.

mluvčí 
Jako skutečná kůže, syntetické špičky prstů by podle vědců z Bristolské univerzity mohly znamenat revoluci ve světě robotiky
protetiky.

mluvčí 
Můj Franty svůj výkon.

mluvčí 
Jsme zjistili jsme, že naše konečky prstů, středa tiskárny můžou produkovat umělé nervové signály, chovají velmi podobně, jako
by měli skutečné nervové buňky.

mluvčí 
Lidská kůže je složena ze tří hlavních částí. Podkoží káry pokožky. Mezi poslední 2 jmenované vrstvy. Vědci umělé kůže vložili
miniaturní senzory, které vnímají dotyk.

mluvčí 
Halu s rázem. Lidská.

mluvčí 
Kůže má poměrně složitou strukturu na relativně tuhý vnitřní povrch navazuje měkčí vnější část. Mezi těmito dvěma vrstvami
jsou papily, díky kterým funguje hmat se podobnou strukturu používáme u naší umělé kůže.

mluvčí 
Už začátkem roku přišli s podobnou technologii němečtí vědci ze společnosti Maxe Plancka. Oba týmy výzkumníků ale
přiznávají, že než se objev podaří využít v praxi při výrobě lidských protest. Čeká je ještě dlouhá cesta.
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mluvčí 
Ale skin ten azyl pak jsem si sen faktury.

mluvčí 
Skutečná lidská kůže dokáže vnímat třeba teplotu vibrace a další aspekty. Do umělá kůže zatím neumí.

mluvčí 
V průmyslu by mohlo být využití rychlejší roboti díky 3 té kůži mohli být při práci obratnější. Snadnější by pro ně mohla být třeba
manipulace s drobnými lehkým předměty.

mluvčí 
Dobré dopoledne. Hokejisté Českých Budějovic odvrátili konec sezóny. Spartu zdolali 31 snížili stav semifinále Generali Česká
pojišťovna play off na 13 zápasy.

mluvčí 
Hokejisté Českých Budějovic odvraceli ukončení sezóny bez potrestaného kpt. Milana guláše, přesto rozehráli čtvrté semifinále
dobře brankou Daniela Voženílka. Sparta odpověděla díky Eriku Orlovi, kterému nabil David Dvořáček. Jenže domácí ještě ve
druhé části zelená skok zpět. Z brejku se nadvakrát prosadil Jindřicha bodů 6 dnů před koncem pak jistil vítězství motoru 31
bývalý hráč Sparty Lukáš Pech. Pražané budou mít druhou šanci ukončit sérii v pondělí na svém ledě.

mluvčí 
To hokejisté Třince vyhráli ve čtvrtém semifinále na ledě Mladé Boleslavi 21 a nejrychlejší možné době postoupili do finále.
Góly se o to postarali Vladimír Dravecký a v přesilové hře Martin Růžička.

Brankář Pavel Francouz zastavil v NHL ve Winnipegu 39 střel a dovedl Colorado k víře 54 v prodloužení. Nastavení zvítězil i
Boston na ledě Tampy Bay u jediné branky obhájce Stanleyova poháru asistoval Jan Rutta.

mluvčí 
Neúspěšný vstup hokejistů Tampy do dubna podtrhl v souboji o třetí místo atlantické divize Boston, který se ujal vedení zkraje
druhé třetiny, kdy skóroval Jake DeBrusk. Na brzkém srovnání Tampy se podílel Jan Rutta, který udržel puk v útočném pásmu
a nabídku Perryho zužitkoval Bellemare. Domácí pak nevyužili řadu šancí a počtvrté v řadě prohráli. V prodloužení o tom
rozhodujou kojila Češi Palát za položili ani se za vítěze nebudovali. Při výhře Bostonu 21 opět neznámých důvodů chyběl David
Pastrňák.

mluvčí 
Čeští pendleři poslední zápas na světovém šampionátu vlas Vegas vyhráli. Dánsko porazili 92 na vrcholném turnaji obsadili s
bilancí pěti vítězství. Porážek deváté místo. Já jenom.

mluvčí 
Věří Jiří Okáč.

mluvčí 
Český basketbalista Jan Veselý byl nejlepším střelcem Fenerbahçe utkání Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény. 20 body
mírnil porážku istanbulského týmu 59 62.

mluvčí 
Jedenáctou sezónu Val Jan Veselý v eurolize, kterou Fenerbahçe v roce 2017 vyhrál. Do play off se s istanbulským klubem v
této sezóně nedostal. V předposledním utkání základní části aspoň dosáhl na zajímavý milník i díky 20 bodům proti
Panathinaikosu překonal jedenatřicetiletý pivot hranici 3000 bodů v eurolize. Co se mu povedlo jako dvanáctému hráči v
historii. Basketbalisty Panathinaikosu mu případnou oslavu pokazily. Sekundu před koncem rozhodl Američan Nathan trojkou o
výhře řeckého týmu 62 59.

mluvčí 
Basketbalistky ZVVZ USK Praha se do finále Evropské ligy neprobojovali. Semifinále Final Four podlehli v Istanbulu domácímu
Fenerbahçe, 74 83 a zítra si zahrají o třetí místo.

mluvčí 
Hráčky USK má jakoby ovály Thomasová před semifinále převzal ocenění pro členky nejlepší sestavy letošního ročníku
Euroligy. Pražanky měly poté utkání s Fenerbahçe skvěle rozehrané. Pokoše Jonesové vedly zkraje druhého poločasu 12
bodů, jenže v domácím dresu se následně rozehrála bývalá hráčka vysokoškolaček Amanda Zahuiová. Bouřlivý istanbulský
funkci závěrečné části dotáhli Fenerbahçe triumfu. Basketbalistky USK si tak po porážce 74 83 zahrají pouze o třetí místo. V
neděli vyzvou španělskou salonku.

mluvčí 
V této hodině už budeme sledovat dění na kongresu ODS. Ten pokračuje druhým dnem na programu je volba nového vedení.
Komentář k dění na kongresu přidá za chvilku politolog Miloš Brunclík.

mluvčí 
V této hodině taky budeme mluvit třeba o využití umělé inteligence i ve válečných konfliktech. Investice právě do těchto
technologií v posledních letech rostou a Česko v tomto směru patří k lídrům v rámci Evropské unie.

mluvčí 
Zamíříme taky na zámek v Kroměříži, kde se rozbíhá nová turistická sezóna, co je tam letos nového k vidění, ukážeme krátce
před desátou.
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mluvčí 
Dělá ještě pozvánka ke sledování pořadu Černé ovce, v něm se kolegové zaměřili na velmi specifický případ, a to iniciativu
několika lidí, kteří chtěli pomoci lidem na Ukrajině tím, že jim pošlou neprůstřelné vesty. Ty ale byly vyprodané, a tak si chtěli
vyrobit z balistického plátu se speciálním nástřikem proti střepinám, a právě toto zboží testovali Černé ovce.

mluvčí 
Beru to tak, že to ubližuje na zdraví a teďko tímto v případě ubližuje na život.

mluvčí 
Paní Irina u nás žije už několik let. Se svým přítelem Lukášem chtěli pomoct její rodině na Ukrajině. Mimo jiné jim chtěli poslat i
neprůstřelné vesty.

mluvčí 
Aby měli vůbec nějaké ochranné prostředky, to, co vidíte nějaký realistický plán, protože oni se vůbec nic nedalo sehnat.

mluvčí 
Střepiny ze střely i ocelového plátu by mohly zasáhnout naše tělo i okolí a způsobit vážná zranění. Proto je proti střepy nová
ochrana důležitá.

mluvčí 
Máme ten neprůstřelný materiál jako takový vlastně v našem případě ocel Hardu nebo moc. Máme proti slipy nebo ochranu.
Tohle je obrovsky důležitá součást všeho, protože ve chvíli, kdy vy máte jenom ten materiál, do kterýho vlítne střela, tak se
vlastně stane, že ta střela se rozletí na prostě 1000 střepin. Pak máme tzv. jakoby říká Tomšovská, ale to vlastně něco změkčí
potom ten nás.

mluvčí 
Ocelový plát i měkká vnitřní část se dá koupit proti třetinovou vnější vrstvou už to tak jednoduché není. Ve chvíli, kdy si paní
Irina lámala hlavu nad tím, jak takovou ochranu nahradí, našla na internetu prodejce balistický ocelový plát teďka cz. Ten
nabízel ocelový plát i proti střepy novým nástřikem. Nejprve asi za 2,5 tisíce později za 3 000 Kč. Provozovatelem webu byl pan
Kopecký.

mluvčí 
Pan Kopecký a že může ano, mají všechno ve skladu, tak jsme se dohodnout.

mluvčí 
Dodané balistické pláty ale nevypadali, že by měli nástřik proti střepinám. Ten se totiž stříká asi šesti milimetrové vrstvě.
Dodaný plán vypadá, jako by byl jen nabarvený.

mluvčí 
Takže za chvíli každý zásah teda hladovka držela jako tak dál, ale status quo taky, že v podstatě to oni tu funkci doktorů
deklarujeme se tam prodá ho rozhodně teda.

mluvčí 
No, co na tento případ říká Česká obchodní inspekce hrozí prodejcům pokuta nejen na tyto otázky odpoví pořad Černé ovce v
pondělí od 17 40 na ČT 1.

A my se teď vracíme na kongres ODS, který začal včera dnes pokračuje. Přidáme za chvíli komentář politologa teď ještě
zamíříme na chvíli živě do haly O2 Universum v Praze, kde už vše druhý den sleduje kolegyně Nikola Reindlová. Nikolo, tak
dobré dopoledne. Kongres včera zahájil premiér Petr Fiala. Ten bude obhajovat svůj mandát, co v tom úvodním projevu
předsedy strany zaznělo?

mluvčí 
Dobré dopoledne s O2 universa, myslím si, že trefně vyjádřil Marek Benda šéf poslaneckého klubu ODS dlouholetý poslanec,
který když jsem včera přicházel, tak před novináři řekl, jdeme slavit drama, nečekejte asi v takovém duchu se skutečně nesl ten
první den kongresu, co se týče těch projevů v čele, tedy s projevem předsedy Petra Fialy, tak se hodně tleskalo hodně
schválilo hodně se ohlíželo do minulosti, co všechno se ODS podařilo od toho roku 2013, tedy od toho volebního propadu, kdy
ODS jenom připomínám, získala ve sněmovních volbách necelých 8 % hlasů právě k tomu se ohlížel Petr Fiala v tom svém
úvodním slově popisoval tu cestu svého předsednictví, protože vlastně už od ledna 2014 právě on předsedou ODS hodně se
ohlížel zatím, že celá řada kritiků, ale i uvnitř strany uvnitř ODS nevěřila tomu, že se skutečně ODS může vrátit do Strakovy
akademie, vrátil se k těm svým předchozím projevům v podstatě samozřejmě chválil svou vlastní stranu, že se jí podařil ten
volební výsledek, hodně se tady hovořilo také o covidu. Samozřejmě přicházela ta očekávatelná kritika veřejných financí poté,
co tady 2 volební období vládlo, ano sociální demokracie, hodně se také mluvilo o Ukrajině válce na Ukrajině, tedy premiér Petr
Fiala uvedl, že je rád, že se vláda neopírá pro o proruské populisty extremisty, no a myslím, že asi nejsilnější, co zaznělo z úst
Petr Fiala Fiala včera při tom projevu bylo, že ODS si musí uvědomit, že zatím úspěchem také zodpovědnost celá řada voličů je
nevolila, protože by ODS milovali, ale že to pro ně jednoduše bylo to nejmenší zlo.

mluvčí 
Připomeň, prosím, kdo další ještě včera vystoupil, co z těch projevů nejvíc zaujalo.

mluvčí 
Samozřejmě bylo to nejužší vedení. Ministři hned po Petru Fialovi vystoupil Miloš Vystrčil předseda senátu, kterého se
očekávalo, že vzpomene na Jaroslava Kuberu svého předchůdce. Právě v čele senátu, který zemřel několik málo dní právě po
tom minulém kongresu ODS. On vzpomenul tím, že řekl, kdyby tady stál Jaroslav Kubera, všechny vás pozdravil tím svým
typickým dobrý den. Takže i Miloš Vystrčil delegáty takto pozdravil potom se hodně vlastně obracel samotným delegátům ODS
uvedl, že nesmí být arogantní, že nesmí tu stranu a ta strana nesmí fungovat ve stylu brácha na mě já na bráchu. Bylo to
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vlastně takový apelační projev zároveň také uvedl, že nebude znovu kandidovat na místopředsedu, no a potom následoval Jan
Skopeček, místopředseda sněmovny u toho se očekávaly, očekávala ekonomická témata k tomu by bylo na jednotlivý ministři,
pokud bych měla vypíchnout, tak samozřejmě Jana Černochová, která hodně hovořila o těch nákupech obranného materiálu i
o té spolupráci s Ukrajinou, co všechno Česká republika posíláno a takovou tečkou za těmi projevy byl Pavel Blažek ministr
spravedlnosti, který to pojal jako takový humorný skeč, takže jsme se dočkali i básničky.

mluvčí 
Tak možná jenom telegraficky výhled do toho dalšího dne do toho druhého, co nás čeká v nejbližších minutách.

mluvčí 
V těch nejbližších minutách nás bude čekat slavnostní zahájení toho druhého dne. Dopoledne by měli promluvit všichni
předsedové koaličních stran, se kterými samozřejmě ODS je ve vládě zároveň také měl přijít ukrajinský velvyslanec Jevhen
Perebyjnis promluvit delegátům, no a potom nás bude čekat volba předsedy místopředsedy prvního místopředsedy a také
dalších místopředsedů v odpoledních hodinách potom tisková konference. Je to samozřejmě budeme všechno sledovat na
čtyřiadvacítce bude přinášet aktuální informace.

mluvčí 
Slibuje haly O2 Universum Nikola Reindlová. Nikolo, děkujeme. My samozřejmě zůstáváme budeme sledovat průběh kongresu.
Nabídneme třeba i živě právě kandidátský projev Petra Fialy, no ale komentář k tomu všemu taky dodáme. Naším hostem v tuto
chvíli politolog Miloš Brunclík z institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , tak vás zdravím,
dobré ráno. Dobrý den. Tak zatím, co, co jsme slyšeli, jsme mohli sledovat a co nás asi ještě nejvíc nej nejdříve čeká opravdu
můžeme sledovat demonstraci síly nějakým způsobem zhodnocení toho, že vládní strana ODS je teď u kormidla.

mluvčí 
Je to tak, abych řekl, že ODS stále ještě veze na té vlně loňského vítězství v parlamentních volbách ukazuje, že se zvedla od od
té krize v roce 2013. Nezaznamenal jsem jakýkoliv náznak kritiky, ono zase těch možností je kritizovat současné vedení ODS je
velice málo. A na rozdíl třeba od jiných kongresu třeba ČSSD, kde v posledních letech jsme viděl různé lamentování
hořekování nad osudem strany, tak Chris. Tohleto nevidíme spíše. Spíše se to nese v duchu teda, že nás čekají velké výzvy
nebo ODS čekají velké výzvy, tzn. vládní strany, která se bude muset vypořádat s celou řadou problémů krizí.

mluvčí 
By se možná k těm výzvám ještě dostaneme, když budeme mluvit o tom, co nás čeká v nejbližších chvílích, tzn. volba nového
předsedy a prvního místopředsedy, kde ani jeden z těch kandidátů nemá protikandidáta, o čem to svědčí, je to zase další
důkaz toho, že strana je teď jednotná a pevně stojí za svým lídrem.

mluvčí 
Já to tak čtu to strana je konsolidovaná. Petr Fiala dotáhl ODS do vlády a s teď prostě není příležitost ani jako vhodná nebo
není to jakýkoliv náznak, proč by se mělo přepřahat to. Vedení se mění v okamžiku, kdy strana prohrává volby nebo je tam
nějaký skandál, ale tohle to tady prostě nevidíme. To možná hrozilo třeba před volbami v roce 2 21, kdy by třeba ODS
neuspěla nebo nějakým způsobem by se zadrhla ta kol ta spolupráce uvnitř aliance spolu to se nestalo naopak. Petr Fila se
stal premiérem. Teď skutečně není příležitost pro toho jakýmkoliv jdu jakýmkoliv způsobem odvolávat. On vlastně tady ani není
důvod, takže logické předvídatelné, že Petr Fiala ten mandát bude obhajovat a má bude patrně s velkou většinou znovu zvolen
do funkce předsedy strany.

mluvčí 
Tzn. co na tom kongresu podle vás nejzajímavějšího, co bychom měli sledovat, co může přinést určité nové věci překvapení
něco, co zkrátka není očekávatelné jako třeba toho, kdo bude ve vedení strany?

mluvčí 
No, to je poměrně dosti těžké. Já jsem tam nezaznamenal vlastně včera zatím nic překvapivého.

mluvčí 
Možná, jestli mohu šéf senátu Miloš Vystrčil mimo jiné mezi ty výzvy zařadil to, že by měla strana někoho nominovat do
prezidentských voleb nebo v tomhle smyslu ten projev zazněl taky je to třeba setkání 600 delegátů po dvou letech osobně
žádná online setkání. Půda pro to debatovat o tom, jestli by ODS měla postavit svého kandidáta, kdyby to případně mohl být.

mluvčí 
To máte pravdu o tom se spekuluje od začátku, že, že blíží se prezidentské volby, že by ODS snad měla někoho sama
nominovat, ale ono to je složité. Myslím si, že kongres ODS tuhletu otázku nevyřeší. Oni jsou objevují už různá jména, ale
musíme si vzpomenout na to, že v minulosti kandidáti ODS v těch prezidentských volbách spíše pohořeli, takže tady se spíš
myslím, že se teda vytipuje nějaká možná jména, ale myslím si, že pro pro to, aby uspěli, tak je potřeba, aby získali podporu
ostatních členů u té koalice spolu nebo jdou dokonce členů té vládní koalice, že ty straničtí kandidáti přece jenom to budou mít
velmi obtížné a hrozí vlastně fiasko nebo debakl kandidáta, za kterou by se postavila 1 strana jenom ODS.

mluvčí 
Ale zmiňuje se v této souvislosti přímo jméno předsedy strany Petra Fialy, který třeba tou cestou do Kyjeva ukázal, že má
možná na to být velkým státníkem, tak je to podle vás reálná možnost, že by ODS vyslala Petra Fialu do boje ohrad. A stranu
by třeba vedl někdo jiný první místopředseda podobně, a tak.

mluvčí 
Reálné to je, ale myslím si, že těch následujících volbách spíše možná až až časem, že Petr Fiala tu to myslíme, odmítl přímo,
že teď se vidí v té roli v roli premiéra a myslím, že by to ani nebylo solidní, že vlastně po roce byl řekl, že vlastně bude
kandidovat na prezidenta, že možná, že teda se stane prezidentem opustí funkci premiéra, to by skutečně nebylo nebylo jako
solidní a on u rozhodně to od něj nečekám, ale řekl bych, že on sám ani do budoucna nemůže vyloučit, že by se takový post
ucházela. Myslím si, že rozhodně nebude Petr Fiala.
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mluvčí 
Ještě před těmi prezidentskými nás, ale na podzim čekají komunální senátní volby. Předpokládám, že jen na kongresu se o
nich bude mluvit. Do jaké míry čekáte, že ve většině minimálně těch velkých měst půjde ODS do těch voleb opět v koalici spolu,
jak se ukázalo jako projekt, který funguje, který může být úspěch? Já.

mluvčí 
Myslím, že v té obecné rovině tam skutečně vůle je, že tak koalice uspěla v těch loňských volbách a že na té lokální úrovni v
těch větších městech si to bude chtít podle mě zopakovat prostě to, co funguje, to by se mělo nadále udržovat, ale samozřejmě
nelze vyloučit, že to tak všude nebude ta lokální politika je místy dosti dosti pestrá překvapivá, takže určitě nemyslím, že by to
bylo nějak úplně univerzálně všude atp. ale myslím si, že, že to bude takový ten základní výkop je prostě koalice spolu bude
kandidovat v těch komunálních volbách společně.

mluvčí 
Co se týče fungování té současné vládní koalice a následné volby. Očekáváte tam, že mně některých místech v některých
případech mohu ty strany vlastnit proti sobě, že by to mohlo vyvolat nějakým způsobem rozbroje uvnitř té pětikoalice vládní.

mluvčí 
A tou to úplně nečekám. Samozřejmě to jsme v minulosti viděli, že ne vždycky ty lokální nebo městské koalice zrcadlí to, co se
děje na té celonárodní úrovni a myslím si, že by to mělo nějaký zásadní dopad na na na tu na tu koalici spíš, co by mělo dopad
je, jak se vlastně bude dařit vládě Petra Fialy. A ono se to pak bude odráží v těch komunálních volbách přece jenom je to
samozřejmě jiná liga, je to jiný typ typ voleb, ale přece jenom voliči mají tendenci v těch jiných volbách trestat, případně
odměňovat tu vládní sestavu spíše spíše voliči trestají, protože vláda spojená s řadou nepopulárních kroků nebo s tím třeba,
na co nemá úplně vliv, ale vládě to logicky přičítáno.

mluvčí 
Právě těchto faktorů je teď v poslední době hodně, které mohou tohle nějakým způsobem ovlivnit. Máme tady zdražování,
máme tady nějakým způsobem stále boj s covidem reakce na válku uprchlíci, to všechno může nějakým způsobem o ohrozit, ať
už tu vládní koalici s rozdílnými pohledy na to, jak tu situaci danou řešit, anebo potažmo třeba i uvnitř ODS, mohou vzniknou
nějaké názorové proudy, které budou vidět tu situaci odlišně.

mluvčí 
Já zatím tu situaci v ODS čtu, takže zatím jednotná stojí za za premiérem stojí za ministrem financí spíše spíše je tady riziko, že
by se ta koalice mohla rozklížit. Skutečně ty výzvy jsou jsou ohromné, pokud se vládě Petra Fialy nepodaří tohleto zvládnout
tak tak hrozí nejen v České republice elity vládě velké problémy, protože vlastně velká část levicových voličů není zastoupena v
Poslanecké sněmově vláda se trefil jako středopravicová část voličů zkrátka cítí, že to není jejich vláda budou k té vládě a priori
kritičtí, takže si myslím, že se ta vláda musí bude muset uvědomit, že tady celá řada sociálně slabších lidí, kteří jsou třeba
dneska na hranici chudoby a ta ta to zdražování nebo zdražování energií skutečně může poslat někam kam, kde být nikdy
nechtěli. Můžete pak vyvolat jako silnou reakci třeba v těch komunálních volbách. Tady myslím, že velké riziko.

mluvčí 
Říká pro tuto chvíli politolog Milan Brunclík, který zůstává naším hostem je připravený okomentovat cokoliv, co se bude dít v
nejbližších hodinách na sjezdu nebo na kongresu ODS, tak zatím děkujeme a ráno.

mluvčí 
Hezké ráno.
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Občanští demokraté zvolí vedení strany. Post předsedy počtvrté obhajuje premiér Petr Fiala, který nemá protikandidáta.
Vzhledem k vítězství koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ve sněmovních volbách a návratu ODS k vládě se očekává, že
získá silný mandát.

Podle plánu, který počítá s klasickým hlasováním do uren, by měl být výsledek volby předsedy znám v poledne. Ještě předtím
Fiala pronese kandidátský projev. Hlasování bude rovněž předcházet blok vystoupení předsedů vládních koaličních stran,
promluví také ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

V sobotu po obědě přijde na řadu volba stranických místopředsedů. Dosavadní první místopředseda a ministr financí Zbyněk
Stanjura obhajuje bez protikandidáta.

O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních – ministrů Martina Baxy, Martina Kupky a europoslance
Alexandra Vondry – také senátor Tomáš Goláň a pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z
dosavadních nominací tak plyne, že vedení ODS bude nadále bez zastoupení žen.

Místopředsednický post neobhajuje šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Politolog: Předseda se mění, když se prohrává, ODS je teď sebevědomá

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  neočekává, že by na
postu předsedy měl někdo nahradit Petra Fialu. „To se děje, když strana prohrává volby, ale ODS je v tuto chvíli sebevědomá,
stále těží z úspěchu v loňských parlamentních volbách. Členové strany mluví o tom, že ODS čekají výzvy a všichni stojí za
předsedou vlády i za ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Ty výzvy, které má vláda v čele s ODS před sebou, jsou však
opravdu velké, a pokud je nezvládnou, tak nejen straně, ale i celé republice hrozí problémy,“ zhodnotil situaci pro ČT24.

Neočekává ani, že by strana vyslala v následujících prezidentských volbách Petra Fialu jako kandidáta. „On sám v současné
době vyhlásil, že teď být prezidentem nechce, vidí se v roli premiéra.“ Do budoucna to ale podle Brunclíka nelze vyloučit a
podle něj to nemůže vyloučit ani sám Fiala.

Fiala obhájil post předsedy ODS URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apmvkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 13:01 , Celková návštěvnost:
8 614 134 , RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Domácí , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Premiér Petr Fiala bude předsedou ODS další dva roky. V sobotu počtvrté obhájil mandát na kongresu v Praze. Získal 510 z
510 platných hlasů, delegátů bylo 534. Na kongresu mimo jiné před svým zvolením mluvil o tom, že zvládnutí uprchlické vlny z
Ukrajiny, aktivita v zahraniční politice či změna energetiky v Česku jsou hlavními úkoly vlády v příštích dvou letech. Kabinet
podle něj také musí udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty.

Ještě před hlasováním Fiala pronesl kandidátský projev, během kterého řekl, že před osmi lety přebíral ODS na pomezí života
a smrti. „Dnes je opět v čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu,“ shrnul. Působí to podle něj jako triumf, ale
není to tak. „Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou
strmé srázy a hluboké rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu,“
konstatoval.

Loňské sněmovní volby se podle něj koalici ODS s lidovci a TOP 09 podařilo vyhrát, protože nabídla důvěryhodné změny. „Že
spolu s naším příchodem skončí nesmyslné rozhazování našich společných peněz a bezstarostný život na dluh. Že se přestane
lidem lhát a že nová dálnice bude znamenat opravdu novou dálnici, a ne nekonečnou opravu staré D1,“ řekl. Kritizoval i
některé kauzy kolem bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Vyzdvihl, že se nové koalici pod jeho vedením podařilo přepracovat „iracionální a nebezpečný“ návrh státního rozpočtu od
vlády ANO a ČSSD, rozjet tendr na nový blok v jaderné elektrárně Dukovany či uzavřít dohodu s Polskem ohledně dolu Turów.
„To všechno ale po dvou měsících změnil ruský vojenský útok na Ukrajinu, který do Evropy po desítkách let klidu opět přinesl
hrůzy války a válečné zločiny, o nichž si většina z nás myslela, že jsou vyhrazeny už jen historickým knihám,“ poznamenal Fiala.

Fiala: Prioritami jsou zvládnutí uprchlické vlny a energetická proměna

Ruskou invazi označil za barbarský čin slábnoucí diktátorské velmoci na východním okraji Evropy. „Dál platí každá řádka a
každý daný slib v našem vládním programu. Ale je zřejmé, že v dalších dvou letech se naše vláda bude muset ještě navíc
potýkat s problémy, které v tomto rozsahu a čase zřejmě nezažila žádná jiná vláda od vzniku samostatné ČR,“ míní.

Zvládnutím uprchlické vlny, což zařadil mezi priority svého kabinetu, lze předejít řadě vážných společenských problémů, věří
Fiala. Česko má podle něj být aktivnější v mezinárodní politice. „Ruská agrese změní poměry ve světě a změní i situaci v
Evropě. Je naší životní potřebou být aktivní součástí těchto změn,“ dodal.
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NATO i EU podle něj budou hledat svou novou roli. „Naším prvořadým cílem musí být bezpečnost a prosperita naší země v
rámci společné Evropy demokratických států. Nyní se totiž nehraje o nic menšího,“ zdůraznil.

Fiala považuje za nutné úplně změnit energetiku v Česku a udržet sociální smír. Česko se podle něj musí kvůli „volebním
úplatkům Babišovy vlády“ vypořádat s hrozivým nárůstem zadlužení státních financí a zbytečně rozjetou inflací.

Pokračovat chce v boji proti extremistům a populistům. Opozici v té souvislosti kritizoval za „vymýšlení si a šíření dezinformací“ v
souvislosti s děním na Ukrajině. „Boj o charakter ČR loňskými volbami neskončil. Jen se přesunul do další fáze. Stále se hraje o
to, zdali patříme na Západ nebo na Východ,“ je přesvědčen premiér.

Vystoupili i předsedové koaličních stran

Hlasování rovněž předcházel blok vystoupení předsedů vládních koaličních stran Mariána Jurečky, Víta Rakušana a Ivana
Bartoše. Promluvil třeba také ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis nebo předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta
Pekarová-Adamová. Na kongresu byli přítomni i bývalí předsedové strany a premiéři Mirek Topolánek a Petr Nečas.

Po obědě přijde na řadu volba stranických místopředsedů. Dosavadní první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura
obhajuje bez protikandidáta.

O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních – ministrů Martina Baxy, Martina Kupky a europoslance
Alexandra Vondry – také senátor Tomáš Goláň a pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z
dosavadních nominací tak plyne, že vedení ODS bude nadále bez zastoupení žen.

Místopředsednický post neobhajuje šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Politolog: Předseda se mění, když se prohrává, ODS je teď sebevědomá

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  neočekává, že by na
postu předsedy měl někdo nahradit Petra Fialu. „To se děje, když strana prohrává volby, ale ODS je v tuto chvíli sebevědomá,
stále těží z úspěchu v loňských parlamentních volbách. Členové strany mluví o tom, že ODS čekají výzvy a všichni stojí za
předsedou vlády i za ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Ty výzvy, které má vláda v čele s ODS před sebou, jsou však
opravdu velké, a pokud je nezvládnou, tak nejen straně, ale i celé republice hrozí problémy,“ zhodnotil situaci pro ČT24.

Neočekává ani, že by strana vyslala v následujících prezidentských volbách Petra Fialu jako kandidáta. „On sám v současné
době vyhlásil, že teď být prezidentem nechce, vidí se v roli premiéra.“ Do budoucna to ale podle Brunclíka nelze vyloučit a
podle něj to nemůže vyloučit ani sám Fiala.
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Premiér Petr Fiala bude další dva roky pokračovat v roli předsedy občanských demokratů. Ve funkci, kterou zastává od ledna
2014, ho v sobotu potvrdil stranický kongres v Praze 510 z 510 platných hlasů delegátů. Fiala neměl protikandidáta a tak jako
při předchozích kongresech přesáhla jeho podpora 90 procent. Delegátům bylo vydáno celkem 534 volebních lístků, uvedl
předseda volební komise Petr Bendl a z platných lístků měl Fiala podporu stoprocentní. Na kongresu mimo jiné před svým
zvolením mluvil o tom, že zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny či změna energetiky v Česku jsou hlavními úkoly vlády v příštích
dvou letech.

Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil poprvé v prosinci 2013, ačkoli byl tehdy členem ODS teprve krátce, podle svých slov ale
s občanskými demokraty ideově spolupracoval od první poloviny 90. let.

V kandidátském projevu před hlasováním Fiala řekl, že před osmi lety přebíral ODS na pomezí života a smrti. „Dnes je opět v
čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu,“ shrnul. Působí to podle něj jako triumf, ale není to tak. „Stojíme
těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké
rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu,“ konstatoval.

Loňské sněmovní volby se podle něj koalici ODS s lidovci a TOP 09 podařilo vyhrát, protože nabídla důvěryhodné změny. „Že
spolu s naším příchodem skončí nesmyslné rozhazování našich společných peněz a bezstarostný život na dluh. Že se přestane
lidem lhát a že nová dálnice bude znamenat opravdu novou dálnici, a ne nekonečnou opravu staré D1,“ řekl. Kritizoval i
některé kauzy kolem bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Vyzdvihl, že se nové koalici pod jeho vedením podařilo přepracovat „iracionální a nebezpečný“ návrh státního rozpočtu od
vlády ANO a ČSSD, rozjet tendr na nový blok v jaderné elektrárně Dukovany či uzavřít dohodu s Polskem ohledně dolu Turów.
„To všechno ale po dvou měsících změnil ruský vojenský útok na Ukrajinu, který do Evropy po desítkách let klidu opět přinesl
hrůzy války a válečné zločiny, o nichž si většina z nás myslela, že jsou vyhrazeny už jen historickým knihám,“ poznamenal Fiala.

Fiala: Prioritami jsou zvládnutí uprchlické vlny a energetická proměna

Ruskou invazi označil za barbarský čin slábnoucí diktátorské velmoci na východním okraji Evropy. „Dál platí každá řádka a
každý daný slib v našem vládním programu. Ale je zřejmé, že v dalších dvou letech se naše vláda bude muset ještě navíc
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potýkat s problémy, které v tomto rozsahu a čase zřejmě nezažila žádná jiná vláda od vzniku samostatné ČR,“ míní.

Zvládnutím uprchlické vlny, což zařadil mezi priority svého kabinetu, lze předejít řadě vážných společenských problémů, věří
Fiala. Česko má podle něj být aktivnější v mezinárodní politice. „Ruská agrese změní poměry ve světě a změní i situaci v
Evropě. Je naší životní potřebou být aktivní součástí těchto změn,“ dodal.

NATO i EU podle něj budou hledat svou novou roli. „Naším prvořadým cílem musí být bezpečnost a prosperita naší země v
rámci společné Evropy demokratických států. Nyní se totiž nehraje o nic menšího,“ zdůraznil.

Fiala považuje za nutné úplně změnit energetiku v Česku a udržet sociální smír. Česko se podle něj musí kvůli „volebním
úplatkům Babišovy vlády“ vypořádat s hrozivým nárůstem zadlužení státních financí a zbytečně rozjetou inflací.

Pokračovat chce v boji proti extremistům a populistům. Opozici v té souvislosti kritizoval za „vymýšlení si a šíření dezinformací“ v
souvislosti s děním na Ukrajině. „Boj o charakter ČR loňskými volbami neskončil. Jen se přesunul do další fáze. Stále se hraje o
to, zdali patříme na Západ nebo na Východ,“ je přesvědčen premiér.

Vybrat společného prezidentského kandidáta koalice SPOLU či všech vládních stran podle Fialy ještě potrvá. Je to otázka
dalších měsíců, uvedl.

Vystoupili i předsedové koaličních stran

Hlasování rovněž předcházel blok vystoupení předsedů vládních koaličních stran Mariána Jurečky, Víta Rakušana a Ivana
Bartoše. Promluvil třeba také ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis nebo předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta
Pekarová-Adamová. Na kongresu byli přítomni i bývalí předsedové strany a premiéři Mirek Topolánek a Petr Nečas.

Po obědě přijde na řadu volba stranických místopředsedů. Dosavadní první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura
obhajuje bez protikandidáta, avšak na druhém dni kongresu nebude osobně. Kvůli zdravotním problémům je v izolaci a čeká na
výsledky testu na covid-19. O změně novinářům řekl Petr Fiala. Mluvčí ODS Adéla Valentová ČTK řekla, že Stanjurův projev
pustí delegátům přes video. V plánu volby se podle ní nic nemění.

Na kongresu Stanjura vystoupil v pátek v bloku určeném ministrům, popisoval v něm kroky vlády v souvislosti s úpravami
státního rozpočtu.

O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních – ministrů Martina Baxy, Martina Kupky a europoslance
Alexandra Vondry – také senátor Tomáš Goláň a pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z
dosavadních nominací tak plyne, že vedení ODS bude nadále bez zastoupení žen.

Místopředsednický post neobhajuje šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  změnu na postu předsedy
neočekával. „To se děje, když strana prohrává volby, ale ODS je v tuto chvíli sebevědomá, stále těží z úspěchu v loňských
parlamentních volbách. Ty výzvy, které má vláda v čele s ODS před sebou, jsou však opravdu velké, a pokud je nezvládnou,
tak nejen straně, ale i celé republice hrozí problémy,“ zhodnotil situaci pro ČT24.
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Premiér Petr Fiala bude další dva roky pokračovat v roli předsedy občanských demokratů. Ve funkci, kterou zastává od ledna
2014, ho v sobotu potvrdil stranický kongres v Praze 510 z 510 platných hlasů delegátů. Fiala neměl protikandidáta a tak jako
při předchozích kongresech přesáhla jeho podpora 90 procent. Delegátům bylo vydáno celkem 534 volebních lístků, uvedl
předseda volební komise Petr Bendl, a z platných lístků měl Fiala podporu stoprocentní. Svůj post obhájil i místopředseda
strany Zbyněk Stanjura, přestože na kongresu nebyl přítomen. Čeká totiž na výsledek testu na covid-19.

Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil Petr Fiala poprvé v prosinci 2013, ačkoli byl tehdy členem ODS teprve krátce, podle
svých slov ale s občanskými demokraty ideově spolupracoval od první poloviny 90. let.

V kandidátském projevu před hlasováním Fiala řekl, že před osmi lety přebíral ODS na pomezí života a smrti. „Dnes je opět v
čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách parlamentu,“ shrnul. Působí to podle něj jako triumf, ale není to tak. „Stojíme
těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké
rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu,“ konstatoval.

Loňské sněmovní volby se podle něj koalici ODS s lidovci a TOP 09 podařilo vyhrát, protože nabídla důvěryhodné změny. „Že
spolu s naším příchodem skončí nesmyslné rozhazování našich společných peněz a bezstarostný život na dluh. Že se přestane
lidem lhát a že nová dálnice bude znamenat opravdu novou dálnici, a ne nekonečnou opravu staré D1,“ řekl. Kritizoval i
některé kauzy kolem bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Vyzdvihl, že se nové koalici pod jeho vedením podařilo přepracovat „iracionální a nebezpečný“ návrh státního rozpočtu od
vlády ANO a ČSSD, rozjet tendr na nový blok v jaderné elektrárně Dukovany či uzavřít dohodu s Polskem ohledně dolu Turów.
„To všechno ale po dvou měsících změnil ruský vojenský útok na Ukrajinu, který do Evropy po desítkách let klidu opět přinesl

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 224 / 391

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3468546-fiala-a-vedeni-ods-obhajuji-na-stranickem-sjezdu-mandaty
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fdomaci%2F3468546-fiala-a-vedeni-ods-obhajuji-na-stranickem-sjezdu-mandaty
http://www.newtonmedia.eu/


hrůzy války a válečné zločiny, o nichž si většina z nás myslela, že jsou vyhrazeny už jen historickým knihám,“ poznamenal Fiala.

Fiala: Prioritami jsou zvládnutí uprchlické vlny a energetická proměna

Ruskou invazi označil za barbarský čin slábnoucí diktátorské velmoci na východním okraji Evropy. „Dál platí každá řádka a
každý daný slib v našem vládním programu. Ale je zřejmé, že v dalších dvou letech se naše vláda bude muset ještě navíc
potýkat s problémy, které v tomto rozsahu a čase zřejmě nezažila žádná jiná vláda od vzniku samostatné ČR,“ míní.

Zvládnutím uprchlické vlny, což zařadil mezi priority svého kabinetu, lze předejít řadě vážných společenských problémů, věří
Fiala. Česko má podle něj být aktivnější v mezinárodní politice. „Ruská agrese změní poměry ve světě a změní i situaci v
Evropě. Je naší životní potřebou být aktivní součástí těchto změn,“ dodal.

NATO i EU podle něj budou hledat svou novou roli. „Naším prvořadým cílem musí být bezpečnost a prosperita naší země v
rámci společné Evropy demokratických států. Nyní se totiž nehraje o nic menšího,“ zdůraznil.

Fiala považuje za nutné úplně změnit energetiku v Česku a udržet sociální smír. Česko se podle něj musí kvůli „volebním
úplatkům Babišovy vlády“ vypořádat s hrozivým nárůstem zadlužení státních financí a zbytečně rozjetou inflací.

Pokračovat chce v boji proti extremistům a populistům. Opozici v té souvislosti kritizoval za „vymýšlení si a šíření dezinformací“ v
souvislosti s děním na Ukrajině. „Boj o charakter ČR loňskými volbami neskončil. Jen se přesunul do další fáze. Stále se hraje o
to, zdali patříme na Západ nebo na Východ,“ je přesvědčen premiér.

Vybrat společného prezidentského kandidáta koalice SPOLU či všech vládních stran podle Fialy ještě potrvá. Je to otázka
dalších měsíců, uvedl.

Stanjura obhájil funkci prvního místopředsedy ODS s 90procentní podporou

Po obědě proběhla volba stranických místopředsedů. Dosavadní první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura na
druhém dni kongresu není osobně, kvůli zdravotním problémům je v izolaci a čeká na výsledek testu na covid-19. I v
nepřítomnosti získal 477 z 524 platných hlasů delegátů pražského kongresu. Protikandidáta neměl stejně jako znovuzvolený
předseda strany premiér Petr Fiala. Do volby šel Stanjura s nominacemi z deseti regionálních konferencí.

Stanjurův nominační videoprojev na konferenci byl puštěn delegátům přes video. V něm Stanjura uvedl jako volební manažer
strany, že ambicí občanských demokratů by mělo být vyhrát i příští sněmovní volby a vládnout osm let. Vyzdvihl, že se trojici
stran koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) podařilo v době celé kampaně zachovat chladnou hlavu.

Na kongresu Stanjura vystoupil v pátek v bloku určeném ministrům, popisoval v něm kroky vlády v souvislosti s úpravami
státního rozpočtu.

O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních – ministrů Martina Baxy, Martina Kupky a europoslance
Alexandra Vondry – pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z dosavadních nominací tak
plyne, že vedení ODS bude nadále bez zastoupení žen. Senátor Tomáš Goláň se nominace na místopředsedu vzdal, podle
svých slov chce ještě pracovat v komunální politice a ve straně. Na čtyři místa tak zbyli čtyři kandidáti.

Místopředsednický post neobhajuje šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Vystoupili i předsedové koaličních stran

Hlasování předcházel blok vystoupení předsedů vládních koaličních stran Mariana Jurečky (KDU-ČSL), Víta Rakušana (STAN)
a Ivana Bartoše (Piráti). Promluvil třeba také ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis nebo předsedkyně poslanecké
sněmovny a současně předsedkyně koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na kongresu byli přítomni i bývalí
předsedové strany a premiéři Mirek Topolánek a Petr Nečas.

Perebyjnis řekl, že si na Ukrajině velice váží toho, že ODS je v přední linii co se týče pomoci na potřebných místech. Ocenil
práci každého z ministrů pro Ukrajinu. Také Pekarová Adamová a Jurečka poděkovali vládě za její aktivitu směrem k podpoře
Ukrajiny ve válce s Ruskem. Rakušan a Bartoš vyzdvihli cestu premiéra na Ukrajinu a oba vyjádřili přání, aby vláda pokračovala
ve společné práci.

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  změnu na postu předsedy
neočekával. „To se děje, když strana prohrává volby, ale ODS je v tuto chvíli sebevědomá, stále těží z úspěchu v loňských
parlamentních volbách. Ty výzvy, které má vláda v čele s ODS před sebou, jsou však opravdu velké, a pokud je nezvládnou,
tak nejen straně, ale i celé republice hrozí problémy,“ zhodnotil situaci pro ČT24.
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mluvčí 
V Buči odhalili další masový hrob. Pohřbeno v něm bylo odhadem přes 60 lidí. Potvrzují se tak další případy, kdy ruští okupanti
cíleně zabíjeli civilní obyvatelstvo. Spravedlnost za tyto vraždy požaduje i předsedkyně Evropské komise Ursula von Der
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Leyenová. Ta místo navštívila včera v doprovodu hlavního unijního diplomata slovenského premiéra.

mluvčí 
Stala se symbolem ukrajinského utrpení. Počet civilních obětí buď každým dnem přibývá. Nedaleko místního kostela skládají
pracovníci do řady další pytle s těly. Všechny pochází z nově objeveného masového hrobu. Nežilo v něm několik desítek žen
mužů. Za provádíme zde exhumace. Očekáváme, že najdeme 67 těl. Jsme jich odvezli 18 bylo mezi nimi 16 střelnými zraněními
a další 2 se střelnými střepy novými zraněními nejrychleji. Civilní oběti stále sčítá i nedaleká Boro Blanka. I odtud už ruští vojáci
zcela odešli. Ostřelování změnilo město k nepoznání. Stejně tak i dosavadní svět místních. Jen v troskách dvou obytných domů
našli záchranáři 26 mrtvých. Moje děti ležely pod sutinami. Právě z nich vytáhli. Některá těla zůstala pod zbytky domů uvězněná
až 36 dní. Ruští vojáci místním nedovolili své blízké vyprostit a pohřbít, proč se táta nevrací, proč máma nepřichází. Říkáme jí
dcero, tvoje máma je zdravotní sestra pomáhá ve válce. A proč nepřijde táta, táta pomáhá, jak vám vysvětlit dítěti, že máma
táta jsou mrtví, nevím, co mám dělat.

Dopady války viděli na vlastní oči představitelé Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise a šéf unijní diplomacie včera
přijeli dobu či prezident Volodymyr Zelenskyj znovu požádal západní svět o další zbraně. Naposledy do země doputoval systém
protivzdušné obrany S300 ze Slovenska. Tamní premiér Eduard Heger byl součástí delegace, která na Ukrajinu přijela.

mluvčí 
Chtěl bych Slovensku poděkovat za to, co pro nás dělají v těchto chvílích, že nás plně podporují a odcizí ruskou agresi nejen v
prohlášeních.

mluvčí 
S západ podle Zelenského ale Moskvu stále za její kroky nepotrestal dostatečně.

mluvčí 
Ne myslím, že měkkost, s níž některé země přistupují k Rusku, je špatná. Víme, kdo se snaží navrhované sankce zmírnit.
Uděláme vše pro to, aby všichni v Evropě konečně pochopili, že v každém případě bude nutné zavést opravdu zásadní a
opravdu silné sankce trzích.

mluvčí 
Zatím poslední v řadě pátý unijní balíček sankcí míří na další více než 2 stovky osob blízkých ruskému režimu, včetně dvou
dcer prezidenta Vladimira Putina. Zakazuje dovoz uhlí a dalších komodit, včetně dřeva cementu nebo alkoholu. Ursula von Der
Leyenová v Kyjevě slíbila, že další sankce budou následovat. Kateřina Ehrenbergerová, Česká televize.

mluvčí 
Vývoj války na Ukrajině teď probereme s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobrý den.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Já možná začnu tím, čím skončila ta reportáž, to jsou sankce, protože unijní lídři se stále nemůžou shodnout na tom, jestli
zavést embargo na ruský plyn. Řekněte mi je embargo na ruský plyn něco, co by zastavilo Vladimira Putina?

mluvčí 
Sebe to zastavilo. To já samozřejmě nevím, to záleží Vladimiru Putinovi. Myslím si, že dost možná, nikoliv, nicméně byl by to
důležitý krok, který by vedl k tomu, že by ten ruský útok se mohl sám od sebe zhroutit, protože by Rusko přišlo o zdroje
potřebné pro to, aby tu agresi mohlo nadále provádět, aby mohl pokračovat v té válce v tomto ohledu si myslím, že ta debata
ohledně případného plynového embarga je mimořádně důležitá, bylo by žádoucí, aby velice brzy dospěla k pozitivnímu
výsledku.

mluvčí 
Některé Vladimir Putin zatím pociťujete dosavadní sankční balíky.

mluvčí 
Tak Vladimir Putin nepocítil asi nijak Vladimir Putin. Co mám informace sedí ve svém proti jaderném krytu a jímá jim vztek hněv,
že ta akce neprobíhá tak hladce, jak si představoval a a více informací samozřejmě nevíme, nicméně ty sankce mají mají
dopad, pokud jde o páchání škody na ruské ekonomice tzn. Rusko se potýká s ohromným tlakem na a vlastní měnu ruská
ekonomika pociťuje ztráty spojené s tím, že je čím dál více izolováno od mezinárodního dění odcházejí odtud mezinárodním
nebo zahraniční firmy, které tam působili, dochází i s tím dále odlivu odlivu kapitálu, ale jako to jsou spojené nádoby. Nefunguje
to nutně takže ekonomický dopad sankcí srovná změna politického chování ve smyslu pokračování nebo zastavení toho
válečného kurzu, kterým se Rusko vydalo.

mluvčí 
Pojďme se přesunout na bojiště Moskva podle stanice BBC reorganizoval vedení invaze na Ukrajinu. Dosud měly jednotlivé
hlavní směry postupu ruských vojsk samostatné velení. Nově by měl koordinovat gen. Alexander dvorní kov. Mimo jiné velitel
jižního vojenského okruhu se zkušenostmi z konfliktu v Sýrii. Co všechno o něm víme?

mluvčí 
Já podrobnosti nemám víme jenom o tom, že skutečně zodpovídá za vedení vedení té ozbrojené intervence v Sýrii, která byla
spojená s mimořádnou brutalitu, jací probíhajícího zbraně konfliktů, včetně rozlišující útoků, včetně útoků proti civilním cílům,
včetně snah o vyhladovění těch míst odporu, které se nacházely pod blokádou tzn. je potřeba tedy počítat s eskalací eskalací
ten probíhající kampani právě v podobě rozrušování limitů na použití síly v podobě i čím dál. Otevřenější ho, když respektu
neúcty k pravidlům a zákonů vedení války, čeho jsme bohužel svědky v posledních dnech. A důkazem čehož byly tam za
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začátek našeho hovoru a vaše reportáž ohledně zvěrstev páchaných na civilní populaci. Takže.

mluvčí 
Teď čekáte, brutálnější boje, pokud jsem vás správně pochopila to, že se mění volá velení, že už nebude samostatné velení,
ale mělo by být koordinované, tak přímo v těch bojích to poznáme, jak co se týká strategie taktiky?

mluvčí 
Nejsem schopen předjímat, já nemám informace z ruského generálního štábu, ale myslím si, že tady určitě dojde k určité
konsolidaci zdrojů tzn. a ta počáteční kampaň do velké míry selhala na tom, že si stanovila příliš ambiciózní cíle. A ten útok
probíhal z řady směru po řadě OS, aniž by bylo náležitě podepřen celu. Já očekávám tady větší soustředěnost toho útoku v
tom směru, kde Rusko může očekávat, že reálně může dosáhnout určitých cílů, které by následně, případně bylo schopno
využít pro a nějaké mírové rozhovory coby vyjednávací prostředek pro případ, že by se ta ruská kampaň jinde všude jinde
zhroutila tzn. já si myslím, že to naše pozornost v následujících dnech bude skutečně soustředěná na pokračování operace
jižního směru z Krymu podél Azovského moře přes tedy za horskou oblast a na na Donbas tak, aby tady došlo ke stvrzení
kontroly nad jihovýchodem Ukrajiny spolu s tím bude pokračovat ofenzíva v Doněcku Luhansku tak, aby ty ruské síly
pokračovaly směrem na západ má hranice. A Doněcké luhanské oblasti a samozřejmě dalším bolavým místem z pohledu
Ukrajiny se jeví severovýchod útok na a Charkov a ze severovýchodu dále směrem na na jih a jihovýchod tak, aby ty jednotky
operace sjednocených sil bojujících v Donbasu se podařilo Rusku nějakým způsobem dostat do pomyslných kleštích, což by
mohlo ruského pohledu vést k tomu, že Ukrajina byla nucena přehodnotit obrannou strategii, případně vyklidit části Donbasu,
kde my se nacházela ve větším klíčení, ale říkám válka je natolik komplexní, natolik dynamicky se vyvíjející fenomén, že tady
činit nějaké prognóze je skutečně ošemetné a já ani nedisponuji plným obrazem té operační situace, abych něčemu takovému
tady mohl přistoupit a dávat nějaké nějaké hlubší soudy a závěry v tomto směru.

mluvčí 
Přesto z vás zeptám ještě jednu otázku už americká média s odkazem na zpravodajskou komunitu mluví o tom, že Vladimir Putin
chce na Ukrajině zvítězit do začátku května tak, aby 9. květen slavný Rusko jako den vítězství nad nacistickým Německem mohl
být i dnem oslavy vítězství nad Ukrajinou. Z toho, co jsme viděli na základě těch bojů za těch 6 týdnů války z toho, co víme,
nebo máme zatím možnost vidět, v jakém stavuje ruská armáda, v jakém stavu je ukrajinská armáda, tak co by se mohlo podařit
Rusku dobít do 9. května.

mluvčí 
Zase nechci nechci předjímat. Ty důvody jsou přesně ty, které jsem zmiňoval dříve to datum 9. května je velice symbolické,
protože představuje takový hlavní svátek památný den, který čínský režim využívá k mobilizaci populace v tomto ohledu to
politické zadání, které jste naznačila, by by smysl dávalo, ale nakolik se podaří Rusko dosáhlo svých cílů tím méně nebo tím
spíše k tomuto datu si myslím, že vůbec není není jisté. Já předpokládám, že pokud ten konflikt bude do 9. května pokračovat a
taková varianta je pravděpodobná, tak Rusové budou schopni se případně zabetonovat na těch pozicích, kterých kterých
dosáhli teď tím narážím zejména tedy na tu situaci v částech Donbasu a na Leeho a východě Ukrajiny to, že by Vladimir Putin
byl schopen dosáhnout nějakých větších vojenských výsledků spojených s naplněním těch ambiciózních ambiciózních cílů tak,
jak byly stanoveny na počátku o tom o tom a mám určité určité pochybnosti, ale i zároveň ten problém, protože to svědčí o tom,
že Rusko může mít snahu a vůli v té agresi pokračovat, co do toho momentu, kdy půjde bez ohledu na to, jestli nějakých těchto,
ať už vojenských nebo politických cílů dosáhne nebo ne.

mluvčí 
Hostem zpravodajské čtyřiadvacítky byl Jan Šír. Děkujeme za to. Hezký hezký zbytek.

mluvčí 
Rozhovoru děkuju.

mluvčí 
Začínají zápisy do základních a mateřských škol. Pro děti z Ukrajiny ministerstvo školství vyhlásilo zvláštní zápis, a to období od
1. června do 15. července. Vláda schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol do letošního srpna. Zvýšení rozpočtu
ministerstva školství o 5 miliard 200 000 000 Kč. Probereme víc s Hanou s plavcovou předsedkyní výboru asociace předškolní
výchovy, zdravím vás.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak máte už od ministerstva školství přesně dané, jak budete postupovat v případě dětí z Ukrajiny?

mluvčí 
Bohužel tyto údaje já ještě osobně nemám, měly být během tohoto týdne distribuovány do mateřských škol. Informace o tom,
jak mají školy postupová ke mně se ta informace ještě nedostala. Nicméně uměl nicméně víme, že za vláda jakási panika mezi
školami zejména trendům vůbec jsem mezi mateřskými školami o tom, kolik kapacit, kolik dětí budou přijímat, jestli se bude
hýbat s kapacitami mateřských škol, ale tam bych právě naopak vyzvala školy, aby vyčkali a počkali na to až ministerstvo od
ministerstva dostanou ty noty tento to zadání a aby zůstali v klidu a nešířili mezi sebou. Pane tak, že to je to je v tuto chvíli ode
mě jako k tomuto, jestli jestli už nějaké ty nějaké informace mají tak.

mluvčí 
A svaz či zkušenosti, mělo by se hýbat s kapacitami škol, nebo co by v pravidlech mělo být, co by tam nemělo být?

mluvčí 
No, tak určitě určitě by to mělo být přednost mají děti, které, které jsou jsou nebo budou pětileté a starší tedy povinném
předškolním vzdělávání a určitě by mateřské škole, tak při těch zápisech předpokládám, že to právě v těch v těch materiálech
od ministerstva školství bude, že by určitě neměli mateřské škole v těch zápisech běžných mateřských škol, protože zápisy pro
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děti českého mateřských škol budou probíhat v první polovině května. Tzn. dříve než právě pro ty děti ukrajinské, tak by v tom
u toho prvního zápisu měly určitě dbát na to, aby nepřekračovali své kapacity, aby ne naplňovali mateřské škole přes výjimky,
která je udělá zřizovatel, ale o které vlastně s při správném bylo při správném zacházení se školským zákonem má ředitel školy
každý rok na základě konkrétní situace žádá, takže v tuto chvíli vyhláška o předškolním vzdělávání mluví jasně, že maximální
počet dětí ve třídě i 24 s tím, že jestliže jsou ve třídě děti se speciálními vzdělávacími potřebami od třetího stupně podpory
nebo děti mladší tří let, tak se počet dětí ve třídě snižuje mě já bych na druhé straně doporučila mateřským školám tam, kde
nemají zřízenou samostatnou třídu pro děti dvouleté tak, aby do věkově heterogenní třídě nepřijímali děti mladší tří let v tuto
chvíli, protože právě by byli omezeni tím, že děti mají jiné potřeby, potřebují menší kolektiv více personálu a v tuto chvíli tedy
asi s tímto byla opatrnější. Říkám, že bys jim ta místa nehledala, ale byla bych opatrnější.

mluvčí 
No a jak tedy moc lze nebo nelze tak, aby to bylo zvládnutelné z pohledu pedagogů nebo učitelů mateřských školách, lze ty
kapacity navýšit, o kolik žáků?

mluvčí 
Jde o to to vám neřeknu, kolik dětí lze navýšit, protože my už dlouhodobě se potýkáme s tím, že spíš máme přísliby toho, aby
se počty dětí ve třídách snižovaly a ve strategii 20 30 plus se máme vymezený cíl bychom se chtěli dostat na ten vyhláška
počet 20 dětí ve třídě, což je tedy o 4 méně než v tuto chvíli, ale v každém případě zase musíme musíme brát potaz to, že za v
tuto chvíli jedná o nějakou mimořádnou situaci, kterou je potřeba řešit a určitě určitě tady jsem některé mateřské škole mohou
dostat právě do situace, že budou muset přijímat děti na výjimku, ale určitě se na Miroslava přestupový poté, ale můj osobní
názor, jestli přijde potom nařízení nějaké nějaké jiné nebo bude potom někde potřeba něco jiného, tak to v tuto chvíli nevím,
ale určitě ředitelka mateřské škole doporučila, aby opravdu dbali na to, aby ne ne nežádali o výjimky, tak v tuto chvíli a aby
mluvil se svým zřizovatelem, protože bude velký rozdíl mezi mateřskými školami v různých obcích. Celková kapacita mateřských
škol vlastně není naplněná, máme v mateřské škole a peněz nebo v září Belka byl ten údaj takový, takže jsme měli naplněné
kapacity na asi na 87 % což tedy nějakou rezervu poskytovalo i tak, ale v každém případě v každém případě je to na dohodě
se zřizovatelem, protože místně tam, kde přijde víc lidí z Ukrajiny, tak tam bude samozřejmě i víc dětí víc žáků o tom na základní
škola, potažmo, ale samozřejmě ta mateřská škola má tu nevýhodu, že tam jsou pomalovány ty děti různého věku. Na rozdíl
potom od základních špagety děti se, kde ty děti se rozdělí v jednotlivých ročnících, což teda mateřská škola tuto možnost
nemá.

mluvčí 
Předseda spolku pedagogické komory Radek Sarkozy říká, že se nedostatek míst ve školkách dotkne hlavně dětí mladších tří
let.

mluvčí 
To se samozřejmě stát může, to je otázka, která je dlouhodobě řešená nedořešená mateřské škole v tuto chvíli přijímají děti
nebo mohou přijímat děti od boule, ale děti odvod tří let nemají na vzdělávání mateřské škole právní nárok. Tzn. není zatím u
nás ukotveno to, že ve děti dvouleté měly do mateřských škol vždycky automaticky. To místo místo jisté mají u nás v našich
podmínkách děti až tříleté. Máte další variantou. Ano.

Povídejte, no nic další variantou jsou potom třeba dětské skupiny, ale to už je zase už vlastně jiná oblast už nespadá pod
ministerstvo školství.

mluvčí 
Máte představu, kolik už teď dětí z Ukrajiny takto začleněných?

mluvčí 
Takový údaj nemám. Nemám tento údaj.

mluvčí 
Ještě 1 věc, my se tady bavíme o té strany o té formě, řekněme, kolik dětí by mělo být ve třídách atd. ale do jaké míry řešíte,
jak ty děti mezi sebou integrovat?

mluvčí 
To je na děkuju za tuto otázku bych řekl, že otázka pro pro nás ještě významnější, než ta otázka kapacit, protože ty kapacity lze
těžko předvídat. Určitě prostě jsme se v průběhu měsíců ukáže, jaké možnosti máme, ale pro ty děti, které nastoupí, nastoupili
teď toto období ještě do konce školního roku, tak určitě zcela zásadní je to, abychom se pokoušeli socializovat tedy vlastně
přivést do té skupiny těch ostatních dětí a poskytovat tento zázemí, tedy toho, aby se cítili bezpečně a jistě, aby tam našli své
mateřské škole nějaké pravidelnosti, které které uklidní, které jen dodají tu tolik potřebnou pohodu a také, aby jsem už teď od
prvopočátku dostávalo jazykové podpory. Nicméně, když se někdo zeptá na to, jestli ty děti mají zůstat nové skupině spolu,
nebo jestli se mají rozdělit, tak určitě právě proto soudce pro tu proto teďko psychickou pohodu, protože ty děti přišly z
prostředí, které opravdu nebylo vstřícné. Nám dokonce i tady z blízkého okolí lidi, kteří utekli z měst z města, kde se
bombardovalo, kde ty děti to zažili, tak to určitě pro ně byl velký šok a tu chvíli tedy příliš do úplně vzácného prostředí pro ně
není fajn a že pro tuto přechodnou dobu je pro ně určitě příjemné, když zůstanou v těch skupinách spolu by alespoň sešitu
svou mateřštinu, ale pokud se týká už příštího školního roku a dalších, ale tak bych upřednostnila jejich zařazování mezi dětské
mezi české děti tak, aby měli vlastně tu jazykovou podporu přímější, aby se jim dostávalo více příležitostí, slyše češtinu a mluvit
česky. Samozřejmě jazyková podpora mě na prvním místě před jakýmikoliv jinými vzdělávací cíle tzn. první cíl zajistit dětem
pohodu a bezpečí. Ten pocit bezpečí a druhým cílem jazyková podpora.

mluvčí 
Říká Hana Plavcová. Děkuji za rozhovor, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou, hezký den.
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mluvčí 
Den do prvního kola prezidentských voleb ve Francii do toho druhého podle průzkumů postoupí současný prezident Emmanuel
Macron a taky kandidátka krajní pravice Marine Le Penová. Podle posledních dat ale náskok současného prezidenta přední
opět snížil.

mluvčí 
To je titulek dnešního vydání listu Parisien Emmanuel Macron, říká Marin Le Penová, lže lidem. To je myslím, že dostatečně
výmluvné, protože Emmanuel Macron přešel do velmi ostrého útoku pod vlivem těch průzkumů, které ukazují, že Marine Le
Penová stoupá. Některé průzkumy ukazují, že Marine Le Penová má 25 % by mohl Macron 26, někde má ten má trošku méně
možná 24 23 let vůbec nejvyšší číslo od začátku kampaně a pochopitelně francouzský prezident už teď přemýšlí o druhém kole
a vůbec se tím netají, když tvrdí, že bude velmi ostře útočit na moc netrénoval s tím, že a je potřeba, aby se lidé mobilizovali
proti extrémní pravici, takže vlastně kampaň před druhým kolem začíná ještě před kolem prvním, protože ty průzkumy ukazují,
že by opravdu se tam neměl dostat někdo jiný než 2 zmínění kandidáti v neděli bude zajímavé a uvidíme z toho obrázky, jak volí
všichni kandidáti. My se pojedeme podívat na sever do genomu, kde sídlí Marin té nové předchozích volbách dokonce
oslavovala postup do druhé kola právě tam teď odvolí bude volit kolem čtvrt na 12 a vrátí se do Paříže. Ostatní kandidáti také
vlastně už mají místa, kde budou volit a potom se bude čekat na dvacátou hodinu vlastně ty večery jednotlivých kandidátů
začínají 18 30. Budu tam všichni důležití aktéři, členové kampaně poradci a podobně. A potom vlastně přichází ten okamžik,
kdy ve 20 hodin na televizních obrazovkách všude na těch klínech se objeví výsledek voleb nebo lépe řečeno, jména těch
dvou, kteří postupují do druhého kola.

mluvčí 
Lidé protestovali proti výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Sešli se na čtyřech místech, kde by mohlo
vzniknout. Obávají se dopadů na životní prostředí. Vadím malé zapojení obcí do rozhodování. Lokalita má být vybrána do roku
2030.

mluvčí 
Odpůrci úložiště lokality Hrádek na pomezí Jihlavska Pelhřimovska zvykli chodit předně proti úložišti pochody. Návrh šíříme,
který takovou dominantou okolí dnes, tedy ty protesty, řekněme, stopy zdejší na náměstí v Dolní Cerekvi, kdy transparenty se
tady staly součástí velikonoční dekorace v protestním happeningu je pak třeba zapojená i, řekněme, jaderná toaleta, ten v
posledních letech zesílený odpor proti ukládání radioaktivních odpadů je tady znám především obavami ze ztráty zdroj pitné
vody, které to obavy odmítá státní správa úložišť s tím, že tohle je něco, co bude velmi důkladně prověřováno a pokud by měli
být ohroženy zdroje vody, tak na té dané lokalitě nebude úložiště vybudováno aktuálně pak také tady vyčítají vládě, že
navzdory deklaracím programem prohlášení zatím neposílila práva obcí při výběru lokality tím spíše z požadavků Evropské
komise by se mohla přípravu výstavby hlubinného úložiště až 15 let urychlit nutno ještě přidat reakci ministerstva průmyslu teda
odpověděl, že posílení práv je součástí návrhu nového zákona zároveň ale odmítá, že by obce měly dostat k právu veta.

mluvčí 
Celá trasa toho protestního pochodu tak má 45 km tady oblasti Chanovic a dalších obcí Pačejov ku. Původně ta trasa v těch
předchozích ročnících byla kratší, je to z toho důvodu, že se zúžil výběr těch lokalit pro případné vybudování úložiště jaderného
odpadu a zároveň se zvětšily v těch jednotlivých lokalitách a i ty území, kde by to úložiště mělo být tady na hrázi kov čínského
rybníku, tak se to koná symbolicky kvůli tomu, že úložiště má být 5× větší než právě rozloha toho rybníka. Účastníci tady na
stanovisku tak kromě toho, že ten protestní pochod půjdou pěšky, tak jsou je tady štafetový běh. Jsou tady cyklisté, někteří
pojedou i na motorkách všech těch lokalitách, kde se dnes protestní akce koná. Kromě samotného protestního pochodu se
koná i doprovodný program. Jinak, co se týká samotného úložiště jaderného odpadu, tak finální výběr té lokality, kde by mělo
být vybudované, má být do roku 2030.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 229 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Bavorské derby rozhodla penalta, Wolfsburg rozdrtil Bielefeld URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 18:11 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 , AVE:
2 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Ve 29. kole německé Bundesligy se v mnichovské Allianz Aréně sehrálo bavorské derby, které rozhodla jediná branka z
penalty, kterou proměnil polský útočník Robert Lewandowski. Vyhrál také Kolín, který doma prohrával již 0:2, raduje se i
Wolfsburg, který v záchranářském souboji přejel Bielefeld.

Bavorské derby mezi Bayernem a Augsburgem bylo dlouho bezbrankové a moc šancí nenabízelo. Hosté byli v první polovině o
něco aktivnější, ale do zakončení se nedostali. Po hodině hry to zkoušel zpoza vápna domácí Kimmich, ale brankář Gikiewicz si
připsal parádní zákrok. 
Rozdílová situace celého duelu přišla v osmdesáté minutě, kdy Reece Oxford zahrál ve vápně nešťastně rukou a po diskuzi s
VARem nařídil sudí Ittrich pokutový kop pro domácí. K penaltě se postavil Robert Lewandowski, který k pravé tyčce vstřelil svůj
dvaatřicátý gól v letošním ročníku. Vedení mohl ještě navýšit Kingsley Coman, ale ten z levé strany neskóroval. 
Na hřišti posledního Fürthu zvítězila Borussia Mönchengladbach 2:0 a Wolfsburg v záchranářském souboji rozstřílel Bielefeld
naprosto jasně 4:0. Kolín se udržel v souboji o evropské poháry. Doma sice prohrával s Mohučí 0:2, ale tým od řeky Rýn
skvěle otočil a vyhrál nakonec 3:2. Na lavičce domácích se objevil i český záložník Tomáš Ostrák. 

Sobotní výsledky německé Bundesligy: 
Bayern Mnichov – FC Augsburg 1:0 (0:0) 
Branky: 82. Lewandowski (pen) 

SpVgg Greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2) 
Branky: 19. Thuram, 25. Pléa (pen.) 

1. FC Kolín nad Rýnem – 1. FSV  Mohuč 05 3:2 (0:1) 
Branky: 60. Schirí, 78. Ljubičić, 82. Kilian – 14. Burkardt, 55. Onisiwo 

VfL Wolfsburg – DSC Arminia Bielefeld 4:0 (2:0) 
Branky: 11. L. Nmecha, 38. L. Nmecha, 48. Arnold, 53. Kruse 
Hertha BSC – 1. FC Union Berlín 18:30 
Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu. 

Víkend s Rádiem Z 17:05
RÁDIO , Datum: 09.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.04.2022 18:15 , Poslechovost pořadu: 1 968 ,
Pořad: 17:05 Víkend s Rádiem Z , AVE: 2 123 550,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Víc než 900 tedy přes 220 miliard korun poskytli dárci při dnešní akci na podporu Ukrajinců iniciované Evropskou komisí a
kanadskou vládu. Oznámila to na Twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyen. Podle agentury Reuters také
uvedla, že komise vyčlení miliardu EUR, ze kterých 400 000 000 poputuje do zemí v první linii. Uprchlické vlny z Ukrajiny.

Sparťanský útočník David Tomášek podle předsedy disciplinární komise extraligy Viktora Ujčíka po faulu kpt. Českých
Budějovic Milana guláše ve čtvrtečním třetím semifinále extraligy na jihu Čech dnes simuloval podnět k přezkoumání situace mu
dále zástupci motoru. Kučík ale řízení zastavil.

mluvčí 
Interview Martina Kováře hráč Josef.

mluvčí 
Specialista na politický bezpečnostní a energeticky velmi v postsovětském prostoru. Například Turkmenistánu také na roli
Ruska ve válce na Ukrajině působí na institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dnešním
hostem interview Martina Kováře na virus Jan Šír.

Pane doktore, dobrý den, vítám vás ve vysílání. Zdravím vás do dalekého postsovětskou kavkazského prostoru a moc vám
děkuju, že jste udělal čas na posluchače vašeho rádia. Těším se na to.

mluvčí 
Dobrý večer. Děkuji za povodní a omlouvám se za případně zhoršenou kvalitu přenosu.

mluvčí 
Máme tam to voláme, může se samozřejmě stát, tak pojďme na to. Začneme obecně a pak to budeme budeme postupně
konkretizovat, jak to tak sleduje, v jaké fázi se teď nachází válka na Ukrajině, co můžeme čekat o příštích dnů nebo týdnů, jak
to vidíte vy?

mluvčí 
Tak jakékoliv dění spojené s válkou se špatně předpovídá důvodem i to, že války mají jednu takovou nepříjemnou vlastnost, a
to je to, že mohou eskalovat a tím důvodem může být už jen obyčejná snaha válčících stran a nějakým způsobem
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vykompenzovat ty ohromné náklady, které do té války mezitím vložili a proinvestovali, které jinak v případě, že si tak konkrétní
strana nezajistí vítězství přijdou vniveč, takže a nelze vyloučit další eskalaci z toho důvodu se těžko odhaduje další vývoj toho, v
jaké fázi se momentálně nacházíme. V každém případě já se obávám, že zprávy, jichž jsme byli svědky v posledních dnech
ohledně těch zvěrstev a kterých se dopouští ruská armáda na Ukrajině, mohou být součástí určitého širšího vzorce chování
spojeného s brutalitou cíl toho konfliktu, což je taky určitá forma eskalace, protože tady dochází na rozrušování vůbec
jakýchkoliv myslitelných limitů na použití síly tzn. z této hrubé fyzické kinetické cíli a ta válka, bohužel v některých ohledech
velice silně připomíná něco, co už si dovolím při plné vážnosti toho slova označil za velkou vyhlazovací, takže byla by mu si
myslí, že Vladimir Putin než dosáhne tohoto svého cíle, který si stanovil na počátku kampaně, že by mohl být přístupem na
nějakou eskalaci a myslím si, že nějaký kompromis rovině vyjednávání diplomatických rozhovorů ohledně toho a případného
urovnání nebo průběh konfliktu nebo v klidu. Zbraní se bude hledat za této situace v ohnivém Putina velice těžko.

mluvčí 
Jste překvapený třeba intenzitu útoku na civilní cíle nebo na civilní obyvatelstvo, anebo vás jako člověka, který tomu prostor
dobře rozumí a tomu Rusku dobře velmi znát to nebo se ale překvapila nepřekvapuje.

mluvčí 
Takhle musí.

mluvčí 
To v každém případě šokovat, protože tady skutečně máme ročník mezinárodní zločiny. Já nejsem právník, takže konkrétní
právní kvalifikaci, zdali se jedná pouze o pouze v uvozovkách válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti nebo genocidu. To
nechám, to nechám na jiných. Každopádně ta ta brutalita je absolutně šokující pro vnější pozorovatelé i toho, kdo se zabývá
ruskou bezpečnostní politikou, včetně vojenských kampaní za Putina a zase musím navázat na to, na co jsem odpověděl už od
toho je vaší první otázku, když se podíváte na to, jakým způsobem Rusko válčí a válčilo v Sýrii, když se podíváte, jakým
způsobem Rusko Vladimira Putina válčilo v Gruzii, když se podíváte, jakým způsobem válčilo v Čečensku, tak samozřejmě to
nevěstí pro chod této kampaně zejména pro osudy nevinných civilistů ničení dobrého.

mluvčí 
Teď všichni žijeme všichni žijeme jsme šokovaní tím, co se stane ukrajinské vůči. Myslíte, že to třeba může nějak západ
vyprovokovat k nějaké reakci vážnější, než jaké doposud, anebo to zase bude jako spousta slov fakt a telefonáty z Paříže a v
Bonnu a pardon z Berlína. Myslíte, že jestli západ, že to je schopno, by mohl na tom západě nějakou razantnější reakci vůči
Rusku nebo.

mluvčí 
Tak razantnější reakci asi ano, už je na stole zpřísňování sankcí, bohužel tady nemám informace ohledně toho, jak vypadá
cenu ten skutečně žebřík, kterýma západ velice doufám, připraven pro pro případ eskalace konfliktu tak, aby mohl eskalovat ty
ty sankce, dokud je potřeba mít tady v záloze ještě další opatření pro případ, že by Rusko sáhlo k použití zbraní hromadného
ničení i takové případy jsme tady měli narážím zejména ruské chování chování v Sýrii, takže nějaká reakce bude, ale jestli ta
reakce bude dostatečná, jestli bude rychlá dostatečně rychlá a ještě bude taková, aby něco na chodu té ruské kampaně mohla
změnit tím si bohužel, jestli jsem a určité pochybnosti o tom mám a že by se podařilo nalézt nějaký koordinovaný postup,
nicméně jednotlivé státy, které jsou tím děním ve východní Evropě nejvíce dotčení a vnímají jako skutečně bezprostřední
hrozbu vlastní bezpečnosti, jako je třeba Polsko nebo Pobaltí, tak už dali najevo, že kdyby se tu sankční frontu v podobě další
eskalace odpověď na ten poslední masakr nepodařilo udržet tak, že rok budou přijímat opatření sami.

mluvčí 
Moskva obvinění popřela obvodě institut krajní buď inscenování celé věci nebo manipulace. Dostanou takovéhle informace
vůbec dneska obyvatelům Ruska. Zdá se, že Vladimir Putin má, pokud propagandistickou stránku věci, a to informační dost
pevně pod kontrolou. Je to správný dojem.

mluvčí 
Je to bohužel správný dojem, ale tohle by nemělo nás v dětství může budeme omlouvat růstu populace v tom, že nemám
informace seriál vychází z toho, že kdokoliv je dospělý gramotných zodpovědný občan, tak je schopen ty informace i za tohoto
stavu té propagandistické masáže najít v Rusku stále lze se připojit na internet přes letenku tzn. schopni technicky vzato číst i
zprávy odjinud, než jak máme předkládá Kreml akrobat kontrolovaná média to, že skutečně ten ten spin veřejné debaty v
Rusku absolutně bezprecedentní pro pro pozorovatele ze střední Evropy, a to, že ta propaganda je šokující by nemělo
vyviňovat konformitu step širokých mas ruské společnosti a je to cítí podporu pro v úterý Jiří agresivní imperiální války, které
Vladimir Putin dlouho by provozuje.

mluvčí 
Pane doktore, vy jste prof. Zubov nedávno řekla, kdo napsal, že cituji, narovnalo hnala na ruských elity na bodu mrazu a že
Putinův konzul čekala v řádu týdnů, tak já jsem skeptický k tomu výroku mu říkat.

mluvčí 
Řádným otcem myšlenky jasně jasno vlastně to tady tady přání otcem myšlenky je potřeba tady říci, že tě sankce jako já jsem
jejich dopad malinko možná zlehčil nebo nebo nedocenil, jsou takového rázu, že si myslím, že válka pro Rusko bez ohledu na
to, kolik z území Ukrajiny se Vladimiru Putinovi podaří uchvátit, kolik Ukrajinců toho se mu podaří zabít, bude znamenat pro
Rusko velké problémy spojené s nestabilitou spojené s nárůstem nejenom a společenského pnutí a nárůst samozřejmě těch
represí, případně nespokojený, ale může to s sebou nést ochromení. Vůbec základní funkcí ruského státu plnit svoje závazky či
by pak mohlo být třeba doprovázeno, ji nevím, nárůstem separatismu atd. že roste taky má před sebou, myslím si poměrně
poměrně turbulentní vývoj, byť si to všichni v Rusku uvědomovat a a je otázka, kam to všechno jsme jenom ruský stát, ale
osobu Vladimira Putina za nefér ale.

mluvčí 
Uvidíme.
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mluvčí 
Předbíháme události, a to já nemám moc rád, protože až čas nám dá nebo dal zapravdu.

mluvčí 
Dnešním hostem je kamarádů ze specialistů na politický bezpečnostní anglický novou poslaneckou prostoru Jan Šír. Pane
doktore, jaký dopad, jaký ohlas má ta válka na Ukrajině v nich ubývali republika Sovětského vazu v Gruzii třeba, no
Ázerbajdžán, jak to je?

mluvčí 
To je různé.

mluvčí 
Souvisí to velké míry s tím, nakolik o tom mají elity informace nakolik ten konkrétní státy do té války vtažen tady asi neřeknu
žádné tajemství, že Rusko má samozřejmě zájem o snahu do toho svoji kampaň stáhnout co nejvíce zemí. Už jenom proto, aby
si vynutila jejich loajalitu a jejich solidaritu a aj podporu viděli jsme to například v Bělorusku, které ale ukázalo jako neschopné
čelit tomu ruskému tlaku a je jedním vlastně spolupodíl výuku ruské zločinné války proti Ukrajině naopak dalších zemích
bývalého prostoru bývalé Sovětského svazu toho prostoru víme víme snahu nějakým způsobem a akcentovat, co to strategické
rozhodnutí, které bylo přijato, to půjde o zač politickou orientaci, co jsme viděli třeba v Moldavsku, Gruzii na Ukrajině, které ale
současně podali oficiálně přihlášku nás vstup do Evropské unie. Velké problémy to velká přináší i třeba Kašpar, který se stal
terčem ruské zbraně intervence před třema a měsíce, který rovněž významným producentem pšenice a po které teďka zvýšená
zvýšená poptávka, což s sebou vede nese i velké tlaky rána na ekonomiku země to je myslím, že každopádně, že v případě, že
ruskou válku neustojí, tak nestabilita v Rusku se může obejít bez toho, aniž by se dotkla. Skutečnost byly tyto uspořádání těch
sousedních zemích a v prostoru byla bývalého Sovětského svazu a vidíme to právě třeba teďka na Kavkaze, kde se nacházím,
že úměrně tomu, jak Rusko stahuje svoje elitní jednotky z těch okupovaných územích sousedních zemích, tak to může otvírat
prostor pro snahu jednotlivých aktérů nějakou změnu statu quo i bude to územní uspořádání, protože senzorů v prostoru
existuje řada nedořešených ozbrojených konfliktů zamrzlých konfliktů a myslím si, že dost historici až od této době poručí, tak
mohou zůstat vnímat mohu točí jako poměrně napínavou cestu.

mluvčí 
To říká to říká ve Spielbergově Mnichově, myslím ten dluh, který dodává a Vnorovy kontakty, říká takhle zajímavého v Evropě
nebo ani nepamatuju, aniž bych to chtěl samozřejmě zlehčovat. Pane doktore, v českém tisku občas píše ohrožení Moldavska o
jižní Moravě, tak tomu včasnou diskuzích je podle vás možná je jedno z těch zemí, která by mohla být, tak říkajíc na řadě?

mluvčí 
Je v případě, že se Rusku podaří dosáhnout toho dílčího cíle, který teďka sledujeme v podobě propojení Ruska přes Ruskem
okupovaný Donbas podél pobřeží Azovského moře na okupovaný Krym a dále podél pobřeží Černého moře až do Podněstří
jeho statut status taky nevyjasněné. Nicméně já se kloním právního názoru, že se jedná také prostě jsou území Moldavska to
protiprávní okupované a ruskou armádou v případě, že by se podařilo ruskou utužit kontrolu nad celým tímto pásem území
stvrdit tam svoji okupaci nějakým způsobem se tam zabetonovat a posílit svoji vojenskou přítomnost, tak jsem si dovolím tady
vyslovit předpoklad, že by to zásadním způsobem zkomplikovalo snahy o reintegraci těch obsazených území Moldavska v rámci
židovského státu, oral by to zkomplikovalo bezpečnostní situaci Moldavska, protože by de facto přestala existovat ta fakta
hranice mezi mezi Ukrajinou a Podněstřím, respektive Moldavskem a což neznamená, že by Rusové si mohli dovolit dělat
daleko více věcí, než kolik si mohou dovolit teď, když podněcuje v zásadě z obou stran a izolováno a o nějakém posílení
vojenské přítomnosti Miloš nemůže být těchto akcí do budoucna moc řeči.

mluvčí 
Pokud Bělorusko, tak ono formálně podle nezávislé ale vnímám jako takže téměř téměř integrální součástí Ruska je to tak.

mluvčí 
Je to tak bohužel tady za posledních rok a půl a došlo k totálnímu převrácení přeměnit Běloruska ruský satelit tím, že je otázka,
o jakých otázkách, o jakých věcech Alexandra Lukašenka zemi ještě rozhoduje díry narážím na to, že sem na území, kde
operuje ruská armáda, operuje tam nejenom takže tam drží nějakou posádku, ale musíme území Běloruska Rusové vedle ten
počáteční úder a útok útok na Kyjev. Myslím si, že pozice Běloruska momentálně připomíná v řadě ohledů a opozice dočasně v
Kosovu okupovaného území.

mluvčí 
Koláře.

mluvčí 
Dnešním hostem i kanalizaci, odborníka, politický bezpečnostní a energetický vývoj po Sovětském prostoru Jan Šír. Pane
doktore, když volají některá ruská média pocitu 21 citaci Polska a po nutnosti zásahu v Pobaltí jsou tam silácké řeči, v
uvozovkách určené pro domácí publikum, anebo to může být vážně míněná hrozba, jak třeba pro Polsko, tak pro další státy
východního bloku, jak tohle přesně číst?

mluvčí 
Já vzhledem k tomu, že ruský stát reálně válčí reálně zapojen do podvratných nepřátelských aktivit, tak mám sklon tato silácká,
jak se to nazval prohlášení ruského tisku v žádném případě nepodceňovat. Naopak beru na operuje na velice vážnou váhu a
myslím si, že by to měl brát úvahy právníci až budou snažit dát právní kvalifikaci právě těm zvěrstvům, která ruskou teďka teďka
na Ukrajině prostory. Samozřejmě každá válka nebo žádná auta se neobejde bez bez náležité informačních a podpory, nicméně
sledovat ruský mainstream, to je skutečně lidově řečeno, síla tohoto každý každý zvládne a úroveň té nenávisti se
dehumanizace a sousedů jsem se málokdo z Evropy, obávám se dokáže dokáže představit. Myslím si, že to je další důkaz toho,
jak od hostech poměry v Rusku zvrtly a eufemisticky řečeno, jak moc jsme se odchýlili od toho, co považujeme za normu, když
ve středním západní Evropy.

mluvčí 
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Já, jak jste, jak jste o tom mluvit, že to je síla, v uvozovkách, jak se moc toho jazyka, tak si to občas pustím ruská média a
musím teda říct, že máte naprostou pravdu, je to úplně jako nikdy jsem se s něčím podobným životě nesetkal. Teď se zeptám
na jinou věc polský vicepremiér Kaczyński řekl, že si umí představit instalaci amerických jaderných zbraní na území Polska. Co
na to říkáte, reakce jsou smíšené. Někteří mluví o tom, že to je přesně ta správná disco teď je potřeba udělat odstrašení
putinovského Ruska. Její mluví o případném o zámince k další eskalaci konfliktu jako jít třeba tohle.

mluvčí 
To story je potřeba říci, že dost možná tady v té.

mluvčí 
Debatě dochází ke směšování dvou věcí. 1 věc reálná pomoc, Ukrajině, i včetně pomoci posílit ukrajinské schopnosti
odstrašení Ruska a druhá věc je ujištění členů Severoatlantické aliance nacházejících se na tom pomyslném východním
východním křídle a posílit jejich schopnost odstrašení proti případné ruské agresi, a to jsou ono to jsou spolu samozřejmě
souvisí, ale ale pořád se tady bavíme o 2 dvou různých různých věcech a jako já mám plné pochopení pro to, o čem hovořil
pan čínský, k čemu vyzýval, tak se obávám, že to je něco, co by se dostalo Rusko ukrajinského konfliktu, který probíhá
momentálně na území Ukrajiny, nemuselo žádným způsobem promítnout, ani by to odstrašit Rusko od skal celé této probíhající
kampaně kampaně vůči Ukrajině, to jsou to jsou prostě. To jsou to jsou 2 různé věci a je samozřejmě potřeba myslet má na
posílení obranyschopnosti východního křídla a NATO je potřeba pracovat na ujištění spojenců, že v případě, že budou ruskou
napadení, tak v tom nebudou nebudou sami tzn. tím způsobem my jej podporujeme v tom, aby aby, aby se bránily, aby se na to
lidově řečeno, vykašlali, což a třeba naše šance, že, že by případný ruský, tak byl zdržen, ale na situaci v zóně rostou prsa
konfliktu se tohleto odpovědět musí prakticky nijak. Nebo jen velice zprostředkovaně mall.

mluvčí 
Tak vám utíká nám často skoro na konci poslední otázka, když jsem poslouchal slovenského ministra Sulíka, který řekl, že
extremistů úplně budou platit v rublech se podívat na výsledky parlamentních voleb v Maďarsku, když jaksi reflektuji, řekněme,
telefonáty a výsledky těch telefonátů Emmanuela Macrona hoši, co s Vladimirem Putinem. Myslíte, že vydrží. Může i to, že ta
Evropa jednotná. Pokud jde o ty sankce, anebo třeba přístup k ruským energetickým zdrojům, nebo je pouze otázka času, kdy
se to nějakým způsobem rozpadne. Někdy mě to někdy mě z toho trochu mrazí, když vidím vývoj?

mluvčí 
Toho to my se asi jediný, koho koho z toho může mrazit. Tady je velký problém v tom, že Rusku veškeré.

mluvčí 
Problémy řeší instalací a pokud teďka podařilo dosáhnout elementární jednoty Evropou napříč v otázce sankcí, není
garantováno, že ta jednota vydrží poté až ruského konfliktu bude schvalovat na daleko vyšší úroveň jakákoliv eskalace spojená
zejména kredibilní hrozbou použití zbraní hromadného ničení nebo použitím bude představovat enormní zátěž pro politickou
pohled ze západu a jest na nás, jestli v té zkoušce obstojíme nebo ne.

mluvčí 
Tak jo, tak pan doktor 20 minut pryč. Moc děkuju, že jste se stranou za jiných prostor udělat naše posluchače čas. Zdravím vás
na Kavkaz a přeju vám hodně zdraví hodně štěstí, ať se vám daří mějte se pěkně.

mluvčí 
Děkuju za to vám. Děkuju.

mluvčí 
Dnešním hostem je k rádiu byl specialista na politický bezpečnostní energetický vývoj v postsovětském prostoru Alžír hezký
den.
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Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko prohlásil, že běloruské tajné služby podnikly speciální operaci na Ukrajině, aby tam
osvobodily zadržované běloruské občany, hlavně řidiče dálkových kamionů. Šlo o necelou stovku lidí, uvedl Lukašenko podle
běloruské státní agentury BelTA na dnešní poradě své bezpečnostní rady.

Lukašenko šéfovi běloruské tajné služby KGB nařídil, aby své pracovníky navrhl na vyznamenání, protože prý odvedli skvělou
práci a na Ukrajině si jich "dokonce ani nevšimli". 
Kyjevu poté běloruský autoritářský vládce připomněl, že v jeho zemi žije nemálo Ukrajinců, "v čele s velvyslancem". Ukrajina prý
proto riskuje, pokud se pokusí zadržovat běloruské občany. 
List RBK-Ukrajina v souvislosti s Lukašenkovým tvrzením připomněl, že minulý měsíc v Žitomirské oblasti Ukrajiny při ruském
náletu přišli o život dva řidiči běloruských kamionů. Ruské bombardéry podle ukrajinských úřadů k tomuto náletu vzlétly z
běloruských letišť. 
Bělorusko v letošním roce poskytlo své území a základny ruským vojskům a letectvu jako zázemí k útokům proti Ukrajině. Západ
proto zemi pokládá za stranu válečného konfliktu a na Minsk uvalil sankce. Lukašenko tvrdí že se běloruské vojsko do ruského
tažení dosud nezapojilo, na Ukrajině "není ani jediná běloruská patrona", připomněl dnes ruský list Kommersant Lukašenkův
výrok. 
Ukrajinská média si všímají zpráv běloruské redakce Rádia Svoboda, podle kterých při výbuchu miny na bělorusko-
ukrajinských hranicích přišel o život podplukovník běloruské KGB a jeho řidič. Zatím není jasné, kdo nastražil miny na
běloruském území v pohraniční zóně, odkud se museli obyvatelé vystěhovat. Žádná oficiální zpráva nebyla vydána, v tisku se
ani neobjevily nekrology. 
Lukašenko se na bezpečnostní radě také ohradil proti mírovým jednáním bez účasti Běloruska a zdůraznil, že při rusko-
ukrajinských rozhovorech musí zaznít i běloruské stanovisko. "Nevycházíme z toho, že nás (západní země) vhodili do jednoho
koše s Ruskem. Vycházíme z tpho, že tato válka se odehrává za plotem naší země a vážně ovlivňuje situaci v Bělorusku. Nesmí
dojít k žádným separátním dohodám za zády Běloruska," prohlásil Lukašenko podle serveru Zerkalo. "Tři slovanské národy by
měly nakonec - s vědomím toho, co se děje ve světě v globálním měřítku - sednout za stůl a domluvit se. Domluvit se jako
rovnoprávní partneři," dodal. 
Opoziční list Naša Niva si Lukašenkův "emocionální výbuch před generalitou, kdy nazval válku válkou", vyložil jako snahu
autoritářského vůdce distancovat se od Ruska poté, co se přepočítal v očekávání rychlého ruského vítězství a na Minsk
dopadají ekonomické důsledky sankcí. 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko po úterním jednání s Ukrajinou
oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Agentura UNIAN ale uvedla, že k hromadnému
stahování ruských jednotek z těchto oblastí nedochází. 
Ruské ministerstvo obrany v posledních dnech tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě
Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má
vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Není ani zřejmé, na kolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 
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UKRAJINA: Přestože vláda i masmédia neustále přesvědčují, že jsme ve válečném stavu a Ukrajina bojuje i za nás, není to
pravda. S určitou mírou cynismu by se dalo konstatovat, že se nás konflikt Rusko – Ukrajina vůbec netýká. Jestli máme pod
diktátem EU a USA potřebu řešit světové vojenské konflikty, proč s tím začínáme zrovna teď, když jsme v předchozích letech
byli slepí a hluší? Co třeba Afghánistán 2001, Jemen 2002, Somálsko 2006, Libye 2011, Sýrie 2011? O „humanitárním
bombardování“ v Jugoslávii 1999 ani nemluvě.

Agresor je ten, kdo napadne nějakou zemi dříve, než USA. 
Pokud vstoupí dříve USA, je to mírová mise. 
Biden označil Putina za válečného zločince. To je znepokojující z mnoha důvodů. Joe Biden, nebo kdokoliv tu loutku vodí a
mění mu pleny, volá po tom, aby byl Putin postaven před soud jako nacisté v Norimberku po druhé světové válce. Ve
skutečnosti se to nestane, ale měli bychom se zajímat o to, kam to všechno vede. Je nepochybné, že účelem toho všeho je
položit základy k intervenci na Ukrajině. Vojensko – průmyslovému komplexu se sbíhají sliny nad intervencí a pak samozřejmě
na změnou režimu v Rusku. Mimochodem, pokud to zkusí, nedosáhneme změny režimu, ale dojde místo toho k jaderné válce.
Zdá se ale, že to nikoho nezajímá. 
Bidenova administrativa křičí z plných plic, že by Vladimír Putin mohl použít chemické zbraně nebo jiné zbraně hromadného
ničení na Ukrajině. A pokud to udělá, budeme muset provést odvetu. Tohle by s vámi mělo otřást, protože Putin nikdy
nenaznačil sebemenší známky toho, že by měl v úmyslu takové zbraně použít. Ale přesně ten samý scénář jsme viděli použitý v
Sýrii, pokud si pamatujete. Hrají úplně stejnou hru obviňování na Ukrajině. A důsledky by mohly znamenat jadernou válku. 
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Myslíte si, že zinscenovaný chemický útok je něco, kam by naše vláda nezašla? Nebo ukrajinská vláda? Přemýšlejte znovu! 
Mluví vůbec pravdu o válečných zločinech údajně spáchaných Ruskem? Rozhodně nemáme důvod věřit těmto lhářům v
médiích a na sítích. Ti samí lidé, kteří to tvrdí, lhali o příčinách války. Lhali o ruském útoku na jadernou elektrárnu. Všude se
jen lže. Pokud opravdu hledáte válečné zločiny online, takové, pro které jsou závažné důkazy, že se dějí, jsou páchány
Ukrajinou, ne Ruskem! Ukrajina je ta, která rozdává zbraně a bomby náhodným civilistům bez uniformy, čímž proměňuje
každého civilistu v bojovníka . To je válečný zločin! Ukrajina je ta, která zatýká a popravuje své vlastní lidi bez soudu za zradu.
To je válečný zločin! Ukrajina jsou ti s videi, kde se hecují nad popravou nebo mrzačením válečných zajatců. To je válečný
zločin! Ukrajina je zemí, jejíž politici otevřeně vyzývali k cílení na rodiny vojáků bojujících na Ukrajině. To je válečný zločin! 
Tahle válka nezačala před před dvěma měsíci, ale před osmi lety. Po celá léta páchá tento batalion Azov válečné zločiny proti
svým vlastním lidem na Donbasu. To je mimochodem jedna ze skutečných příčin této války. Spolu s expanzí NATO. Na rozdíl od
všech těch falešných důvodů, která uvádí tisk. 
EXPANZE NATO OD ROKU 1949 – 2022. 
Politici a média byli několikrát přichyceni, jak bezostyšně lžou o všem, co se týká této války. A teď volají po odstranění nebo
dokonce po atentátu na Vladimíra Putina. Už i New York Times potvrdil skutečné viníky masakru v Buči. Uvádí, že první
skupina, která vstoupila do zóny zabíjení v čase masakru 400 lidí v Buči, nebyl nikdo jiný, než neonacistický batalion Azov. To
jsou ti neonacisté, kteří pracují pro Volodymyra Zelenskyho podporovaného NATO. Nemůžeme věřit ničemu z toho, co nám
říkají. Proč bychom to dělali? Mají za sebou dlouhou historii lží. 
Všichni chtějí mluvit o tom divadle v Mariupole. Říkali, podívej se na ty masakry, ale nechtěli mluvit o té mladé dívce. Tahle
dívka měla do hrudi vyřezaný hákový kříž. Té dívce bylo 11 let. Věděli jste, že batalion Azov, to jsou ti neonacisté, které máme
podporovat, je odpovědný za drancování, upalování a vraždy v budově odborů z května 2014? Zprávy hovoří o nejméně 100
zabitých a 200 zraněných. To je daleko převyšující číslo, které jsme slyšeli z Mariupole. Máme důkazy o genocidě ze strany
Ukrajinců. 
Ukrajinská SBU (policie) zatýká civilisty v Dněpropetrovsku. 
Ukrajinci u Kyjeva stříleli zajaté Rusy, pravost videa potvrdili američtí novináři. 
Nacisti z Azova na Ukrajině útočí na ruské občany. 
Ukrajinská agónie – utajená válka. 
Posbíráno na sítích… 
Prvních 30 dní humanitárnícho bombardování Srbska odnesly tyto děti… celkem bylo zabito 376 děti menších 14 let… Dále
bylo zabito 500.000 iráckých děti, 156.000 lybijskych dětí, plus děti v Jemenu, Sýrii, v Afgánistánu… Každé z těchto mrtvých
děti mělo svoji rodinu, přátele, spolužáky, své dětství, byly milované … Teď se objevilo nové zlo… Je stejné, jako ty
předchozí… Každý útočník zabíjí nevinné, a zasahuje ty nejvíce zranitelné… Každý útočník je zlo. Je třeba usilovat o mír.
Nepodporovat žádnou válku… 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opět promluvil ke svému národu i ke světu a Kyjev označil za hlavní město
demokracie v dnešním svobodném světě? 
Jako obvykle vynadal OSN i Radě bezpečnosti OSN a speciální pozornost věnoval přímo Rusku, což na jednu stranu chápeme,
ovšem na druhou stranu je nutné napsat, že se k sankcím proti Rusku nepřipojilo a svůj nesouhlas v OSN naopak vyslovilo
80% populace. 
„Pokud nepřitvrdíte v sankcích proti Rusku, mohl by se vám stát, že vás vaši občané už příště nezvolí“ dále sdělil Zelenskyj
západním politikům. 
Nabízí se otázka, zda by tu ještě současní vládní politici do příštích voleb v důsledku energetických a hospodářských krizí
vůbec byli. 
Pro zachování jisté míry objektivity si připomeňme pár statistických údajů. 
1) Transparency International řadí Ukrajinu k nejzkorumpovanějším zemím na světě a zaujímá 124. místo. 
2) Ukrajinci berou v přepočtu v průměru kolem 11 tisíc korun, to je nejméně v Evropě. 
3) Ukrajina je rozvojová země na 74. místě v indexu lidského rozvoje. Spolu s Moldavskem je nejchudší zemí Evropy a trpí velmi
vysokou mírou chudoby a závažnou korupcí. 
4) Ukrajina/HDP na obyvatele 3 726,93 USD (2020), Česko/HDP na obyvatele 22 762,20 USD (2020) 
5) Podle údajů WHO je Ukrajina zemí se čtvrtou nejvyšší incidencí tuberkulózy v evropském regionu. 
6) Na Ukrajině je více než šestnáctkrát vyšší incidence HIV než v České republice, v roce 2020 byla asi 37 případů na 100 tisíc
obyvatel. V zemi žije více než půl miliónu takto nemocných lidí. 
Jde o nejhorší statistiku v rámci Evropy. 
Statistická data jsou neúprosná a ukazují, že Kyjev je opravdu hlavní město demokracie, bohatství, prosperity a jeho vládnoucí
politici jsou světovými lídry ve správě věcí veřejných. 
Zvolení čí nezvolení „západních“ politiků bude zřejmě nejvíce záviset na míře chudoby, kterou bude Evropa zasažena a ne na
vůli či přání pana prezidenta volajícího po 3. světové válce. Západní politici by se spíše měli bát hněvu občanů díky zvyšujícím
se cenám a rostoucí inflaci i rapidnímu zadlužování. [ zdroj ] 
Nepotřebujeme panenky, ale zbraně. Nechutná ukrajinská propaganda: 
Ukrajina je bezedná jáma. 
Tohle se psalo v letech 2019-2021..konkrétně Reflex, Ekonomnický týdeník, Aktuálně cz…dle Fialy ale je UA demokracie
doslovné citace… 
Podle statistik Mezinárodního měnového fondu za minulý rok dosáhl loni výkon ekonomiky na jednoho Ukrajince pouhých 3653
dolarů.HDP na obyvatele v tržním dolarovém vyjádření je dnes zhruba na úrovni Indonésie, Tuniska či Mongolska. 
Zpráva Atlantic Councilu poukazuje na neefektivní státní správu a korupci, kterou je Ukrajina doslova prolezlá. Problémem je
také rozsah šedé či černé ekonomiky, jejíž podíl dosahuje 30 až 50 procent. Jedná se o aktivity, které nikdo oficiálně nevykáže
a nezaplatí z nich státu daně. 
Hospodářské dějiny nezávislé Ukrajiny připomínají hororové čtení. V roce 2008 nastoupila další finanční a ekonomická krize,
kdy Ukrajina byla nucena čerpat úvěry od MMF v objemu 18,4 miliardy dolarů. 
Po událostech roku 2014 – revoluci na kyjevském Majdanu, ztrátě Krymu a povstání v průmyslovém Donbasu – přešla
ukrajinská ekonomika do stavu volného pádu. Její výkon během let 2014 a 2015 klesl celkem o 16 procent, kurz hřivny k dolaru
se zhroutil a země přežívala díky zahraničním úvěrům. 
Kde se stala chyba? „Ukrajina je ovládána místními klany, kdy za každým z politiků stál jeho kmotr. Daleko důležitější pro
fungování země než prezidenti a premiéři tak byli lidé jako Rinat Achmetov, Ihor Kolomojskyj a Dmytro Firtaš,“ řekl před pěti lety
autorovi článku Karel Svoboda, který vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a zaměřuje se na hospodářské
dějiny postsovětských zemí. 
Nejnižší životní úroveň v Evropě je na Ukrajině. Konstatovali to členové výboru pro sociální politiku ukrajinského parlamentu.
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Vloni průměrná měsíční mzda dosáhla 8 800 hřiven, tedy 277 eur. Nižší byla pouze v Bulharsku. 
Jen do 15. června má Ukrajina čas domluvit se s dalšími věřiteli, aby jí odpustili 15,3 miliardy dolarů. Mezinárodní měnový fond
jí sice přislíbil 17,5 miliardy dolarů, ale podmínkou pro výplatu další částky je právě dohoda s věřiteli. Právě dluhy a prázdná
státní pokladna jsou vedle války na východě země dalším velkým problémem Ukrajiny. 
„Ukrajina trpí významným nedostatkem finančních prostředků. Pro roky 2015 až 2018 se předpokládaná chybějící částka
pohybuje okolo 40 miliard dolarů,“ uvedl fond ve své následné zprávě. 
Přímo MMF půjčí Ukrajině 17,5 miliardy dolarů – z toho v letošním roce 10 miliard, v každém dalším roce pak 2,5 miliardy.
Polovinu ze zmíněné desetimiliardové částky získala země už v březnu.Dalších 7,2 miliardy by měly půjčit například Evropská
unie nebo USA. 
A právě zbylých 15,3 miliardy dolarů bude muset Ukrajina podle měnového fondu „získat“ od věřitelů, kterým už nyní dluží.
„Vzhledem k vysoké míře zadlužení je nutné, aby se zapojil soukromý sektor,“ uvádí MMF, který tento krok označuje jako
„dluhovou operaci“. 
Ukrajinská vláda nyní jedná se skupinou soukromých věřitelů, kteří jí podle agentury Bloomberg půjčili dohromady 23 miliard
dolarů. 
Co bude muset Ukrajina splatit ještě letos: 
20.6. dluhopis koupený Ruskem 75 mil. USD 
27.7. dluhopisy Ukreximbank 750 mil. USD 
23.9. vládní eurobondy 500 mil. USD 
13.10. vládní eurobondy 600 mil. USD 
20.12. dluhopis koupený Ruskem 3 mld. USD 
A my si máme v dobré víře myslet, že když si utrhneme od huby a pošleme jim peníze, že jim to pomůže…vždyť Zelensky ani
Čechům nepoděkoval…ono není za co…ty 2 mld korun…to je v prdeli za týden. [ zdroj ] 
Ahoj Američani, tady je Nataša z Ruska. ? 
Chtěli bychom vám poděkovat za všechny ty vaše sankce. Za to, ze jste z naší země odstranili Coca Colu, KFC, McDonald a
všechny ty sračky. Rozumíme tomu, že máte starost o naše zdraví. Jo o zdraví. ?. A takže můžeme být silnější, krásní a bez
tuku. ? Takže… My máme o vás taky starost. A proto vám vypneme náš plyn (ropu?) Musíte chodit pěšky, místo abyste
používali svoje auta. Ne, neděkujte.., neděkujte, to je v rámci přátelství. Teď se musím omluvit, musím jít nakrmit mého
medvěda, napít se vodky a hrát na balalajku. Uvidíme se později. Z Ruska s láskou! 
Malé osvěžení paměti aneb Ukrajinská protože. 
Protože Evropská unie nutila Ukrajině nepřijatelnou asociační dohodu, ukrajinský prezident Janukovyč ji odmítl podepsat. 
Protože prezident Janukovyč asociační dohodu s EU odmítl podepsat, nastal Majdan. 
Protože nastal Majdan, vlády nad Ukrajinou se s podporou EU a USA zmocnily ultranacionalistické síly. 
Protože se vlády nad Ukrajinou zmocnily ultranacionalistické síly, okamžitě přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního
jazyka. 
Protože ultranacionalistické síly přišly s návrhem na zrušení ruštiny jako úředního jazyka, začaly se východní ukrajinské regiony
bouřit. 
(Poznámka: Na východě Ukrajiny nežije proruské obyvatelstvo, jak nám už osm let bulíkuje Česká televize, nýbrž miliony Rusů.
A protože na východě Ukrajiny žijí Rusové, cítí s nimi Rusko sounáležitost.) 
Protože se východní ukrajinské regiony začaly bouřit, poslala na ně ukrajinská vláda armádu. 
Protože ukrajinská vláda poslala na východní ukrajinské regiony armádu, akcelerovaly tam separatistické tendence. 
Protože akcelerovaly separatistické tendence, ukrajinská vláda namísto nabídky rozumné autonomie dál harašila zbraněmi a
přitápěla pod kotlem. 
Protože ukrajinská vláda dál harašila zbraněmi a přitápěla pod kotlem, došla po osmi letech Rusům na obou stranách hranice
trpělivost. 
A jsme tam, kde jsme. [ zdroj ] 
Kdo je to Volodymyr Zelenskyj? 
Šťastný talent na peníze: Od nástupu do funkce vydělal čtvrt miliardy. 
Je to fešák, říkají západní média. 
Tak krásný. 
Tak moudrý. 
Tak silný. 
Ve skutečnosti byl Zelenskyj až do začátku války považován za neschopného a zkorumpovaného a jeho popularita klesla ze 76
procent (2019) na 41 procent (2021). Na druhé straně jeho soukromé bohatství neustále rostlo. Podle Forbes vydělal od roku
2019 do roku 2021 243 milionů dolarů. Říká se, že vlastní 3 soukromá letadla, 5 luxusních jachet a více než 15 domů. 
Ukrajinský „prezident hrdina“ má zřejmě dobrý cit nejen pro sníh, ale také pro své osobní finance. Informační stránka
CAKnowledge, která se opírá o informace z Forbesu, uvádí o zářivém hrdinovi politických přívrženců, jehož jménem přišly o
život desetitisíce lidí, zcela zarážející věci. (Pokud říkáte, že Rusko začalo konflikt, neznáte ani malou část příběhu. Narážím na
to, že kapitulace mohla zachránit desetitisíce životů. Fakt, který Zelenskyj pravděpodobně uvedl jménem jeho podporovatelé
vždy odmítali.) 
Celková aktiva 596 milionů dolarů 
Roční příjem 113 milionů dolarů 
soukromá letadla 3 
luxusní auta 8 
luxusní jachty 5 
domy a vily 15+ 
Mezi vozidla, která vlastní Hero President, patří Mercedes za přibližně 370 000 USD, Audi RS Q8 za minimálně 200 000 USD,
Jaguar XF za přibližně 100 000 USD a Tesla za zhruba 100 000 USD. Ve srovnání s jinými multimilionáři je vlastně velmi
skromný. Jeho sbírka hodinek má ještě větší hodnotu. Zde časopis uvádí jen několik dobrot: 
Chopard – 105 000 USD 
Franck Muller – 250 000 USD 
Roger Dubuis – 260 000 USD 
Patek Philippe – 400 000 USD 
Breguet & Fils – 365 000 USD 
FP Journe – 190 000 USD 
O některých dobrých kouscích se říká, že to byly dárky od podnikatelů a oligarchů. Takhle jsi mohl zachránit své skromné
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konto v bance a určitě nemusel nic dávat na oplátku, co myslíte? 
Vývoj ročního příjmu Zelenského je velmi vzrušující: 
2021 113 milionů dolarů 
2020 90 milionů dolarů 
2019 (volební rok) 44 milionů dolarů 
2018 19 milionů dolarů 
2017 15 milionů dolarů 
2016 7 milionů dolarů 
Podle CAKnowledge jako prezident Zelenskyj vydělá jen skromných 780,00 USD ročně, aniž by upřesnil, zda jde o konečnou
zdaněnou částku. Zbývajících 112 milionů v roce 2021 musí pocházet z jeho finančních schopností. Prezident Ukrajiny má na to
zřejmě dost času. Jeho akciové portfolio má hodnotu nejméně 60 milionů dolarů a zahrnuje podíly v Saúdská Arábie, Apple,
Microsoft, Meta, abeceda, Amazon, Tesla. 
Zatím názor CAKnowledge a Forbes. Je zřejmé, že to nesdílejí všichni. Když byl Zelenskyj viděn na 40-metrové luxusní jachtě v
Turecku v roce 2019, novinářům řekl, že jde o falešné zprávy: „Jsem jednoduchý člověk pro pravdu, nepotřebuji jachty a vily,
chci jen strávit dva dny se svou rodinou…s dětmi Zatímco deník Süddeutsche v roce 2019 napsal, že Zelenskyj je multimilionář,
na německé stránce Medienmacht.de se lze dočíst, že jeho celkový majetek by byl kolem 1,37 milionu eur. Je pravda, že
Zelenskyj byl v průběhu finančního skandálu Pandora Papers odsouzen za převod více než 40 milionů eur na offshore účty. [
zdroj ] 
Disclaimer: V normálním světě bez cenzury by nemělo smysl zveřejňovat na webu informace, které by měly být v rámci
vyváženého zpravodajství volně přístupné a prezentované v masmédiích. V naší současné situaci je to asi jediná možnost, jak
alespoň něco z „druhé strany barikády“ dostat mezi lidi, ke kterým by se to jinak nedostalo. A pořád platí… nevěřte ničemu a
sami si všechny informace ověřujte. 
Sledujte nás na Telegramu: t.me/cz24news 
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Je třeba strašit jadernými zbraněmi? ‚Kdyby je Rusko nemělo, Západ už by asi intervenoval,‘ říká vědec URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Karolína Koubová, Ondřej Čihák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.04.2022 12:40 ,
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
Už čtvrtý den invaze na Ukrajinu ruský prezident Vladimir Putin začal hrozit jadernými zbraněmi. Zajišťují atomové zbraně
stabilitu? „Prioritou číslo jedna je, aby se lidstvo rozhodlo zbavit se jaderných arzenálů, protože jejich použití může mít
katastrofální následky,“ říká Táňa Bednářová z organizace Svět bez válek a násilí. Totéž by uvítal i Jan Ludvík z Univerzity
Karlovy, neví ale, jak toho dosáhnout.

„Momentálně neexistuje žádná cesta, jak toho dosáhnout,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Ludvík z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Není síla, která by přesvědčila státy, aby se vzdaly jaderných zbraní. Ty slouží státům, které jsou ve znepřátelené dvojici těmi
slabšími, jako pojistka toho, že žádný svůj konflikt neprohrají úplně. Takový slabší stát by se bez jaderných zbraní stal
zranitelným ze strany silnějšího státu,“ vysvětluje vědec a autor knihy Nukleární asymetrie a odstrašení.

Bednářová z českého zastoupení Světa bez válek a násilí uznává, že jde o těžký úkol, přesto je ale podle ní třeba o něj
usilovat.

„Lidé si teď na okamžik více uvědomili hrozbu použití jaderných zbraní, zatímco dříve to v každodenním životě vytěsňovali s tím,
že se jich to netýká,“ říká.

Ludvík připomíná, že strach z jaderných zbraní vytváří stabilitu. „Kdyby je Rusko nemělo, Západ by zřejmě vůči němu už
vojensky intervenoval. Takže nevidím možnost, že by se jich Rusko vzdalo. Nezbývá, než vybrat si druhou nejlepší možnost:
usilovat o kontroly těchto arzenálů, aby nebyly použity a fungovaly jen jako odstrašovací prvek,“ přibližuje.

„Pokud dostane jadernou zbraň do ruky nějaký šílenec, a spousta lidí považuje současného agresora za šílence, tak nemáme
možnost žádné kontroly,“ varuje Bednářová.

„Těchto zbraní se také mohou zmocnit teroristé. Nebo může dojít k omylu. Je to naprosto zbytečná věc, která tu existuje. A
určitě nefunguje jako odstrašení, protože v rukou šílence nebudeme mít už další šanci,“ pokračuje

Podle badatele nemáme žádnou informaci, že by Rusko porušovalo smlouvu START, která určuje jadernou rovnováhu mezi
Ruskem a Spojenými státy.

„Tyto smlouvy nepíšou nějací naivové, kteří chtějí svět bez jaderných zbraní, ale pragmatici, kteří si dávají pozor, aby se
nemohlo podvádět a mohlo se vše kontrolovat. To neznamená, že Rusku můžeme věřit, ale proto ho musíme kontrolovat.“

„Jaderné mocnosti už současné smlouvy porušují,“ namítá Bednářová.

„Už v roce 1970 se 180 států dohodlo, že nebudou vyvíjet jaderné zbraně a ty, které je mají, budou postupně ozbrojovat. A
veškeré jaderné mocnosti tuto smlouvu nedodržují.“

Aktivistka připomíná, že minulý rok vešla v platnost rezoluce OSN, která postavila jaderné zbraně mimo zákon, tu ale jaderné
mocnosti nepodepsaly. „To však nevadí, musíme přece respektovat rozhodnutí všech signatářských států,“ žádá Táňa
Bednářová z českého zastoupení Světa bez válek.

„Podle této Smlouvy o nešíření jaderných zbraní by skutečně jaderné mocnosti měly odzbrojit, ale smlouva neříká kdy. Jaderné
velmoci skutečně neplní své závazky stran odzbrojení, ale narážíme na to, že smlouvy jsou v mezinárodním systému
nevynutitelné, neexistuje nejvyšší autorita, která by mohla dodržování smluv vynutit,“ uzavírá Jan Ludvík.

Poslechněte si celou debatu, ptá se Karolína Koubová.

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.04.2022 17:15 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:30 Živé vysílání , AVE: 21 358 260,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Potom první film myslím, že divák asi ví, co může čekat, překvapí dvojka.

Nějakým dramatickým obratem zvratem.

mluvčí 
No tak René trošku slušný zmoudří starší. Ten věk jsem oněměl podepisuje, je tam vidět velká chuť žít v nějakém normálním
rodinném vztahu, což jsem doufala, že, že se podaří řeči, film bude končit původně měl skončit Reného narozeninami, kde jsem
na kraji dort na tom dortu bude klid cena je fakt v této sešly hračky, všecko se to na kraj jasný celá rodinka, ale takže o tom
napsal jinak časosběrný filmy, píše život sám věří jejich scenáristou, takže to končí trochu jinak, ale myslím, že rada by se rád
usadil, mohl jsem pocit, nevím, jestli by to sám řekl a že už tak jako dospěl k tomu může ty různý dobrodružství, který tak bavil
dveře, že už to není úplně nutný, ale nevím.
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mluvčí 
K tomu, aby se teď píšu, myslím, to uvědomil sám, což je ve věznici chybí takový blbosti, jako jsou třeba zvuky. A myslím, že to
nedopadne skoro nikoho, tak v souvislosti s listím každý vidí věznici jako omezení svobody, že to je hlavně omezení ducha,
nejenom to dělá do kombinované.

mluvčí 
Česko vydalo od počátku války na Ukrajině přes 276 000 speciálních víz lidem, kteří utíkají před ruskou invazí za uplynulý den
jich přibylo 2340 počet vydaných dokumentů, ale v posledních dvou týdnech klesá. Nejvíc uprchlíků stále míří do velkých měst.

mluvčí 
Hasiči tady v pražském asistenční centrum za včerejšek odbavili 528 ukrajinských uprchlíků. Dalších 121 odvezli do
asistenčních center v jiných krajích. 71 lidem potom pomohli sehnat ubytování. Asistenční centrum se ale odsud Kongresového
centra bude v průběhu příštího týdne přesouvat, a to do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Důvodem stěhování
jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru, včetně těch předsednictví České republiky v Evropské unii. Přesné datum
přesunu město ohlásí v následujících dnech. Podle dřívějšího vyjádření hasičů by ten přesun měl proběhnout v noci tady před
kongresovým centrem potom ještě několik dnů zůstanou pracovníci asistenčního centra, kteří budou případné příchozí
uprchlíky navigovat, jak se dostat do Vysočan. Celkem už Prahou prošlo 70 000 uprchlíků. Ministerstvo financí zveřejnilo odhad
celoročních nákladů na zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny. Vyčíslilo je na zhruba 50 miliard korun. Ministr financí taky očekává
vyšší inflaci. Zbyněk Stanjura nevyloučil, že vyšší bude schodek státního rozpočtu. Čeští ministři proto chtějí zajistit, aby
Evropská unie s péčí o uprchlíky v Česku více pomohla. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše už 9 států, včetně
Česka, které jsou nejzasaženější tou uprchlickou vlnou. Připravují společný dopis do Bruselu.

mluvčí 
V pátek Evropská unie přijala pátý balík sankcí, který od srpna zakáže dovoz ruského uhlí. Unie se ale stále neshodla na
zákazu dovozu ruského plynu ropy. Vedle Rakouska nebo Maďarska patří k největším odpůrcům Německo. Vývoj války na
Ukrajině z pohledu Německa teď probereme se Zuzanou Lizcovou analytičkou institutu mezinárodních studií. Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  zdravím vás.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Nejprve k aktuálnímu tématu s ukrajinským prezidentem si volal německý kancléř Olaf Scholz. Řada evropských státníků přitom
Ukrajinu v posledních dnech navštívila osobně. Je to britský premiér Boris Johnson. Rakouský kancléř předsedkyně Evropské
komise nebo šéf unijní diplomacie. Jako první pak do Kyjeva už v polovině března dorazil český polský slovenský premiér. Tak
bych se chtěla zeptat, jestli pro německou veřejnost to, co aktuálně v těchto kulisách i třeba po tom telefonátu. To, co dělá Olaf
Scholz je dost.

mluvčí 
Německých médiích samozřejmě zaznívá v posledních dnech kritika na stranu kancléře Olafa Scholze a někteří komentátoři
říkají, že není příliš aktivní poté, co vlastně Německo několik dní po vypuknutí války na Ukrajině vyhlásilo zásadní změnu. Své
dosavadní zahraniční bezpečnostní politiky začal na Ukrajinu dodávat zbraně a oznámil, že bude masivně investovat do své
obranné politiky. Kancléř vlastně není příliš vidět ještě v posledních týdnech a řada nejenom tedy vnitra německých
komentátorů, ale i zahraniční partner Německo požaduje, aby Německo výrazněji převzalo vedení právě, protože velkou
významnou zemí, která by mohla velmi zásadním způsobem ovlivnit vlastně i postoj ostatních západních spojenců mohl ukázat,
že západ stojí jednotně v tomto konfliktu proti Vladimir Putin.

mluvčí 
Proč ale Šolc v poslední době není tolik vidět, čím si to analytici vysvětlují?

mluvčí 
Tak určitě hraje svoji roli určité osobnostní založení Olafa Scholze není právě politikem velkých gest nebo velký řeči proto tak
velmi překvapil ten jeho energický projev zpočátku konfliktu na Ukrajině, takže je to částečně jeho osobnostní založení jeho
opatrnost zároveň, dá se říci, že já také vlastně ta německá vláda se snaží zdůrazňovat nebo někteří zastánci jeho postupu,
protože vlastně není tak úplně jako důležitá, ta symbolická politika, ale že je důležité to, co Německo skutečně dělá, ale i zde se
tedy Berlín ocitá v centru kritiky, protože se ukazuje na to, že například v otázce dodávek zbraní, aby Německo mohla dělat
více a samozřejmě tedy v tom energii energické postupu, co se týče dodávek energetických surovin do Německa AR.

mluvčí 
Ano, on roste stále větší tlak na německou vládu, aby poslali třeba tanky na Ukrajinu jasná většina tamní veřejnosti. Dodávky
zbraní podporuje. Tak proč ale všeho, co se týká zbraní, stále váha?

mluvčí 
Pokud vím, ty průzkumy veřejného mínění jsou velmi obecné, zaměřují se zkrátka pouze na otázku dodávky těch zbraní obecně
na tom se ta nálada německé veřejnosti skutečně otočila ještě v únoru už byla naprostá většina Němců alespoň podle těch
průzkumů proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Po začátku té ruské agrese říkám nálada zcela otočila, takže tohle určitě jakoby
je věc, ve které má vláda podporu veřejnosti a dokonce více než třetina německých občanů, vyplývá to z těch nejnovějších
průzkumů si myslí, že by spolková vláda měla dělat ještě více než současné době dělá.

mluvčí 
Co se týká plynu, tak zdá se tedy, že zatím není nic, co by přimělo Německo změnit postoj, protože třeba týdnů, když se v
Bruselu sešli ministři financí, tak tuzemský šéf rezortu nebo tuzemský šéf státní kasy Zbyněk Stanjura mluvil o tom, že podle něj
se ty nálady přece jen mění.
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mluvčí 
Dá se říci, že samozřejmě ten vývoj aktuálních událostí má velký vliv na veřejném mínění ve Spolkové republice Německo už
samozřejmě odhalení válečných zločinů ve městě vůči například výrazným způsobem, který otřásl německou veřejností a
německá vláda se nestaví odmítavě celkově proti tedy tomu stopu těch energetických importu z Ruska ukazuje spíše na to, že
vzhledem k tomu, že v posledních desetiletí dá se říci, se stala natolik závislou na těch import těch právě tedy z Ruska musí
postupovat opatrně, musí postupovat takovým způsobem, aby nepoškodila více německou ekonomiku, než vlastně tedy toho
svého protivníka tzn. že Německo ano chce opustit tady tuto závislost na Rusku, nicméně ale na to zatím tedy alespoň
požaduje čas ten první ústupek určitě spočívá na omezení tedy dodávek uhlí z Ruska o tom jsme slyšeli. Dále se hovoří o tom,
že jednodušší by bylo pro Německo opustit, tedy ty dodávky ropy rozkaz nejtěžší je to přirozeně u zemního plynu německá
vláda neváhá kvůli tomu, že se obává, že by to měl příliš velký vliv na německou ekonomiku a že pokud by to příliš těžce
zasáhlo německé občany, že by zkrátka ztratila tu podporu, kterou nyní má pro svoji politiku vůči rozkoš, takže nechci říkat, že
situace jednoduchá to dělané určitě namístě, protože ve chvíli, kdy zkrátka nebo krajně umírají civilisté velmi obtížné
argumentovat těmi ekonomickými hledisky.

mluvčí 
Jak to chce Německo udělat postupně se zbavit té závislosti tamní vláda tento týden schválila asi 500 stránkový soubor
plánovaných změn v předpisech, které mají nastartovat právě svižnější tempo přeměn německé energetiky, jaký přesně ten
plán?

mluvčí 
Ten plán je samozřejmě komplexní a bohužel tedy řada těch opatření nemůže vstoupit platnost úplně okamžitě nebo se
neprojeví okamžitě stoprocentně Německo a ta dlouhodobá strategie, která nyní se má výrazným způsobem posile, sází na
obnovitelné zdroje energie, takže je to 1 zdroj. A potom se hovoří o tom, že by měla být prodloužena činnost zejména uhelných
elektráren, které měly být vypnuty podle plánů současné vládní koalice dříve a dále samozřejmě jedná o tom, jakým způsobem
zajistit nové import těch energických energetických surovin tzn. jakým způsobem najít nové dodavatele zejména tady ropy a
zemního plynu.

mluvčí 
Děkuju za rozhovor. Hostem takto na dálku byla Zuzana Lincová na shledanou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

mluvčí 
Pojem černí motýli odkazuje k ohořelým zbytkům papíru nábytku, které se vznášejí ve vzduchu po bombovém útoku. A právě
tak je nazvaná nová fotografická výstava v pražském centru současného umění Dox organizované člověkem v tísni. K vidění
jsou snímky, které ve válce na Ukrajině pořídili španělští fotografové. Manu mramor a Albert Bor Flores.

mluvčí 
Obránce Alberta, jak dlouho už dokumentuje dění na Ukrajině walking Ukrajiny.

mluvčí 
A státem ten komfort tím.

mluvčí 
Začal jsem v létě roku 2014, když začala válka v Donbasu a od té doby jsem tam skoro každý rok dokumentoval různá témata.
V posledním měsíci jsem se pohyboval okolo Kyjeva v okolí kyjevské válečné.

mluvčí 
Linie. Termín a rok je fajn on je.

mluvčí 
Od uberu jaké byly vaše první myšlenky, když 24. února začala ruská invaze inverze stáčet.

mluvčí 
Ona Egypta budování a tam já ale jestli někdo jen to co dodat.

mluvčí 
Myslím, že jako kdokoliv, kdo žije na Ukrajině, jsem si myslel, že válka je docela možná, ale tu myšlenku nepřijímal. Připadala
nám nesmyslná neměla žádnou logiku.

mluvčí 
Bakule monarchie tak společnost.

mluvčí 
Když jsem zaslechl první výbuchy za mými okny, jak jsem pochopil, že to začalo, pochopil jsem, jaký bude rozsah této války
také, jaký má pro útočníky smysl jasný cíl sledují.

mluvčí 
Vysát od hor.

mluvčí 
A takže když jste zaslechl ty výbuchy prostě jisté šel ven a pokračoval ve své práci.

mluvčí 
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On lis tady.

mluvčí 
Protože na Ukrajině žiju, tak jsem tam kolem sebe měl lidi, kteří jsou blízcí, takže v prvních třech nebo čtyřech dnech jsem je
odvezl na hranici, hned posadil na vlak k přátelům v západní Evropě. Pak jsem se vrátil do Kyjeva, abych pokračoval ve své
práci a nezastavil jsem se až do doby před několika dny.

mluvčí 
Čili jsem.

mluvčí 
Jsou, co se odehrává na této fotografii to.

mluvčí 
K dispozici to je Under ulici na konec.

mluvčí 
I tato fotografie pochází zpod mostu, který spojoval i peníze Kyjev. Most byl odpálen zničený několik metrů od místa fotografie.
A tito lidé utíkají i v kině a vůči určitě jste viděli fotografie, vůči které se šířily v posledních.

mluvčí 
Dnech láká a André sov Boris, kde Jansta.

mluvčí 
Stovky těl lidí střelený do hlavy se svázanýma rukama. Nahé ženy ležící podél silnice vysypali tito lidé na fotografii odtamtud
odešli. Čekaly pod mostem přestane ruské bombardování. Vyhlíželi chvíli, kdy budou moci přejít do Kyjeva. Myslím, že je to
velice důležitá fotografie, protože v jejich tvářích můžete vidět, jak byli všichni vyřešení.

mluvčí 
Investora. Hezké poledne US.

mluvčí 
Všichni vyprávěli příběhy, co se děje u nich doma. My jsme si mysleli, že jde o nějaké zvláštní případy, jenže fotografií, které se
v posledních dnech objevily jasné, že se takové věci na územích pod ruskou kontrolou oni systematicky.

mluvčí 
A single labyrinty a je tam a ne vlastně kontrolu. Co když on.

mluvčí 
Tato fotografie byla pořízena asi ve druhém týdnu války.

mluvčí 
Odbor vyhazovací.

mluvčí 
Pozadí už Irvin účast na snímku vidíme skupinu lidí, kteří odtamtud utíkají před bojem.

mluvčí 
Pak ledviny nechat.

mluvčí 
Ze začátku lidé používali bílé vlajky nebo si na sebe vzali bílou látku, protože si mysleli, že tak nebudou cílem.

mluvčí 
Akce v USA vyspat a po.

mluvčí 
Několika dnech to dělat přestali, protože zjistili, že cílem jsou tak nebo bílé vlajky se pro lidi staly zbytečnými.

mluvčí 
Flaks. Vždyť co tato fotografie od vašeho kolegy, kde byla pořízena.

mluvčí 
O ty fóra, vy jste k němu a Teplic co firmě.

mluvčí 
Tento snímek Manu pořídil za arménským mostem asi 100 nebo 200 m k evakuačnímu bodu, odkud autobusy automobily
odváželi lidi do Kyjeva.

mluvčí 
Falc odvoz a tender od novin tak vypalovat Kyjev s on klesá.

mluvčí 
Bylo to jediné místo, kudy mohli lidé opustit válečnou zónu firmy ani vůči. Nacházelo se velice daleko od vojenských pozic.
Procházeli tudy jen civilisté.
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mluvčí 
Akci zvolili pivo Kondr, informací a mladému Bresson.

mluvčí 
V popředí můžete vidět těla matky a syna pod přikrývkou a taky dobrovolníka, který tam byl, aby pomáhal lidem, nosili kufry.
Všechny zasáhla minometná palba. Celý den od rána do večera byla tato oblast pod palbu.

mluvčí 
Fordy, momenty Týnec kdys a já Asa Ander našel sám.

mluvčí 
V pozadí vidíte druhoválečných pomník to je velice symbolické, protože ruský narativ mluví o denacifikaci Ukrajiny, ale zároveň
Rusové bombardují židovskou oblast, anebo před pomníkem vojákům druhé světové války střílí na lidi, kteří před válkou utekli
ze svých měst.

mluvčí 
Co se těch filmů on si viz tenis než zdroji.

mluvčí 
Je to až ironické sarkastické, že teď právě z měst, odkud tito lidé utekli, přicházejí snímky zobrazující stovky těl v masových.

mluvčí 
Hrobech. Sarka Farka svoje tipy Pour. Morfin pod vlivem.

mluvčí 
Oni fandil jsou v ping fotografa, když jste fotografem, když jste novinářem a dostanete se do takovýchto situací, máte prostor
cítit vztek Time for Engel.

mluvčí 
Jas klesá proto fotografem rodinnému.

mluvčí 
Ano ano mnoho fotografů novinářů se velice radikalizuje. Chci tím říct, že tady není prostor pro neutralitu.

mluvčí 
A my dnes, no a druhou formě kvality i na situaci, ale tys oni si od chápe. Jen.

mluvčí 
Když vidíte, co se děje, není možné se nepostavit na jednu stranu, protože to masakr je to genocida?

mluvčí 
Musí za masakr se chtěl, ať jde, dejme to lze.

mluvčí 
Nedávná ruská definice jejich tzv. speciální operace je definicí genocidy.

mluvčí 
Ve finiši na fakt nasadí.

mluvčí 
Rusko se stává novým nacistickým Německem.

mluvčí 
Kam neměl nad firmami.

mluvčí 
Křesťané slaví Květnou neděli. Připomínají si tak příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma žehnáním palmových ratolestí nebo
pašijový zpěvy začínají s oslavami velikonočního týdne. Podrobnosti v Moutnicích zjišťovala Kateřina Švédová.

mluvčí 
Začátek festivalu jako obvykle připadá na Květnou neděli, tedy den, kdy si věřící připomínají příjezd Ježíše Krista do
Jeruzaléma. Zároveň tímto dnem dnem začíná nejdůležitější období Velikonoc tzv. svatý týden. Já teď podrobnosti k tradicím
proberu s farářem René Strouhal, kterého teď vítám, dobrý den. Dobrý den. Pane faráři, tento den věřící slaví i tím, že světí
Vrbové ratolesti můžete tuto tradici popsat, k čemu slouží?

mluvčí 
Ano, tak všechno to kopíruje události, které se staly v Jeruzalémě v těch posledních dnech Ježíše Krista pro ty 2 miliardy
křesťanů jsou to bytostně důležité události, tak to vlastně s Kristem v tom Svatém týdnu, nebo jaké pašijové procházíme.
Všechno to, co on zažil a dnes si připomínáme v evangeliu to, jak vlastně Ježíš blíží do Jeruzaléma a vítají jako krále, posadili
ho na sladko, předstírali před něj šaty a lámaly ratolesti palmové proto taky jakoby název Dominik Dominika palmáre třeba v
Římě a mávali mu a pro vlastně prozpěvovali po senát synu Davidovu s tím, že v našich podmínkách nemáme úplně při
příležitostmi ratolesti, ale používáme, používáme kočičky tzv. nebo zlatý déšť, který rovněž symbolizuje života všechny ty
události spojené s Ježíšem Kristem, a to rezonuje i s tímto obdobím se dotýkají nového života přehršle nového života.
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mluvčí 
Potom farníky čeká mše svatá, čím je právě na tu Květnou neděli jiná výjimečná.

mluvčí 
Výjimečná tím, že se tam připomínají texty o utrpení Ježíše Krista, ono asi jo, neboli pašije, takže se čtou nebo také u nás
zpívají všechny ty texty o utrpení Krista. Potom to pokračuje dalšími dny svatého týdne.

mluvčí 
Mluvili jsme právě o tom Svatém týdnu teď to zmínil, vybavíme si třeba Zelený čtvrtek velký pátek Velikonoční pondělí. Můžete,
prosím, z toho pohledu věřících připomenout, čím jsou vyhlédli výjimečné si věřící připomínají?

mluvčí 
Tak nás na Zelený čtvrtek si věřící připomínají ustavení svátosti kněžství. Celý ten den se jmenuje Zelený čtvrtek. Někdo to má
spojené se zelenou barvou piva, ale jinak je to podle toho, že Židé pojídali přípis šachové večeři zelené byliny, tak proto Zelený
čtvrtek a tomto zeleném čtvrtku nejenže si připomínáme ustanovení kněžství ráno se svými biskupy v katedrálách, ale také při
večerní bohoslužbě a připomínáme si tím také vlastně ustanovení svátosti oltářní a potom všechno to, co následuje už vlastně
rezonuje svým způsobem takového ticha, kdy se připravují věřící na na to ticho velkého pátku na den přísného postu. Velký
pátek je to, protože my křesťané věříme, že o tento pátku jsme byly vykoupení proto velký pátek. Připomínáme si rovněž pašije
utrpení Ježíše Krista, uctíváme Svatý Kříž a podobně. Následuje bílá sobota, to je tzv. liturgický den, kdy vlastně nejsou žádné
obřady pouze církev být u Kristova hrobu, takže věřící v různých farnostech přichází do kostelů a tam se modlí u stylizovaného
Kristova hrobu, no a konečně ze soboty na neděli mělo by to být po západu slunce a nepředbíhá jdem slunce probíhají na
celém světě tzv. velikonoční liturgie velikonoční vigilie, kdy ve slavnosti svět světla, žehnání velikonoční svíce, textech starého
zákona i nového zákona, křestní bohoslužbě i v té bohoslužbě, kde dochází k proměňování při té eucharistii také oběti si
připomínáme vítězství Krista nad zlem nad smrtí jeho vzkříšení jeho zmrtvýchvstání, no a potom na celý týden v neděli, to je
den, kdy si znovu připomínáme Kristovo vítězství, je to také příjemné, protože všechno o ní v kostele nejen ten paškál včelího
vosku, ale také pokrmy, které se žehrají na velikonoční neděli, včetně Beránka symbolu Krista jako Vykupitele, včetně vajec,
tzn. symbolu nového života.

mluvčí 
Říká René Strouhal faráři moc děkuji za váš čas a dodám, že tedy brněnský festival i tradice věřících v následujících dnech
propojí téma Velikonoc?

mluvčí 
Dobré odpoledne, basketbalistky ZVVZ USK Praha obsadily na Final Four Evropské ligy čtvrté místo v souboji.

mluvčí 
O třetí prohráli se španělskou psal banku 59 71.

mluvčí 
Basketbalistky ZVVZ USK Praha utkání proti Salamance dobře rozehráli. V prvním poločase si vytvořili až devítibodový náskok,
jenže ve třetí čtvrtině přepadla střelecká krize a dlouho se nemohli prosadit. Hráčky Salamanky využili příležitosti a otočili vývoj
zápasu v poslední desetiminutovce už Pražanky ztrátu nedohnali a v Evropské lize tak končí na čtvrtém místě.

mluvčí 
Je čtvrté místo, ale bohužel, že ve Final Four zahrát za tak, že daný moment má, musí být já ten tým byl finální formy a vyzvali
daný moment totálně, dá vadné za zranění a my já a toho vlastně rozhodlo, protože první zápas za druhý zápas jsme vlastně,
kdo je takzvaně dojeli až teď poslední čtvrtiny.

mluvčí 
Ani 2 góly Jakuba vrány nepomohly hokejistům Detroitu v NHL k vítězství Red Wings prohrály v prodloužení s Kolumbusem,
jehož dresu si připsal jednu asistenci Jakub Voráček. Skóroval také Tomáš Hertl ze.

mluvčí 
San José a Pavel Zacha New Jersey.

mluvčí 
Monacký závodník Charles Leclerc.

mluvčí 
Vyhrál velkou cenu Austrálie vozů formule 1 letos to bylo pro něj druhé prvenství.

mluvčí 
Velkou cenu Austrálie nedokončili někteří favorité. Po smyku odstoupil Carlos Sainz. Kvůli technickým potížím nedojel Max
Verstappen. A Sebastian Vettel havaroval jejich zaváhání vítěz kvalifikace Charles Leclerc využil. A v poklidu si dojel pro
vítězství s náskokem přes 20 sekund před krachem pere zem. Pilot Ferrari zvýšil svůj náskok v čele mistrovství světa na 34
bodů. Třetí dojel George Russell, který za sebou v závěru udržel týmového kolegu Lewise Hamiltona. Posunul se na druhé
místo průběžného pořadí.

mluvčí 
Americký golfista Scott píše flirt se i po třetím kole Masters. Udržel v čele celkového pořadí na hřišti v oblasti má světová
jednička před finálovým dnem. Náskok tří úderů na Australana Smithe.

mluvčí 
Skoty šéfa hrál dlouho výborně a průběžně vedl i o 6 ran na závěrečných pěti jamkách ale udělal 3 bok jí světová jednička tak
má pohorší koncovce 71 ran celkově 9 ran pod par. Jeho náskok snížil z pěti na 3, jelikož Cameron Schmid dokázal zapsat
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navzdory náročným chladným a větrným podmínkám, v kterých většina hráčů ztrácela 4 rány pod par o zelené sako tak budou
soupeřit 2 nejlepší hráči posledních týdnů. Schaeffler vyhrál 3 turnaje a Smyth prestižní place. Po vážné autonehodě se
vracející Tiger Woods zahrál 78 ran. V chladu se trápil na greenech. Jednou potřeboval 4 paty a 3× 3 paty, aby dostal míček
do jamky průběžně 1 čtyřicátý.

mluvčí 
Hrají se 3 v zápase osmadvacátého kola Fortuna ligy. Tady jsou průběžné výsledky. Zlín vede v Jablonci 101 gólový náskok
drží i Mladá Boleslav. V utkání s Českými Budějovicemi. Na hřišti Baníku Ostrava zatím branka nepadla. Nejlepší tým fotbalové
Fortuna národní ligy Brno vyhrálo sedmnáctý zápas v sezóně ve dvaadvacátém kole deklasoval poslední Žižkov 30 a navýšil
vedení v čele tabulky na 12 bodů.

mluvčí 
Brno šlo do vedení po necelé půlhodině hry, když si přichystalo nepřesnou střelu do vlastní brány, srazil Benson Sakala. Po
změně stránce po souboji mezi Řezníčkem a Březinou balon odrazil k Jakubu Nečasovi, který ranou k tyči navýšil vedení hostů.
Třetí zásah přidal kpt. Jakub Řezníček se 14 trefami nejlepším střelcem soutěže. Brno naplno bodovalo ve třetím kole po sobě.
Naopak Žižkov nevyhrál od srpna už 18 kol v řadě. Na první nesestupovou příčku ztrácí 12 bodů.

mluvčí 
Dramatickou valašskou rallye vyhrál Václav Pech.

mluvčí 
Druhý skončil Filip Mareš Jan Kopecký klesl v poslední erzetě z prvního místa na třetí. Posledním semifinalistou nejvyšší
soutěže házenkářů je Plzeň. Západočeši porazili v pátém utkání čtvrtfinále Brno 30 20 a sérii vyhráli 32 na zápasy.

mluvčí 
Plzeň rychle ujala vedení 51 třemi góly k tomu pomohl Tomáš Nejdl. Brno sice dokázalo vrátit zpátky do zápasu, jenže pak byli
hosté mezi osmnáctou a čtyřiadvacátou minutou neustále v oslabení. Vítěz předchozích tří ligových ročníků využil početní
výhody rozhodnutí utkání ve svůj prospěch do poločasu vedl ale o 8 gólů. Plzeň nakonec porazila Brno 30 20 v semifinále se
utká se Zubřím.

mluvčí 
Tak já doufám, že nás to jenom oslnilo a že jsme se v tu dobu naučili, unesl pátého zápasu a doufám, že, že k tomu existoval
pořád stejně.

mluvčí 
Tento víkend odstartoval nový ročník domácí nebyl bek ligy amerického fotbalu. Zahajovací utkání se včera na Vítkově utkali
Prague Wine a Ostrava Steelers. Budově bohatý souboj skončil výhrou pražského týmu 49 40.

mluvčí 
Loňští finalisté Lines netradičním azylu vítkovického hřiště chtěli dokázat, že i v tomto roce budou patřit k adeptům na titul.
Dobře připravená Ostrava ovšem byla díky fungujícímu masovém útoku lehce napřed. A v půli vedla o 6 bodů. Druhý poločas
přinesl útočnou přestřelku, ve které měli navrch domácí zájemce. Na přelomu třetí čtvrté čtvrtiny se dostali do vedení o 2 tak
Danny, což bylo klíčové. Výrazně se o to zasloužil dvěma dlouhými běhy Adam Žouželka předsezónní posila, která ještě na
podzim hrála za juniorský tým Ostravy v zápase, který nabídl 89 bodů celkem 13 touch Down, tak na úvod sezóny uspěli pražští
lvi 49 40.

mluvčí 
My jsme chtěli brát jenom vítězství a taky jsme nakonec vzali, ale bohužel byly tam chyby, ale my myslím si, že to doladíme a do
příští zápas už bude čím dál tím lepší.

Více než polovina Čechů pomáhá Ukrajině
TISK , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: Innovation , Strana: 6 , Vytištěno: 36 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 00:42 , Rubrika:
Aktuálně , AVE: 15 490,12 Kč , Země: Česko
Celkem 57 % obyvatel Česka se zapojuje do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům. Jako nejčastější způsob pomoci lidé uvádějí
finanční příspěvek, své peníze poskytla více než třetina Čechů (36 %). Další v pořadí jsou věcné dary (18 %), distribuce jídla
(6 %), u nižších procent lidí je to pomoc s ubytováním a dobrovolnická práce s uprchlíky. Vyplývá to z průzkumu veřejného
mínění, který připravily výzkumná agentura MNFORCE, komunikační agentura Havas Prague a Institut sociologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Průměrná částka, kterou Češi na pomoc Ukrajině věnují, je 1 753 Kč. Nejvíce lidí
využilo sbírku organizovanou Člověkem v tísni, na tu poslal peníze každý druhý přispěvatel. Další dvě nejvyužívanější jsou
Český červený kříž a sbírka Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. 

Putinova genocida
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 01:29 , Sledovanost pořadu: 384 828 , Pořad:
21:45 168 hodin , AVE: 4 130 820,00 Kč , Země: Česko , GRP: 4,28
Nora FRIDRICHOVÁ, moderátorka 
První hrůzná svědectví, co na Ukrajině páchají ruští vojáci, stahují se na východ a za nimi zůstávají jen utrpení a smrt. V ulicích
leží těla bezbranných civilistů, které ruští vojáci nemilosrdně popravili a jejich ženy a dcery hromadně znásilnili. Na východě
země může být situace ještě daleko horší. Ruská armáda tak zdá se, plní plán, který zveřejnila státní agentura Ria Novosti.
Otevřeně popisuje nutnost genocidy na ukrajinském obyvatelstvu. To je podle ruského plánu nutné zabít nebo převychovat. V
Rusku se přesto tváří, že se nic nestalo. Fotky a videa hrůz, které napáchala jejich armáda, jsou prý dílem západních médií.
Pokračuje Václav Crhonek.
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ukrajinští pozůstalí /Zdroj: Twitter/ Nastojaščije vremja, 7. 4. 2022/ 
Je to můj bratr.

Křičela jsem - synáčku, synáčku. Když mi soused řekl, že naproti rozstříleli auto a můj synáček už tu není. Vyskočila jsem a
běžela a viděla tu hrůzu. Můj Maxík seděl v autě, odstřelovač ho zasáhl doprostřed čela.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Buča, Irpiň, Borodjanka, čerstvě osvobozená města okolo Kyjeva, odkud se stáhli ruští vojáci a taky místa, která jako první
odhalila hrůzný obraz jejich krutosti.

ukrajinský obyvatel 
Šel jsem po Jablonské ulici, 200 metrů odsud. Leželo tam 12 zabitých lidí. Našich. Civilisté, mladí chlapci.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Popravovali bezbranné civilisty, nechali je ležet přímo na ulicích nebo se je pokoušeli spálit. Co se dělo, když ruští vojáci přišli
do Buči, popisuje Irina, které popravili manžela Olega.

Irina, Ukrajinka /Zdroj Twitter/ Nikola Repin, 5. 4. 2022/ 
Řekla jsem: "Bojíme se a vy střílíte?" "Nevidíte, že jsme Rusové?" "Máme svatojiřské stuhy." "Všichni měli svatojiřské stuhy. My
jsme osvoboditelé. přišli jsme vás osvobodit." Odvedli mě stranou a dům začal hořet. Oleg běžel hasit, ale oni mu to nedovolili.
Sundali mu mikinu, vyvedli na ulici, donutili kleknout a vystřelili do hlavy.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
A zatímco muže Rusové rovnou popravovali, ženy a dívky hromadně znásilňovali.

znásilněná Ukrajinka /Zdroj: Twitter/ Nastojaščije vremja, 7. 4. 2022/ 
Nestihla jsem dojít domů, nestihla jsem to. Vrazili ke mě do bytu, nestihla jsem nikam zavolat, nestihla jsem nic. Prostě mě mlčky
povalili na postel, přitlačili mě samopalem, svlékli mě...

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
V pátek bomba dopadla na nádraží ve městě Kramatorsk. Bomba zabila 50 civilistů, z toho 5 dětí, čekali na evakuaci.

Jan ŠÍR, politolog, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Je to jednání, které je protiprávní i za stavu války, které naplňuje skutkovou podstatu mezinárodní zločinu. To jsou ty
nejvážnější, nejzávažnější a nejtěžší zločiny, které neznají promlčení a které mohou být stíhány kdekoliv kdekoliv na světě.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Na Mariupol dopadají každý den desítky takových bomb. Město umírá pomalu. Minulý týden se odtud povedlo uprchnout
Angelice, teď je v Brně.

Anželika, uprchlice z Mariupolu 
Když vybouchne bomba, až 50 metrů kolem se rozletí střepiny. Lidé, které to zasáhlo, prostě zranění umírali nebo byli mrtví na
místě. Zůstali ležet na ulici, nebyla žádná možnost je odnést a řádně pochovat. Prostě leželi na ulicích a pak lidé pochopili, že je
to nehygienické, a musí se s tím něco udělat. Začali jim dělat dočasné hroby, zahrabávali je a stavěli křížky, jako identifikační
značky, aby potom bylo možné je pohřbít řádně.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Ruská armáda už přímo do Mariupolu přesunula mobilní krematoria, aby zamaskovala to, čeho se tu dopouští. I Alexandr odtud
s rodinou utekl před týdnem. Ukrývají se na Ukrajině, s Alexandrem si voláme.

Alexandr, uprchlík z Mariupolu 
Lidi, kteří tam jsou doteď, by to popsali lépe. Ale já se domnívám, že mrtvých bude čím dál víc. Tisíce.

Martin DORAZÍN, zpravodaj ČRo na východě Ukrajiny 
Terorizují to místní obyvatelstvo, nikoliv osvobozují, jsou tam jakési filtrační kanceláře, kde tedy oni si stanovují, kdo je vhodný
k převýchově a koho je potřeba zabít.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Co by Rusko chtělo s Ukrajinou udělat. Ruskou vládou řízená agentura Ria Novosti už zveřejnila plán, spočívá v řízené
genocidě ukrajinského obyvatelstva. Část občanů má zemřít, zbytek je potřeba převychovat.

zveřejněný plán Ruska /Ria Novosti/ 
Banderovské špičky musí být odstraněny. Není možné je převychovat. Společenská bažina, která ji aktivně i pasivně
podporovala svým jednáním i nečinností, musí přežít útrapy války a vstřebat tuto zkušenost jako historické poučení a odčinění
své viny.

Benedikt VANGELI, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, MVČR 
Jestli úroveň rétoriky, jaksi srovnatelná s nacistickou rétorikou, jako není dostatečný signál pro někoho, tak už nevím, kam jako
bychom s těmi s tou jaksi informační válkou měli jít, kdy už je teda ta hranice, kdy pochopíme, že skutečně jako Putinův režim je
totalitní režim, který je pravděpodobně schopný čehokoliv.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
O tom, že zničení Ukrajiny je nutné, vypráví Rusové v anketách.

ruská anketa /Zdroj: Twitter/ Nikola Repin, 4. 4. 2022/ 
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Rusko a Ukrajina. Jak myslíte, že to skončí?

Musíme ji vymazat ze zemského povrchu, Tečka.

Ukrajinu?

Ano.

Proč?

A koho vymazat pak?

Polsko. Prostě hromadu.

Všechny vymazat? Proč? Co budeme dělat s tím územím?

Co to je vůbec za státy? Ukrajina, to není stát.

A čím by to mělo skončit? Vypráskáme chocholy. Nejde jinak. Nejsou jiné alternativy.

A co budeme dělat s tím rozbombardovaným územím?

Proč rozbombardovaným? Vypadá to, že operace probíhá v pohodě. bez žádných...Když začnou kobercová bombardování, to
už bude jejich věc.

Ukrajina se stane bezvýznamnou zemí, která se na ničem nebude podílet. A my si to území vezmeme pro sebe.

Považujete to za správné?

Bylo tomu tak i dřív. Všechno se vrací ke svým kořenům.

Ondřej SOUKUP, komentátor Hospodářských novin 
Značná část lidí tomu věří. A protože tomu chce věřit. Je to prostě taková psychologická reakce, kdy dost lidí říkala, hele já
prostě to vlastně nechci vědět. Já už se v tom rozhodně nechci vrtat. Já se nechci koukat na ty fotky. Já nechci vidět ty videa.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Propaganda se vypořádala i s masakrem v Buči. Podle Ruska se nic nestalo. Všechno prý zinscenovala západní média.

komentář ruské televize /Zdroj: Pěrvyj kanal, 5. 4. 2022/ 
Mezi prvními se objevily tyto ukrajinské záběry, na kterých je vidět, jak údajně mrtvé tělo pohne rukou. Pohyb je viditelný při
přiblížení záběru. A ve zpětném zrcátku je vidět, že údajně mrtví začínají vstávat. Za zmínku stojí i to, že všechna těla leží
obličejem dolů.

Pavel HAVLÍČEK, Asociace pro mezinárodní otázky 
Snaha, nějaký způsobem manipulovat ten výklad, prostě byly to ty různé odkazy na stávající herce, prostě dělám uvozovky, v
tomto případě samozřejmě na to, že tohle to bylo zfabrikováno ukrajinskou armádou právě proto, aby rozeštvalo zase tu
společnost.

Marija ZACHAROVOVÁ, mluvčí ruského ministerstva zahraničí 
Ano viním západní masové média a především ta americká. Nejen za šíření fake a dezinformací, ale hlavně za spoluúčasti na
zločinu ve městě Buča. Vaše noviny, vaše televizní kanály, vaši diváci jsou spolupachateli této trestuhodné akce.

Benedikt VANGELI, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, MVČR 
Objeví se nějaký masakr, ne masakr tam nebyl. My jsme ho neudělali nebo nebyl tam, současně jsme ho neudělali, současně
ho udělal někdo jinej, jo, vždycky ta plejáda různých vysvětlení. Popírání, typické je prostě to jaksi obracení na hlavu, že jo, to,
co se tam stalo. A ignorování reality.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Jenže tahle vysvětlení v Rusku, zdá se fungují.

dotázaní Rusové /Zdroj: Nastojaščije vremja, 7. 4. 2022/ 
Ale, je to fake. Nic víc neřeknu. Nastražili to tak, že jako by je zabili naši...civilní obyvatelstvo. Skutečný fake.

Jaký by mělo smysl tohle dělat? Ve městech tam rozdáváme humanitární pomoc a současně bychom se rozhodli zabíjet lidi
napravo nalevo. To je nelogické. Zdá se mi, že je to fake.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Kdo chce ale i v Rusku poznat pravdu. Dostane se k ní.

dotázaní Rusové /Zdroj: Nastojaščije vremja, 7. 4. 2022/ 
Slyšel jste o ukrajinském městě Buča?

Ano slyšel. Je to strašné, samozřejmě. Neschvaluji to. Smrt civilistů, nic dobrého. V ruských médiích říkají, že je to propaganda.

Ano, v ruských médiích vždycky říkají, že je to propaganda, přitom sami dělají propagandu, nevím o čem.
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O Buče jsem slyšel. O stažení vojsk a důsledcích toho, co se tam děje. Chci toho opravdu hodně říct a dokonce křičet. Ale
bohužel nemohu nic komentovat, protože v naší zemi s naší svobodou slova může mít můj komentář následky a tak se vyplatí
mlčet.

Václav CRHONEK, redaktor ČT 
Buča, Borodjanka, Irpiň, masakry civilistů světem otřásly. Dle všeho nebudou posledními.

Volodymyr ZELENSKYJ, prezident Ukrajiny 
A co se stane, až se svět dozví celou pravdu o tom, co ruská armáda provedla v Mariupolu? Téměř na každé ulici je to, co svět
viděl v Buči a dalších městech v oblasti Kyjeva po stažení ruských jednotek. Stejná krutost. Stejné ohavné zločiny.

Téma týdne
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 01:29 , Sledovanost pořadu: 93 019 , Pořad:
22:05 Newsroom ČT24 , AVE: 3 730 320,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,03
Luboš ROSÍ, moderátor 
Dvě fotografie z tohoto týdne. Dva šílené světy a možná přímo mediální střed pravdy a lži, svět reality a svět bezskrupulózního
vymýšlení si, propagandy. Ale postupně. Ruce jednoho z těch, co byli takto odporně zavražděni. A k tomu jsou od novinářů i
stovky, možná tisíce jiných snímků. Na nich lidi, co byli znásilněni, mučeni, spáleni, anebo také znetvořeni. To všechno fotky,
které teď média tiskla a ukázala světu. A teď proti tomu ten kontrast, ten druhý svět. Svět ruský. Nablýskané televizní studio,
vzadu hřímá Sergej Lavrov, tedy ten, který svému publiku povídá opakovaně něco úplně jiného, co po něm moderátoři ruské
propagandy tak rádi opakují, tedy prý žádné ruské vraždy a žádné ruské zločiny. Prý to vlastně bylo všechno nějaké
inscenované divadlo, prý to bylo s falešnými mrtvolami. Tak stop. Za prvé zinscenovat takové hrůzy v tak krátkém čase je
nemožné. Uslyšíte to za chvíli od našeho respondenta, vojáka i režiséra Václava Marhoula. No a za druhé z pohledu médií je
základní otázka, co na tohle říkají obyčejní Rusové. Poznají, že jim Putinova státní média lžou nebo nemají šanci?

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Obrázky jako post apokalyptických filmů. Buča, duben 2022. Rusko je jako filmové scény opravdu prezentuje. Tvrdí, že jsou
inscenované. Podle absurdní ruské interpretace stihli Ukrajinci takovéto záběry zfalšovat za čtyři dny.

Václav MARHOUL, režisér, producent 
Kdybyste měla fingovaně připravit takovou scénu, tak vám to bude trvat 2 měsíce. Já kupříkladu u filmu Nabarvené ptáče jsem
měl nájezd kozáků na vesnici, tak jenom tu vesnici a všechno jako, tak to trvalo 6 týdnů, než jsme to vůbec vybudovali, něž
jsme to potom dokázali poničit natolik, aby to působilo věrohodně. Tohle je prostě realita.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Z některých lží se Rusové usvědčili sami.

Sergej Viktorovič LAVROV, ruský ministr zahraničí 
Ruští vojáci vyšli z tohoto města 30. března, potom 31. března starosta oznámil, že je vše v pořádku.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Jenže server BBC upozornil, že ruská armádní televize Zvezda ještě 1. dubna informovala o tom, že ruští námořní pěšáci čistí
ukrajinské obce ve směru Hostomel, Buča, Ozera s úkolem uchytit se v nich. Během týdne se objevily i další důkazy a
materiály, které vyvrací ruská tvrzení. Deník New York Times zase získal satelitní snímky společnosti Maxa Technologies. Ty
dokazují, že mrtvá těla v ulicích ležela už 11. března, tedy v době, kdy Buču okupovala ruská armáda a další fotografie ukazují
asi 15 m dlouhý příkop před tamějším kostelem. Jeho náznak je možné vidět už na fotkách z 10. března. Na místě Ukrajinci našli
masový hrob.

Toto video zveřejnilo ruské velvyslanectví v Kanadě. Twitter ho ale už smazal, porušovalo pravidla sítě. I tato nahrávka měla
potvrzovat, že mrtví v ulicích jsou vlastně jen živí herci. Zesnulý na záběru pohne rukou. Twitterový účet Aurora Intel ale provedl
analýzu materiálu. Zvedající se ruka je ve skutečnosti kapka vody na předním skle auta.

ruský moderátor 
Buča, protože "butcher" je anglicky řezník. Je opravdu "náhoda". Je jasné, že za tím stojí britští specialisté.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Má ale smysl takové dezinformace vyvracet ruskému publiku? Přístup k nezávislým médiím je tam omezený. Šance tu ale je,
tvrdí odborníci.

David STUHLÍK, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty 
Mezi těmi lidmi může být někdo, kdo ten přístup nějakým způsobem získá a může ho to přesvědčit o tom nebo může to zasít
takové to semínko pochybností o tom, co mu ukazuje veřejná vlastně státní propaganda Ruska a on může pochopit, že je
vlastně podváděn a že je mu představována úplně jiná realita.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
V jiné realitě žila do svých 17 let i Anastasie Naimušinová. Před osmi lety se přestěhovala do Česka. Studovala tady mimo jiné
mediální studia, chtěla být novinářkou.

Anastázie NAIMUŠINOVA, Ruska žijící v Česku 
Já jsem měla pocit, že jsem nějakým způsobem omezována v Rusku. Myslel jsem si, že to, co vidím v televizi nebo čtu v tisku, to
je to, co se jako ve skutečnosti je. Já, i když jsem si myslel o sobě, že v mám zájem o politiku, že se v tom prostě vyznám, tak
jsem ani nevěděla, kdo je Boris Němcov.
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Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Zjistila to až tady v Česku. Ráda čte třeba Respekt, Seznam zprávy nebo opoziční ruské weby. Sleduje i veřejnoprávní média.
O dění na Ukrajině píše příspěvky na sociální sítě nebo si o nich povídá s příbuznými, kteří žijí v Rusku.

Anastázie NAIMUŠINOVA, Ruska žijící v Česku 
S rodinou asi nemáme tak jako odlišné názory, ale vidím to u kamarádů. Když jsem něco postovala na Instagramu, tak dostala
jsem hodně agresivních zpráv od svých kamarádů, že jsem zrádkyně, že prostě, ať nikdy se nevrátím prostě domů, a tak.

David STUHLÍK, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty 
Drtivá většina Rusů bohužel není schopná toho kritického myšlení, protože ruská propaganda jim promývala mozky tou jednou
jedinou pravdou už několik let.

Anastázie NAIMUŠINOVA, Ruska žijící v Česku 
Posledních 8 let stoprocentně, že furt v těch médiích mluvilo se o Ukrajině a jako žádná dobrá slova, jen jak jsou všichni zlí, zlý
západ, Amerika, Ukrajina.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Podle Stuhlíka Rusové nemají už ani potřebu hledat alternativní informace v zahraničních médiích, anebo na sociálních sítích.

David STUHLÍK, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty 
I podobným způsobem bohužel řada Rusů, kteří žijí za hranicemi právě sledovala a konzumovala také tyto ruská média a je
potom pro někoho možná divné, že i v západních zemích Rusové věří ruské propagandě.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Anastázie ji v Česku prokoukla. Propagandě a dezinformacím, nejen těm kremelským, ale podléhají i Češi.

Čokoládový KRÁL, dezinformátor 
Ukrajinský lidi sem naběhli do dneska, jo, a začali tady normálně ve velkým krást, fakt přísahám. Ještě byli arogantní. Byli
takový drzí, že si normálně otevřeli ještě i pivo, když přijeli policajti a normálně ještě chlastali tady u nás v Tescu.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Právě takovéto zprávy vyvrací ve své virtuální Ověřovně redaktoři serveru iRozhlas.

Tomáš PIKA, redaktor 
Ukrajinci naběhli do Tesca a začali ve velkém krást, šíří se po sítích. Policie událost vyvrátila. Nebo ukrajinští uprchlíci si neváží
ubytování v Česku. Ověřili jsme pravdivost řetězového mailu.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Některé z těchto zpráv vyvrátil Tomáš Pika. Do speciální schránky Ověřovny je poslali samotní čtenáři. Za den jich přijde i 50.

Tomáš PIKA, redaktor 
Kritériem je to, jaký má potenciál ta zpráva k šíření tzn. když vidíme, že je opravdu velice sdílená na sociálních sítích. Vidíme
spoustu adresátů v tom řetězovém mailu.

Sergej Viktorovič LAVROV, ruský ministr zahraničí 
Byla zinscenovaná falešná nahrávka, kterou teď ve všech médiích a na všech sociálních sítích šíří zástupci Ukrajiny a jejich
západní sponzoři.

Kateřina GOLASOVSKÁ, redaktorka 
Předmětem kremelské propagandy budou ukrajinská města i nadále. Ruské ministerstvo obrany si už teď připravilo stejnou
obhajobu jako v Buči i v případě dalších měst. Tvrdí, že Ukrajina finguje záběry zmasakrovaných civilistů třeba ve městě
Mužčun, předvídá, že o tom budou psát západní média. Naopak západní novináři už tuší, co v takových místech mohou najít.
Kateřina Golasovská, Česká televize.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
A pokračujeme odsud, z velkého studia. I já vás zdravím, dobrý večer. Přesunuli jsme se sem, abychom ukázali, jak realitu v
Buče zaznamenala ještě naopak západní média. Ukrajinská strana do Buči pouštěla novináře postupně, třeba i TY Z České
televize. I tak ale bylo šokující, co na místě ještě zbylo. Jedna z fotografií, která se stala symbolickou zkraje týdne je i tato na
titulku si ji dal i třeba britský Daily Express. Prezident Zelenskyj a jeho tvář poté, co masakr viděl. "Horory války šokují hrdinu
Ukrajiny", píše se v titulku. Na titulních stranách se ale ukazovali ještě drsnější věci. Ruští vojáci zabili všechno, co viděli, třeba i
domácí zvířata, jen tak pro zábavu. Svědectví z Buči takto ilustruje slovenský Deník N. I tenhle šestiletý chlapeček jménem Vlad
na titulce Daily Mailu se stal jednou z ikonických tváří týdne. Na fotkách stojí u hrobu matky, která zemřela hladem a je
pohřbena na dvoře jejich domu. Na jiných fotografiích ji k němu, k tomu hrobu mimochodem dává i jídlo. Teď, když ho po
osvobození Buči má. Velmi silná je i tato fotka na titulce Timesů. Muž, který tam leží, má totiž stejnou polohu jako mrtví v Buče a
stejně svázané ruce. Leží ale v Moskvě. Na různých ikonických místech se tam takto vyfotil aktivista, aby ukázal Rusům, co se
za hranicemi děje. Lidé, jak vidíte, jen tak procházejí kolem, jestli byl zatčený, západní média neví. No a na závěr tenhle hodně
nevšední snímek, tahle hodně nevšední titulka. Časopis Playboy běžně ukazuje odhalená těla na erotických fotografiích. Teď
je ale jiný. Tohle je jeho ukrajinská verze. Speciální titulka časopisu se skládá výhradně z fotografií ilustrujících válku na
Ukrajině. Dopravní zácpy na výjezdu z Kyjeva 24. února, následky ostřelování v Mariupolu, Charkově, Černihivu a dalších
městech. Zraněné osoby, charkovská porodnice, evakuace z Irpině přes zničený most. Lidé skrývající se v metru,
fotodokumentace masakru v Buče. V čísle je také příběh novináře Maxima Levina zabitého v kyjevské oblasti a fotografie, které
fotil. Koupit, lze i elektronicky za částku na škále 10-200 EUR. Výtěžek jde na humanitární účely. No, a naopak v Rusku? Tohle
jsou fotografie, které se na sítích objevily ve čtvrtek večer. Je na nich šéfredaktor opozičního listu Novaja Gazeta Dmitrij
Muratov držitel Nobelovy ceny. Takto ho někdo napadl a polil červenou barvou naředěnou acetonem. Podle dalšího opozičního
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serveru Medúza u toho útočníci křičeli: "To máš za naše kluky." Stalo se ve vlaku směrem z Moskvy do Samary.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Je to něco, na co se jako novinář, a hlavně jako člověk asi za celý život a za celou tu profesní kariéru reportéra prostě
nedokážete připravit. Profesně, lidsky, emočně. Nijak. Jenom si to zkuste představit, vezmou vás s kamerou nebo s
fotoaparátem na místo, kde leží mrtví lidé na ulicích, kde jsou masové hroby a kde všude vidíte zvěrstva, která tam napáchali
podle všeho Rusové. A vy to potom zkuste točit, zkuste to fotit, neplakat či nezuřit u toho. Buča.

moderátor BBC 
BBC má důkazy o tom, že ruští vojáci se museli stáhnout z některých pozic, které drželi od začátku války. Ale jsou to civilisté,
kdo opět platí příliš vysokou cenu.

reportér CNN 
Myslím, že tohle bylo to nejhorší, co jsem jako reportér zažil.

reportér ČT 
V Buče byl dnes taky zpravodaj Česká televize David Borek, se kterým jsme teď ve spojení. Davide, zdravím tě, co si tam viděl?

David BOREK, redaktor 
Teprve ve svých takřka 45 letech jsem poprvé viděl mrtvoly.

reportér BBC 
Jedno, dvě tři těla, myslím.

Ano.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Prochází po silnici, kterou pár hodin předtím opustila ruská armáda. Nejen Jeremy /nesrozumitelné/ z BBC, ale i další novináři
ze světových médií jsou spolu s ukrajinskými vojáky prvními svědky toho, co se severozápadně od Kyjeva stalo.

reportérka ČT 
Místní obyvatel nám dnes vyprávěl o hororech války, která zde několik týdnů zuřila a o civilistech, které zabili ruští vojáci.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Jméno Buča si svět teď zapamatuje. A na dlouhou dobu. Válečné zločiny, masakr. Slova obvinění v tomto týdnu volila většina
deníků na titulních stranách. "Tohle musíte vědět." Vzkaz Rusům poslal skrze úvodní stránku britský Daily Mirror. I další otiskly
snímky hrůzy po odchodu ruských vojáků. Jiné citovaly přímá svědectví přeživších jako španělský El País, ze kterých běhá
mráz po zádech.

redaktor; citace: anonym, obyvatel Ukrajiny 
Jsem civilista, nestřílejte. A pak zaznělo 5 výstřelů.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Záběry se dostaly do každého koutu světa. Jakmile byl do města umožněný přístup, ukrajinská vláda zorganizovala dopravu
pro desítky médií.

Jan MOLÁČEK, redaktor, Deník N 
Já jsem byl v mnoha konfliktech, ale nejen v konfliktech, ale u jiných událostí, které poutaly velký mediální zájem, ale skoro
bych řekl, že si ani možná nepamatuju, že bych někde viděl pohromadě tolik novinářů jako tady.

David BOREK, redaktor 
Jsme Buču navštívili 2×. A je to docela myslím příznačné, pro to, jak vypadá novinářská práce, protože jednou jsme navštívili
Buču v rámci organizovaného, skoro bych řekl, zájezdu pro novináře, což má svoji velkou nevýhodu v tom, že opravdu na
jednom místě je 100 novinářů, je to práce, která je víceméně v poklusu, ale den předtím jsme v Buče byli skoro sami, byli jsme
tam se dvěma českými novináři, z nichž jeden je Vojtěch Máca, fotograf.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
A všichni zamířili sem, k masovému hrobu.

reportér CNN 
Je to hrozné místo. Z respektu k příbuzným, už nepůjdeme blíž.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Profesionalita za každou cenu, i když jen pár metrů vedle je smrt. To vidí divák na obrazovce. Soustředěnou tvář reportéra,
ruku pevně svírající mikrofon, jistě posazený hlas.

Jan MOLÁČEK, redaktor, Deník N 
Není to nic příjemného, ale člověk se s tím musí nějak vyrovnat.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Co ale až zhasne červené světlo? I zkušení novináři přiznávají, že je samotné dohání hrůza toho, co v Buči viděli. Tyhle zážitky
jen tak z hlavy nevymažeme, říkají.

David BOREK, redaktor 
Mě zasáhlo, když opravdu 100 m poté, co vjedete do města, tak najednou vidíte první mrtvé tělo. Mě to zasáhlo trochu jinak. Ne
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samotný pohled na mrtvá těla, mě zasáhla ta normalita toho, že tam ta mrtvá těla jsou a ten život se tam obnovuje.

Oleg KORNIENKO, novinář, ICTV 
Když jsem se odtamtud vrátil, pět hodin jsem se toho nemohl vzpamatovat. Nevěděl jsem, jak to mám popsat a přiznám se, že
24 hodin jsem nespal.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Celý obraz zkázy, trosky domů, ohořelá auta, munice na silnicích cynicky dokresluje něco jiného, láhve od alkoholu. V bytech, v
improvizovaných táborech, na hromadách u ohnišť, na zahradách domů.

David BOREK, redaktor 
V této místnosti u vyrabované kuchyně si ruská okupační vojska pořádala alkoholové večírky.

reportér BBC 
Je tu hodně lahví od vodky, Jacka Danielse, Bell´s whiskey, piva, na co si vzpomenete.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Je Buča tím nejhorším, co v téhle válce uvidíme? Zřejmě ne, shodovali se na začátku týdne novináři.

reportér CNN 
Zdá se, že Buča byl zřejmě jen začátek toho, co svět ještě uvidí.

David BOREK, redaktor 
Ukrajinci patrně sami dobře ví, že na mnoha jiných místech, a já jsem navštívil v posledních čtyřech dnech několik dalších míst,
tak ty obrázky budou podobné.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Záběry o pár dní později. Za Bučou dále po dálnici je město Borodjanka. Nebo alespoň to, co z něj zbylo. Ruští vojáci sice
odešli. Novináři si ale přesto musí v terénu dávat pozor na nevybuchlou munici. Zbytečně neriskujte, varují je vojáci.

Jan MOLÁČEK, redaktor, Deník N 
Platí pravidlo skutečně chodit jenom po zpevněném povrchu tzn. po asfaltu, nechodit nikam do lesa.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Riziko ale můžou ještě zvýšit neopatrní novináři.

David BOREK, redaktor 
My jsme zažili, že na některých místech přijede několik desítek novinářů a začnou chaoticky dupat po okolí, po trávnících, na
kterých stále mohou být miny. Například během natáčení v Hostomelu jsem vlastně nejvíc strach měl ve chvíli, kdy tuším,
zmatená skupina indických novinářů vyrazila někam na trávník mezi rozstřílené tanky s pocitem, že mají úžasnýho sólokapra,
ale já jsem v tu chvíli se šel schovat, protože jsem měl opravdu obavy z toho, že v tu chvíli tam může být nevybuchlá munice.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Z některých oblastí jsou ruští vojáci pryč. Kousek od frontové linie ale hrozba pro reportéry stále zůstává děsivě blízká.

reportér CNN 
Snažíme se teď co nejrychleji dostat pryč. Naše druhé auto je úplně zničené.

Kristina TŮMOVÁ, redaktorka 
Kristina Tůmová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Ještě jedno zákulisí. O tom, jak jeden novinář přišel na to, že tanky z Česka míří na Ukrajinu. Ale my začneme opačně. Nejdřív
ukážeme, jak nakonec právě tato informace tu naši zemi proslavila ve světových médiích. Terezo, s nadsázkou se chce říct, je
to tvoje, posloucháme tě.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Česko je konečně v zahraničí známé pro něco pozitivního, tak komentovala řada novinářů třeba takovéto titulky. První země
NATO, která posílá tanky, psalo se. Novináři v Česku, konkrétně v České televizi a taky na Nově se ale k této informaci
mimořádně citlivé dostali už v pondělí o 2 dny dřív, než se vše dostalo ven. Pátrání po tancích začalo, když kolega Jan Beránek
dostal do ruky tuto fotku. Prohlédněte si ji pozorně. Poslal mu ji jeho zdroj u drah, jelikož Honza, jak možná tušíte, dělá v domácí
redakci hlavně téma dopravy. Poznali byste, odkud tahle fotka je? No kolega Beránek ano.

Jan BERÁNEK, redaktor 
Tady přichází do hry vlastně to, čemu říká geolokace. Tady vzadu jsou úplně nádherně viditelné osvětlovací stožáry. Jsou
naprosto charakteristické, je to vlastně stadion Vysočiny Jihlava, takže nebylo nejmenších pochyb, kde vlastně to je vyfocené.
Tyto uspořádání naprosto jednoznačně ukazovalo, že to je vlastně nádraží Jihlava - město. Takže bylo naprosto jasné, že ty
tanky tam jsou. Když to člověk dál analyzoval, tak vlastně bylo zjevné, že nikdo jiný než česká armáda tyhle tanky obzvlášť v
tomhle místě mít nemůže. Asi 5 km odtamtud je mobilizační sklad české armády v Rančířově a je naprosto zjevné, že je
pravděpodobně nakládali právě tady, protože to je asi nejbližší místo, kde se dá nakládat na železnici.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Ke stejnému zjištění došla i Nova a taky se značným předstihem a taky si tanky raději natočila. Jenže taky nezveřejnila. Jak
novináři o natočeném materiálu uvažovali? Poslechněte si.
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Jan BERÁNEK, redaktor 
Strašně složitá etická otázka. Jak moc jsme Česká televize v tomhle případě? Jak moc do toho promítat ty národní zájmy, které
tam zjevně jsou. Jsou to na 99,5 tanky české armády, to víme to už v tuto chvíli, ale řešíme, jak moc bychom ten transport mohli
ohrozit tím, že by se ta informace zveřejnila. No, a my jsme samozřejmě čekali na to potvrzení. Z generálního štábu tam byla
komunikace, kdy vám to nikdo ani nepotvrdil ani vrátil. Kdyby to byla hloupost, tak v podstatě vám řeknou, že ne, to není
pravda, není to možný. A ta reakce byla taková, že novinářskou intuici hnedka chápete, že jste na správné adrese. Víte, ty
naše infomace jsou správné. Vlastně všichni jsme udělali to samé, že jsme počkali s informací, než se to objeví někde jinde
nebo než to bude v bezpečí na Ukrajině. Nakonec nastal ten první případ zřejmě. V tu chvíli, kdy to vyteklo takzvaně na
sociálních sítích, na Twitteru, kde to sdílelo několik poslanců české sněmovny, tak už vlastně nebylo co chránit.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Vrahové, násilníci, řezníci z Buči. Nejsou to jen drastické snímky mrtvých civilistů. V těch jednotlivých médiích teď kolují údajně
taky jejich tváře. Každý jeden z nich, každý tento jeden Rus možná může za ten hnusný nelidský masakr, alespoň to tedy tvrdí
autoři příspěvků. Je tam jedno velké ale. Silné mediální a etické dilema. Je v pořádku, že ty jejich fotografie nejen sdílejí lidé na
sociálních sítích, ale že vlastně pronikají i do těch velkých médií, včetně jmen, pasů, jejich telefonních čísel. Jak vlastně mají
novináři k takto podobným konkrétním snímkům přistoupit, když zdroj nejde vždy jen tak lehko dopátrat, nebo když jsou za ním,
za tím zdrojem, anonymní hackeři.

obyvatel Ruska 
Chtěl bych tady reagovat na všechny ty zprávy, na všechny ty falešně informace, které mi sem lidé píšou, že jsem se měl
účastnit bojů na Ukrajině, že jsem měl zabíjet lidi a děti - to všechno je lež.

Jsem obyčejný občan Ruské federace, nejsem ani vojín ani voják, žádných vojenských operacích jsem se nezúčastnil.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Podle tohoto příspěvku na Instagramu měli vraždit a mučit nevinné v Buči. Dva muži z Ruska se ale obvinění brání.

obyvatel Ruska 
Já žiju svůj život. Na vojně jsem sice byl, ale je to už šest let.

Existuje takový člověk s přezdívkou Potap, který na svých stránkách publikoval deset let starou fotografii....

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Jestli jde skutečně zabijáky z Buče jde jen těžko ověřit. Nejrůznějších fotografií s pravděpodobnými vrahy teď navíc na
sociálních sítích kolují desítky. Často je sdílí i média.

Jan MOTAL, odborník na novinářskou etiku, Masarykova univerzita 
Voják agresora, ruský voják v tuhle chvíli, je spoluviníkem, ne-li přímo viníkem válečných zločinů. V tomhle smyslu já si myslím,
že je eticky ospravedlnitelné vlastně se snažit, co nejvíce odhalit identitu těch vojáků. Rozdíl je, co se děje na sociálních sítí, co
dělají dobrovolníci a co se objevuje v novinách. Ukazovat fotografie stažené z internetu, není úplně správné, pokud novinář si
není na 100 % jistý, že ten dotyčný voják byl na tom místě a páchal ta zvěrstva.

obyvatel Ukrajiny 
Bastardi...

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Hon na vrahy. I tak by se dalo mluvit o tom, co se teď v médiích a na sociálních sítích děje. Internetem kolují nejen tváře
vojáků, ale taky seznamy se jmény, hodnostmi nebo údaji z pasu. Jeden takový zveřejnili hackeři Anonymous. Odkaz na něj pak
dávali do svých článků média v Česku i v zahraničí.

Jakub MACEK, mediální analytik, Masarikova univerzita 
Pro mě je pochopitelné, že Anonymous dala dohromady tyto informace, že to zveřejňuje, ale to neznamená, že to samé si
můžou dovolit novináři. Opět tady platí, že se musí zvažovat etické důsledky toho, že zveřejňujeme jako novináři nějaké
informace, že tomu dáváme v podstatě autoritu ověřeného zpravodajství.

hacker 
Tohle je vzkaz pro Vladimira Putina od Anonymous....

Jan MOTAL, odborník na novinářskou etiku, Masarykova univerzita 
My nemáme moc prostředků, jak ověřit, co oni dělají a pokud, tak to bude trvat velmi dlouhou dobu. Je to něco podobného jako
tzv. Cibulkovy seznamy. Tzn. to, že tam někdo je napsaný ještě neznamená, že tam na tom místě byl. Novinář by tomu neměl
podléhat, tedy té iluzi, že ten seznam je skutečnost.

David STUHLÍK, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty 
V dnešní době velice těžké cokoliv utajit a schovávat před zraky veřejnosti, protože řada těch vojáků, ruských, hodně těch věcí
vykládala sama na sociální sítě a tím vlastně poskytli různým těm projektům hodně materiálu. Takže ani nemuseli, řekněme,
vykrádat ty data z různých serverů ruské armády nebo ruských služeb.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Nejen Buča. Mediálním světem se šíří i jména a telefonní čísla ruských vojáků, kteří na Ukrajině rabovali, kradli a své úlovky
pak posílali domů z pošty v Bělorusku. Z tříhodinového videa je navíc, na rozdíl od jiných seznamů, identifikovali sami novináři.
Ti z běloruského projektu Hajun.

David STUHLÍK, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty 
Posílali pračky, posílali koberce, posílali nakradené televize, varné konvice. Někdo tam snad posílal i zubní kartáčky. Prostě
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tam je všechno uvedeno, protože ta kamera zabírala ten sešit, kam ten pracovník té firmy zapisoval to, co bylo odesíláno a je
tam samozřejmě konkrétní údaj o těch lidech, jméno asi i narození, včetně té adresy. Takže víme toho opravdu hodně.

Jan MOTAL, odborník na novinářskou etiku, Masarykova univerzita 
Myslím si, že to, co dělají novináři, kteří identifikovali ty zloděje, ty vojáky, kteří kradli, tak udělali velmi dobrou práci. Ti vojáci
posílají domů balíky ohromnýho množství materiálu, který vlastně nakradli. Tohle je jednoznačná věc ve veřejném zájmu vědět,
že se to stalo a vědět, kdo to udělal.

Aneta RYBOVÁ, redaktorka 
Aneta Rybová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
A ještě jinak vojáci z Ruska. Teď pohled na jejich pro mnohé prosté rabování. Je to totiž bylo jedno z hlavních novinářských
témat tento týden. Část už jste viděli v té reportáži, ale co na papíře, co v novinách, ptáte se? Tak tam nejen šílené fotografie,
ale také černý humor. I tak se Ukrajinci s tou situací často vyrovnávají. Moderace teď na chvíli opět od Terezy Řezníčkové
odjinud.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, moderátorka 
Hrůza a zmar na fotkách a videích ale taky na karikaturách. Některé se alespoň pokouší o ten tebou zmíněný černý humor.
Třeba tady past na Rusy, nastražená pračka. Jiné jsou ale hlavně smutné i když výstižné. Tělo ležící na ulici a vedle něj voják.
Do rakve ukládá místo těla ukradený majetek. No a tady už s tím obdarovává svou rodinu. Kožichem, koloběžkou, medvídkem.
Všechno ale od krve. Kdo smysl pro humor i v této době pořád neztratil, a je to s podivem, jsou Ukrajinci. Ostatně válka probíhá
i on line, a když je něco virální a vtipné, může to být ku prospěchu. Takže ukrajinské ministerstvo obrany uspořádalo vlastní
parodické Oscary. Nejlepší film už vidíte tady vedle mě. Jeho název Ruská válečná lodi jdi do... no asi tušíte kam. No a tady už
jede nejlepší herec ve vedlejší roli. Tenhle traktor jen tak v poklidu odtahující ruský tank. Film Zkrocení zlé ženy, píše Ukrajina.
A tady to už je nejlepší kamera. Prý za snímek Polibek od stingra. No nejlepší píseň? To si můžeme pustit. Nahrávací studio má
název Kryt v Charkově.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Informační válka a teď jedna země, která jí vážně extrémně dobře rozumí. Rusům, jejich lhářům, dezinformátorům, zaplaceným
trollům totiž sama čelí už roky. Estonsko. I tam je ukrajinská zkáza tématem číslo 1. S námi mluvil zpravodajský šéfredaktor
tamní veřejnoprávní televize.

Anvar SAMOST, šéfredaktor zpravodajství a sportu, ERR 
Naším cílem není být odvážný, ale jde nám o to, ukázat opravdové příběhy lidí. Ale skoro z celé Ukrajiny je válečná zóna, to
musíme brát v potaz. Náš tým například dorazil do Žitomiru během druhého týdne války, kdy se toto město nepovažovalo za tak
nebezpečné. Jakmile dorazili, tak ale byli svědky raketového útoku. Během prvních dvou týdnů jsme měli na Ukrajině 2 týmy a
pak jsme je začali točit. Teď máme 1 štáb. Nemáme mnoho novinářů, kteří mají zkušenosti s pokrýváním války, ale například
náš aktuální štáb na Ukrajině loni točil konflikt o Náhorní Karabach. Byli jedni z mála televizních novinářů, kteří se dostali na
místa bojů.

Jan ŘÁBEK, redaktor ČT 
Jak na aktuální vysílání reagují diváci? Máte informace například o tom, že by se zvyšoval jejich počet?

Anvar SAMOST, šéfredaktor zpravodajství a sportu, ERR 
V zemi s milionem a třemi sty obyvateli máme okolo milionu unikátních návštěvníků na internetu, což je víc, než bývávalo. Naše
večerní zprávy sleduje zhruba třetina populace. Zajímavé je, že se zvyšuje sledovanost i našim zprávám v ruském jazyce.

Myslím, že naše rusky mluvící populace se zajímá o to, aby znali celý příběh nejenom linii Kremlu. Estonsky mluvící část
obyvatel má teď větší důvěru k veřejnoprávním médiím a estonským médiím obecně. Výrazně se ale zvýšila důvěryhodnost i
mezi rusky mluvícími lidmi směrem k estonským médiím publikujících v estonštině je i v ruštině. Válka ruské propagandě
rozhodně nepomáhá. Naopak.

Jan ŘÁBEK, redaktor ČT 
Jak moc musíte řešit boj proti ruským fake news? Už od počátku slýcháváme dezinformace zaměřené proti Ukrajině, jak je to
tedy v Estonsku?

Anvar SAMOST, šéfredaktor zpravodajství a sportu, ERR 
Fakenews nás odjakživa rozptylovaly, ale možná jde o naši jinou perspektivu. Žijeme a pracujeme pod ruskou propagandou
prakticky celý život. Byla tu vždy. Dřív to byla propaganda sovětská, pak byla krátká pauza a od poloviny devadesátých let
máme zase ruskou propagandu. Máme s Ruskem společnou hranici, takže tady můžete sledovat jakékoliv ruské kanály, které
jsou posledních 20 let plné narativů, které jsou buď nesprávné, falešné nebo přímo nepřátelské vůči Estonsku. Vždycky jsme s
tím museli počítat, není to pro nás nic nového. Musíme kvůli tomu doopravdy dbát na naše žurnalistické standardy. Musíme
kontrolovat zdroje kontrolovat fakta před publikováním. Naše televize má přímo jednu stanici v ruském jazyce se zpravodajstvím
a webovými stránkami. Vše v ruštině. Snažíme se i proto najímat novináře, kteří mohou pracovat v Rusku, což se nám daří. Jen
před pár dny jsme udělali rozhovor s představitelem ruské ortodoxní církve zde v Estonsku. Dělal ho náš ruský kolega a byl
velmi kritický k pozici Moskvy. Takže když si odmyslíte válku, tak se toho pro nás moc nezměnilo, je to situace, ve které se
nacházíme už léta.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Ukrajinská část pořadu je téměř za námi a další silná a pestrá témata, to vám slibuji, ta ještě do jedenácti před námi. Tak jaká?
Poslouchejte a vybírejte. Za prvé, "novináři proti mně vedou štvavou a nenávistnou kampaň", tvrdí si dál kancléř Mynář a prý
proto někdo zapálil ten jeho srub a hospodu v Osvětimanech. Psát tyhle domněnky pod hlavičkou hradu, tvrdit tohle takhle.
Neuvěřitelné, hloupé, reagují některé redakce. Pak tu máme odhalování majetku ruských oligarchů a vlastně rozkrývání
sankčních seznamů. Tak logicky po něm pátrají hlavně investigativní novináři v Česku i v zahraničí. Jak? Volby, sněmovna,
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Pražský hrad, ale nevěřili byste i CzechTek třeba. Alice Schinabková, neuvěřitelné čtvrtstoletí v médiích.

Vypočítávám. Respekt, server iRozhlas, Seznam zprávy, Deník N, ale taky prý 168 hodin, Reportéři, anebo překvapivě i pořad
Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Tak ti všichni prý tak nějak můžou za to, že jednomu hradnímu kancléři hořel až shořel jeho
srub a jeho hospoda. Ano, Vratislav Mynář, hořeniště, hospoda a hrad. Ten totiž najednou na oficiálních stránkách hoření
spojil s novináři a s médii. Tak prý novináři a redakce, které jsem tedy v úvodu jmenoval, proti němu vedou dlouhodobou
štvavou kampaň. Nesmysl, jen děláme svoji práci, reagují na to média.

redaktor ČT 
Na hradě působí kancléř bez bezpečnostní prověrky.

redaktor; citace: časopis Respekt 
Mynář se pokusil ovlivnit vysoce postavené soudce.

Nora FRIDRICHOVÁ, novinářka 
Na papírech mohly být otisky prstů a DNA toho, kdo na ně vůbec nesměl sahat, protože nemá bezpečnostní prověrku.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Zprávy o Vratislavu Minářovi. Podložené, ověřené, pravdivé.

redaktor; citace: server iRozhlas 
Státní zástupce zamítl stížnost kancléře Mynáře. Jeho trestní stíhání nadále pokračuje.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka 
Chování prezidentské kanceláře. Dehonestuje tento úřad? A je ostudou celé České republiky?

redaktor; citace: Deník N 
Policie obvinila Mynáře kvůli dotaci na penzion. Zeman kancléře odvolat nehodlá.

redaktorka 
Kancléř načerno rekonstruoval svoji rozsáhlou rezidenci v Praze Strašnicích.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Podle Mynáře ale především štvavé a nenávistné.

Vratislav MYNÁŘ, vedoucí, Kancelář prezidenta republiky 
A celou dobu jsem si myslel, že je to součást mé práce. Snažil jsem se s tím bojovat, argumentovat, vysvětlovat. Ale s nenávistí
boj nelze vyhrát.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Tvrdí kancléř ve videu s emotivní hudbou, ve kterém ukazuje svůj před týdnem vyhořelý srub. Požár podle něj někdo založil
úmyslně a úmysl dává do souvislosti právě s novináři zmíněných médiích.

Vratislav MYNÁŘ, vedoucí, Kancelář prezidenta republiky 
Tady přímo vidíte, k čemu vede nenávist novinářů z pořadu 168 hodin ČT, Reportéři ČT, paní Jílkové z ČT, Seznam Zpráv,
Respekt, Deník N, iRozhlas. Tito všichni ohrozili životy mých dětí a mojí rodiny.

Jiří KUBÍK, šéfredaktor, Seznam Zprávy 
Mně to přišlo tak neuvěřitelný a hloupý, že jsem si říkal, to je taková blbost, že na to snad ani není možný reagovat.

Marek WOLLNER, šéfredaktor reportážní publicistiky ČT 
Mně to jenom pobavilo. Já jsem tomu nevěnoval vůbec žádnou pozornost.

redaktor; citace: Erik TABERY, šéfredaktor, Respekt 
Kdybychom postupovali jako on, mohli bychom říct, že si dům zapálil sám.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Až k absurdním myšlenkám dovedlo toto obvinění i politické komentátory. Třeba spoluautora podcastu Kecy a politika.

Petros MICHOPULOS, spoluautor podcastu Kecy a politika 
Já jsem si představoval, jak si to představuje pan Mynář, že Nora Fridrichová jede na pumpu koupit kanystry s benzínem a s
Wollnerema s lidma z Respektu, nevím, odkud. Ještě s Jílkovou, která si vezme lesklý šaty. Jedou někam na Moravu odpalovat
nějakej jeho srub, který, nevím, jestli nedostal dotaci. A řídí to celý Kondra a pak si jdou do hospody dát pivo a hrozně se
smějou.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Reakce dalších zmíněných médií. Připomínají, že za pravdu jejich textům a reportážím dávají i takové instituce jako nezávislé
soudy.

redaktor; citace: Deník N 
Texty Deníku N byly vždy ve veřejném zájmu a sám kancléř Mynář jejich obsah nikdy věcně nezpochybnil.

Martin SAMEK, šéfredaktor, iRozhlas.cz 
Spojovat práci novinářů v kterémkoliv médiu s tím, že vyhořela chata s restaurací pana Mynáře je úplně mimo realitu.
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Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Možnost obrany? Buď vůbec nereagovat, anebo žalovat pro nactiutrhání, případně poškození dobrého jména. S tím je teď
ochotný pomoct Český syndikát novinářů.

Adam ČERNÝ, předseda Syndikátu novinářů ČR; člen Komise pro etiku 
Musel v tom případě doložit svoje tvrzení nějakými věcnými podloženými argumenty. A to by bylo zajímavé sledovat
samozřejmě.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
K tomu ale zřejmě nedojde ani podle hradního kancléře, že jeho slovy "štvavé mediální výstupy" stoprocentně můžou za
tragédii totiž zopakoval třeba v pořadu Luboše Xavera Veselého.

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor XTV 
Co když se ukáže, že to bylo úplně jinak?

Vratislav MYNÁŘ, vedoucí, Kancelář prezidenta republiky 
Pak se asi budu muset omluvit, ale já to nepředpokládám.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Žádnému klasickému médium Mynář rozhovor od této události nedal. S většinou zmíněných novinářů navíc nekomunikuje
vůbec. Tyto redakce už loni v květnu Pražský hrad zařadil na tzv. blacklist. Vysvětlení? V tomto prohlášení. Prý vědomě šíří
zkreslené, lživé a neobjektivní informace.

Vratislav MYNÁŘ, vedoucí, Kancelář prezidenta republiky 
Odpovím na tuto otázku ale rozhodně ne Seznam Zprávám, hezký den.

redaktorka ČT 
Můžu vás poprosit o vyjádření k tomu dokumentu? Reportéři České televize.

Vratislav MYNÁŘ, vedoucí, Kancelář prezidenta republiky 
Tak to se omlouvám.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Novináři na kladení otázek přesto nerezignovali a rezignovat nebudou ani teď. Stejně tak dál budou sledovat stránky
Pražského hradu, i když Mynářovo osobní video tam podle nich nepatří.

Petros MICHOPULOS, spoluautor podcastu Kecy a politika 
Myslím si, že ten člověk hlavně nemá místo na Pražském hradě.

Adam ČERNÝ, předseda Syndikátu novinářů ČR; člen Komise pro etiku 
Ať si založí svoji webovou stránku, trochu s nadsázkou třeba Zabijačka načerno.cz a tam sděluje svoje osobní názory.

Jiří KUBÍK, šéfredaktor, Seznam Zprávy 
V tom, jak funguje prezidentská kancelář už 9,5 roku je toho špatně mnohem víc, takže nemůže nás to překvapit.

Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka 
Ještě rok jsou tak někteří novináři připraveni na dosavadní nekomunikaci s hradem, pak se nechají překvapit. Kateřina
Šalounová, Česká televize.

Luboš ROSÍ, moderátor 
Zase ty fotky s právem, s pudlem, s celníky. To byl Instagram Aleny Schillerové. Teď ho prověřuje policie, alespoň to píše
server neovlivní.cz. Svého osobního fotografa a kameramana totiž platila exministryně z rozpočtu rezortu, vzpomínáte? Dohled
nad internetem v Česku? Třeba nad video obsahem na českých alternativách YouTube? Tak má to nově dělat tzv. velká
vysílací rada. Má to dělat nějak. Jak zatím moc jasné není. Prý to ale bude chránit mladistvé. A nepřekvapivé, ve válce jde
divákům televizní zpravodajství ještě víc než kdykoliv jindy. ČT 24 v březnu na sledovanosti měla podíl 7 %. Skoro o 2 % víc
než třeba loni v covidu. A i CNN Prima News, 2,4 % nejvíc v historii.

Kdo má kde jachtu? Kdo má kde soukromý tryskáč? Kdo luxusní sídla, kdo zámek a kde? Vypadá to jako téma pro bulvár, ale
teď to zajímá hlavně investigativce. Pátrají po miliardovém majetku vlivných Rusů v Česku, i v zahraničí. Jak přesně to vše
dávají dohromady.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Luxusní jachta Šeherezáda kotvící v Itálii. Lidé žijící v okolí jí přezdívají Putinova jachta. Úřady teď zjišťují, komu opravdu patří.
Nebo Solaris. Loď ruského magnáta Romana Abramoviče v Turecku. Pro média vděčné příklady majetku ruských oligarchů.
Odkrýt skutečné vlastníky je ale často velmi složité. V Česku pátral po ruských penězích třeba Deník N. Například v obchodním
rejstříku.

Zdislava POKORNÁ, redaktorka, Deník N 
Jsme se dopátrali k řadě ruským poslancům, kteří tady působili jako jednatelé v řadě firem nebo zakládali firmy v Česku, které
zde vlastnili byty a dalších nemovitostí.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Řada lukrativních nemovitostí v centru Karlových Varů byla podle katastru nemovitostí převedena na anonymní firmy až v
posledních 10 letech.
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Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Katastr nemovitostí, policejní kontakty a také síť informátorů z blízkosti oligarchů. To jsou hlavní zdroje investigativního
reportéra Událostí České televize. Důležitá je i práce v terénu.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Spousta lidí se bojí hovořit s námi otevřeně. Kór, když se to týká vlivných ruských podnikatelů. Řadu lidí také chráníme, když s
nimi mluvíme, například změníme jim hlas, řadu lidí necitujeme vůbec. A to, že udržujeme ten zdroj, utajený zdroj, chráníme ty
zdroje, tak vůbec to je základy důvěry těch lidí k nám.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Tento týden se věnoval třeba hotelům a luxusním sídlům v Karlovarském kraji. Příliv ruských peněz do Česka sleduje už 20 let.

Jiří HYNEK, redaktor ČT 
Tady to je ruský podnikatel Nikolaj Stěpanov, který postavil černé stavby u Karlových Varů, a takhle to dopadlo, když jsme se
snažili získat jeho názor.

Alice N. TEJKALOVÁ, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Je to sice velmi nebezpečné povolání, ale je to povolání, které má velkou prestiž, a to jak mezi novináři, tak velmi často i mezi
politiky a byznysmany, kteří si těchto novinářů váží.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Luxusní hotely, které v Česku vlastní vlivní Rusové spojovaní s režimem ruského prezidenta zmapoval i investigativní tým
Radiožurnálu. Pracovali hlavně s katastrem nemovitostí a otevřenými daty.

Martin ŠTORKÁN, redaktor, Český rozhlas 
My jsme se snažili právě hledat nemovitosti a hotely, kterými se úřady ještě nezabývají, a právě jim ukázat tu cestu, kterou by
se třeba mohly v budoucnu vydat.

Alice N. TEJKALOVÁ, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Investigativní novináři jsou velmi často těmi prvními nebo i jedinými, kteří jsou schopni najít informace o tom, jaké nepravosti se
ve společnosti dějí a být na začátku nápravy.

Zuzana TEJNICKÁ, redaktorka 
Samotná média považují investigativní žurnalistiku za poměrně drahou záležitost. Na odhalení pozadí jedné kauzy je často
potřeba i několik měsíců intenzivní práce. Zuzana Tejnická, Česká televize.

Prezidentské volby ve Francii
TV , Datum: 10.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 03:58 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 8 502 732,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Sledujete mimořádné vysílání ČT24 k francouzským prezidentským volbám. Francouzi mají za sebou první kolo.
Kteří 2 kandidáti postupují do toho druhého, bude to ta nejpravděpodobnější dvojice? Tedy současný prezident Emmanuel
Macron a šéfka krajní pravice Marine Le Penová? Dozvíme se v průběhu večera. Jak ve štábu Emmanuela Macrona, tak
Marine Le Penové jsou zpravodajové České televize, ale teď už se pojďte podívat na první odhady výsledků prvního kola
francouzských prezidentských voleb.

redaktor 
Emmanuel Macron 28,1 %, před Marine Le Penovou 23,3 %, tedy podobný výsledek jako v předchozích volbách, vypadá to, že
se slaví v obou štábech. Ano, na třetím místě Jean-Luc Mélenchon, obrovský úspěch, 20,1 %, více než v roce 2017. Daleko za
ním Éric Zemmour 7,2 %. Valérie Pécressová 5 %. Yannick Jadot 4,4 %. Jean Lassalle 3,3 % přeskočil Fabiena Roussela z
komunistické strany 2,7 %. Nicolas Dupont-Aignan 2,3 %. A 2,1 Anne Hidalgová. A konečně extrémní levice na závěr, Nathalie
Arthaudová a Philippe Poutou 0,7 %. A navštívíme generální štáby obou vedoucích kandidátů, kteří se opět utkají po 5 letech
a máme /nesrozumitelné/ ve štábu Emmanuela Macrona. Ano, dokážete si představit to nadšení, na /nesrozumitelné/ byly
vyhlášeny tyto výsledky. Slyšíte to asi tady za mnou, obrovská podpora. Je tady několik stovek podporovatelů Emmanuela
Macrona a skandovali dalších 5 let. Atmosféra je velice horká tady ve štábu prezidenta, který by měl přijet ve 21. hodin. 28,1 %
Emmanuel Macron, který vyhrál první kolo před Marine Le Penovou, která uspěla v té první etapě a poslechneme si příznivce
Marine Le Penové, takže Marine Le Penová se opět zapojí do druhého kola - 23,3 % hlasů.

Já vás slyším velice špatně, Laurente, ale slyšíte to tady za mnou, je tady obrovské nadšení, když byly vyhlášeny výsledky,
zpívala se francouzská hymna. Všichni očekávali tedy to ohlášení výsledků a velice si oddechli, že se podařilo jejich kandidátce
dostat se do druhého kola.

Děkuji Valerii a budeme pokračovat i v dalších štábech. Znovu připomínám - 28,1 % pro Emmanuela Macrona, Marine Le
Penová 23,3 minut. Dále Jean-Luc Mélenchon 20,1 a 7,2 pro Érica Zemmoura. Toto vše budeme podrobně sledovat v průběhu
večera. Vidíte Jean-Luc Mélenchon, který vede levici, uvidíme, jak se přeskládá levice. Éric Zemmour 7,2 %, to je také klíčové z
hlediska toho druhého kola. Uvidíme, co se stane v těch následujících hodinách. Každé prohlášení bude velice důležité.

redaktorka 
Ano, vyslechneme si ty příspěvky, ale ještě, než dám slovo našim hostům, řekněte nám, jaká je analýza těch výsledků.

redaktor 
Je to nové přenastavení politické scény, úspěch pro Emmanuela Macrona, on se tedy umístil na prvním místě a o 4% zlepšil
výsledek oproti roku 2017. Rovněž Marin Le Penová uspěla i přes konkurenci Érica Zemmoura. Samozřejmě velké zklamání pro
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Jeana-Luca Mélenchona, který se zlepšil oproti roku 2017, ale nekvalifikoval se do druhého kola. A obrovský neúspěch,
obrovský neúspěch socialistů, kteří jsou skutečně na samém okraji politické scény a všichni ti malí kandidáti skutečně zůstali v
ústraní, všichni se snažili hlasovat, dávat ty užitečné hlasy, které nepropadnou. Samozřejmě hlavně na Macrona Le Penová,
Zemmour neuspěl, Yannick Jadot neuspěl, takže je to nové překreslení politické scény a Jean- Luc Mélenchon vede na levici.
Takže 28,1 Emmanuel Macron, tady vidíme jeho štáb. 23,3 Marin Le Penová. Je to ale i vítězství pro Jean Luca Mélenchona,
ne takové které očekával, ale podařilo se mu seskupit kolem sebe 20,1 procent hlasů podle prvních odhadů. Byla to silná
kampaň. Je to lídr levice, ale bohužel není toto umístění, které si přál dnes večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A taky Česká televize má své zpravodaje v těch hlavních štábech. Ve štábu Emmanuela Macrona je Lukáš Dolanský. Dobrý
večer, Lukáši.

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Hezký večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A Jan Šmíd je u štábu Marine Le Penové. Honzo, dobrý večer i tobě.

Jan ŠMÍD, redaktor 
Také hezký večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jdeme tedy za Lukášem Dolanským. Emmanuel Macron chce obhájit post prezidenta Francie. Postupuje do druhého kola z
prvního místa se ziskem 28,1 %. Jaké byly ty první dojmy, první reakce, co se děje teď?

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Já musím říct, že atmosféra tady ve štábu je velice živá, velice veselá, můžete to koneckonců slyšet, probíhá tady skandování a
očekávání toho hlavního hrdiny dnešního dne. Podle těch průzkumů, které se zveřejnily, nebo které zveřejnila francouzská
televize, tak skutečně tedy Emmanuel Macron vede s počtem 28,1 %, znamená to, že se tady nepotvrdily ty informace
především třeba belgických médií, které zveřejnily odpoledne nebo, řekněme, v podvečer svoje průzkumy, protože tam neplatí
ten zákaz zveřejňování těch průzkumů před koncem volebního období, které spíše dávaly znát nějakého vyrovnaného souboje.
A já musím říct, že tady bylo skutečně jako cítit velké napětí před tím vyhlášením těch předvolebních průzkumů nebo po
volebních průzkumů, abych byl úplně přesný, které tedy zveřejnila francouzská televize.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pojďme se podívat na první reakce do druhého štábu. Marine Le Penová a Emmanuel Macron, repete z roku 2017, byla
Marine Le Penová v klidu. Jaká nálada panovala před zveřejněním těch prvních odhadů a přicházejících prvních výsledků u ní?

Jan ŠMÍD, redaktor 
Tady je, řekněme, taková rozpačitá atmosféra. My jsme museli vyjít ven, protože jinak bychom asi s vámi mluvit nemohli,
protože je tu příliš mnoho zahraničních štábů, které vysílají a které očekávaly překvapení, jak Lukáš vlastně o tom mluvil před
malou chvílí, podle těch zahraničních médií to vypadalo na vyrovnaný souboj. Teď panuje takové mírné zklamání, protože ty
odhady zahraničních médií jsou zveřejňovány dlouho dopředu, to znamená, nebo dlouho, relativně kolem třeba osmnácté
hodiny už tady trošku začínali jásat, protože zřejmě měli představu, že by to mohlo být vyrovnané, nakonec se ukazuje, že ten
rozdíl je přece jenom docela značný, ale pro Marine Le Penovou samozřejmě 24 % je velmi dobrý výsledek. Vše samozřejmě
ten štáb zhodnotí, ještě před dvacátou hodinou se uvažovalo o tom, kdy Marine Le Penová vystoupí, ona sama nechal vzkázat,
že až to bude úplně jisté, až to skóre bude jasné, také zřejmě očekávala, že to bude těsnější, takže není vyloučeno, že se
během hodiny, během dvou hodin může objevit a může poděkovat svým voličům. V každém případě teď nastává, vlastně
začíná se znovu, 2 týdny kampaň. Pro Marine Le Penovou v tuto chvíli bude samozřejmě důležité získat hlasy nebo
předpokládat, že třeba voliči Érica Zemmoura přejdou k ní, část voličů Jean-Luca Mélenchona také, část Valérie Pécressová,
ale samozřejmě Emmanuel Macron má teď všechno ve svých rukou.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ještě zůstaneme u Jana Šmída, který sleduje nálady a reakce u štábu Marine Le Penové. Když se podíváme na to, jaké byly ty
zisky v roce 2017, 24 % - to byl Emmanuel Macron, 21,5 zhruba Marin Le Penová, ale letos tam byla klíčová proměna, a to byl
Éric Zemmour. Honzo, ty jsi o tom mluvil, že to nadšení vzhledem k tomu, co zveřejnili belgičtí novináři, bylo asi větší, ale teď to
spíš vypadá, že se jí opravdu podařilo, jak se říká vyluxovat i hlasy, které původně a dlouhodobě v těch sondážích byly pro
Érica Zemmoura. Jaké jsou první tedy reakce na to, co se děje na té krajní pravici?

Jan ŠMÍD, redaktor 
Tam byl velice zajímavý vývoj, protože Éric Zemmour nastoupil, oznámil kandidaturu a rázem, rázem jeho popularita rostla,
dokonce on přeskočil v průzkumech Marine Le Penovou a tady komentátoři odhadovali konec Marine Le Penové, protože v
živé paměti je její velice neúspěšný televizní souboj s Emmanuelem Macronem, který, když to řeknu lidově, projela na celé čáře.
A vlastně voliči si řekli, je to její konec, vsadíme na Zemmoura a možná i proto měl Zemmour tak vysoká číslo, ale postupem
času se to začalo trochu měnit a myslím si, že rozhodující bylo to dění na Ukrajině, nebo konflikt, agrese Ruska, protože Éric
Zemmour se vyjádřil v tom smyslu, že Francie by neměla přijímat uprchlíky z Ukrajiny a to mu velice uškodilo a jeho popularita
klesala. A Marine Le Penová jako kdyby znovu oživla, vedla také velice zajímavou kampaň, protože se snažila dostat se do
bezprostřední blízkosti Francouzů, objížděla menší města, žádná velká shromáždění, žádné bombastické mítinky, ale vlastně
pracovalo velice usilovně a také změnila rétoriku. Pokud tedy ještě před 5 lety trvala na vystoupení z eurozóny, dnes už tento
postoj změnila, trvá tedy na vystoupení ze Severoatlantické aliance, ale ne z eurozóny, dá se říci, že i celkově, co se týče
osobnosti, už není tak ostrá, není tak konfrontační, takže to jsou všechno atributy, které jí pomohly k tomu, aby se dostala
znovu, řekněme, v těch průzkumech vysoko a ten volební výsledek pro ní určitě není špatný, 24 % je poměrně vysoké na to,
jak to ještě třeba před několika měsíci, před půl rokem vypadalo.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
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Tak já děkuju. Jdeme do štábu vítěze. Lukáš Dolanský bude dál sledovat, jaké budou přicházet reakce ze štábu současného
prezidenta Emmanuela Macrona. Lukáši, ty jsi mluvil o tom, že tam mírně stoupala nervozita před dvacátou hodinou. Vzhledem
k tomu, jak se spekulovalo o tom, jestli náhodou se nemůže stát, že dokonce do druhého kola by Le Penová mohla vstupovat z
té první příčky. Na druhou stranu nezaznamenal si pochybnosti o tom, jestli Macron nevypustil kampaň, on byl zaměstnaný
velice právě konfliktem a ruskou agresí na Ukrajině a podobně, ale přesto měl jedno velké shromáždění, jako by to trochu
vypustil. Jaké byly ty nálady, co se tohoto týče, jestli si to dobře odpracoval, i to první kolo.

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
On sám o tom mluvil, on sám přiznal, že v zásadě mohl udělat mnohem víc, že dokonce i sám říkal, že, nebo přesvědčoval své
vlastní voliče, aby přišli k urnám, že ten souboj není rozhodnutý, jeho štáb a poradci si uvědomovali, že je to skutečně něco, co
také mohli podcenit. A když jsme se tady bavili o těch původních průzkumech, které zveřejnila belgická televize, tak to nebyl
jeden, bylo jich několik a všechny říkaly, že to bude velice těsné a nasvědčovalo by to tomu, že by se potvrzovalo, že tedy
nakonec mohl Emmanuel Macron skutečně věnovat té kampani mnohem víc. Já si myslím, že tohle je věc, která nakonec tedy
nějakým způsobem zachránila tu situaci pro Emmanuela Macrona, ale neznamená to, že by měl definitivně vyhráno, bude
muset nyní začít pracovat před tou volební kampaní před druhým kolem. Ono se někdy říká, že teď ta nová kampaň, nebo teď
začíná ta kampaň úplně znovu, oba dva se budou snažit nějakým způsobem, to znamená tedy ti 2, kteří postoupili do toho
druhého kola, přesvědčit voliče těch ostatních lidí, mužů a žen, kteří se nedostali do druhého kola a jejich voliče, bude to velice
těžké. Sám, jak jsem říkal, sám Emmanuel Macron přiznal chybu v tom, že skutečně tomu mohl věnovat více času, více energie.
Myslím si, že se z toho poučí.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuji Lukáš Dolanský a Jan Šmíd, zpravodajové České televize dál budou sledovat, co se děje u Emmanuela Macrona,
který vstupuje vítězně do druhého kola a chce obhájit svůj mandát a znovu 5 let dalších vést Francii. A u Marine Le Penové,
která opět jako v roce 2017 do toho klání vstupuje ze druhého místa. Jan Šmíd, Lukáš Dolanský. Děkuju, pánové, zatím pro
tuto chvíli, spojíme se ještě v dalším vysílání. Rychlou analýzu a první komentáře přidáme i s našimi hosty. Ve studiu je tu Petr
Janyška, novinář a bývalý velvyslanec České republiky ve Francii. Dobrý den.

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A senátor a taky bývalý velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer. Dobrý večer, pánové.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jak se říká, první reakce, my jsme slyšeli od novinářů z Francie klíčové zhodnocení toho, že je to vlastně repete roku 2017, v
čem je jiné, v čem je ta situace jiná, pane Janyško?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Tak je to repete v tom smyslu, že zase tady budou prezident Macron a Marine Le Penová. Myslím si, že to je důležité, že ten
náskok, který měl Macron těsně před těmito volbami a kde nebylo jasné, jestli nakonec ho Marine Le Penová nedožene, tak to
se ukázalo, že tak není, čili to politické zemětřesení ve Francii se neděje, to je, myslím, první důležitá zpráva těchto voleb.
Macron má, Macron má o 5 % víc než ona, což je teda veliký náskok. A není důvod si myslet, že by si ho nějakým způsobem ve
druhém kole neudržela. Co je taky zajímavé, když se díváme rychle na ta čísla, tak Marine Le Penová má v tom výsledku
konečném přesně stejný, téměř na desetinu procenta stejný počet hlasů jako jí dávaly, dávaly předpovědi několik před
volbami, kdežto Macron ještě stačil za ty 2 dny o 2 % poskočit, to je velmi zajímavé. A potom se dostaneme dál, že jo,
samozřejmě propad Zemmoura je úplně evidentní.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
To znamená přeskupování sil jak na pravici, tak na levici samozřejmě, pane Fischere, co pro vás je ten hlavní signál krátce
poté, co se uzavřely volební místnosti a máme za sebou první kolo francouzských prezidentských voleb?

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
To obrovské překvapení, co všichni čekali, nenastalo, Mélenchon se nedostal do druhého kola například. Když se podíváme
na to, koho bude volit například levicový volič v druhém kole, tak mu to nepřeju, protože Macron se mu odcizil a Marine Le
Penovou nemůže volit, takže očekávám, že bude velmi zajímavé se dívat na účast a také na tu účast v druhém kole to hodně
ovlivní také legitimitu a sílu nového prezidenta a bude to mít dopad i potom na ty sněmovní parlamentní volby za několik týdnů.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Když, pánové, ještě zůstaneme, ale u finalistů. Pane Janyško, jak teď budou mobilizovat voliče, čím a koho mohou oslovit, co
bude největší téma toho druhého kola předvolební kampaně před druhým kolem?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Tak myslím si, co je důležité, že na první pohled je jasné, že Macron má šanci na daleko větší skupinu voličů, které bude moci
přitáhnout. Předpokládám, že určitě zčásti, podle dosavadních průzkumů to vypadá, že 1/3 voličů Pécressové, čili klasické
pravice, by k němu přešla. Velkou otázkou budou právě levicoví voliči, kteří volili Mélenchona, protože těch 20 %, to je hodně.
Tam se dají předpokládá 2 věci, část toho voličstva určitě bude volit Macrona, ne, že by ho měli rádi, ale prostě proto, aby
postavili nějakou hráz Le Penové, to je, myslím, docela jasné. Druhá věc bude, ale tam je taky část voličstva, která toho
Macrona skutečně nemá ráda a neidentifikuje se s ním. Navíc Mélenchon hrál takovou podivnou hru před těmi volbami, totiž on
se prezentoval jako jediná hráz proti Le Penové v prvním kole, ale na otázku novinářů, koho byste doporučil, koho byste volil
ve druhém kole, když se tam nedostanete, tak z toho uhýbal a nechtěl říci, čili on hrál takovou zvláštní hru. Le Penová a
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Macron jsou vlastně to samá věc, to je to samá garda, to je to samá stará banda, abych tak řekl. A já jsem ten jediný, který to
tady může nějak změnit. Čili tady u toho jeho voličstva bude velká otázka. Nicméně, jak jsem říkal, představa, že by Le Penová
mohla nabrat více hlasů, než Macron, je zcela nerealistická.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pane senátore, co vy si myslíte, jaký je ten okruh a rádius témat a diskurzu, který můžeme očekávat jak od Emmanuela
Macrona, který se evidentně tedy teprve teď ponoří do horké fáze svého obhajování prezidentského mandátu a Le Penové, co
ona může nabídnout jiného?

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Le Penová se tváří jako kandidátka prostých lidí, trávila mezi nimi obrovské množství času. Dala si záležet na to, aby získala na
svou stranu systematicky dělníky a profese opravdu, které dříve měla pod kontrolou komunistická strana, to je dneska velmi
silný a pevný sokl, na kterém stojí Le Penová. Macron, to je člověk, který je vnímán spíš jako kandidát bohatých a jako
kandidát privilegovaných a bude velmi zajímavé, co bude dělat, jaké kroky, aby získal právě třeba hlasy na levici. Dřív totiž se
tvářil před tou minulou volbou před 5 lety, že bude levicový, ale on se za tu dobu vlastně posunul tak doprava, že bude velmi
zajímavé, co všecko vymyslí, aby ho levice vlastně vzala jako přijatelného. Tady očekávám nějaké třeba sociální přísliby a další
věci, které budou samozřejmě také tlačit na zadlužení Francie, a to už je dneska mimořádně vysoké.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Naším dalším hostem je Michel Perottino, vedoucí katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý večer přeju i vám.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
První signál, první co vás napadlo, když jste viděl výsledky a odhady výsledků prvního kola francouzských prezidentských
voleb. Macron versus Le Penová, žádná změna, nebo ano?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to trochu repete, ale je pravda, že jsme možná čekali těsnější výsledky, aspoň ty náznaky byly takový, že prostě to bude
kolem spíš 24-25 % a že to bude vyrovnanější. Nakonec, nakonec je to jinak a ještě jsem neviděl čísla volební účasti, a to taky
mohlo zamíchat trochu kartami.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
V jakém smyslu? Mluvilo se hodně o tom, že samozřejmě, protože jsou prázdniny a venku bylo dnes dost hezky, tak ta volební
účast může být nižší, což by tedy ovlivnilo Francouze a jejich rozhodování, v jakém smyslu, kdo by z toho těžil, co jste si myslel?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tam podle mě to není tolik o tom, jestli jsou nebo nejsou prázdniny, ale spíše se už poměrně dlouho mluví o tom, že tyto volby,
letošní tedy, budou poznamenány právě vysokou neúčastí. A teď nejsem si jist, jestli to takhle nakonec dopadlo. Hovořilo se o
tom, že by to mohlo být ještě horší než v roce 2002. A je jasný, že když část voličů prostě nejde volit, tak ten výsledek prostě je
nějakým způsobem jiný, než normálně.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A to by mohlo být tedy znechucení Francouzů z politiky jako takové, nebo neúspěchem Macrona, že tu svojí centristickou cestu
neuměl vysvětlit, hodně sliboval, hodně toho nesplnil, ale Le Penová je prostě nepřijatelná.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Časy se mění, společnost se mění taky a poměrně výrazně. Před několika lety určitě jsme tady říkali, že Le Penová není
přijatelná a že v druhém kole nedopadne dobře. Teď už, teď už to tak nevypadá, už je to vyrovnanější a samozřejmě to není
jenom o tom, jak ona vypadá, respektive jak umně zmírnila hodně projev navzdory tomu, že to jádro tam je stále stejný, ale je to
taky o tom, že prostě Macron teď je po pětiletém období, a to taky má vliv na voliče.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Měli bychom ještě upozornit diváky ČT24 a našeho mimořádného vysílání, že se tu bavíme v podstatě o projekcích, o tom, co
sesbíraly různé agentury od voličů, kteří odvolili, nejsou to žádné oficiální výsledky, nicméně ty tendence evidentně z informací
tak, jak přicházejí, tak jsou jasné. Pane Fischere, vy jste chtěl doplnit pohled na nějakou analýzu, která se týká volební účasti?

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Volební účasti a vlastně trochu i bilance Macrona, protože ono to s tím souvisí. Macron dříve v těch minulých volbách přicházel
jako nový, jako inovátor, jako inovace, dokonce inovace politiky bylo jedno z jeho velkých témat. Inovace, dneska už moc nově
nevypadá, je okoukaný, participace, vymýšlel všelijaké nové cesty k tomu, aby zapojil občany do rozhodování. Moc toho jsme
neviděli, sice dělal různé aktivity, ale zároveň z toho ty výsledky nedokázal zužitkovat. Potom říkal, nejsem ani z pravice, ani z
levice, dneska už to nemůže říkat, protože některá ta rozhodnutí, která musel dělat, jeho volič vnímá, že vlastně šel hodně
doprava a pak musel čelit i skandálů s poradenskou firmou ze Spojených států amerických, která se jmenuje McKinsey a kterou
zapojil do zvládání pandemie. A to, když Francouz se obklopí lidmi z americké konzultační firmy, to vypadá jednak, že není moc
věrný své vlasti, kdyby se ta firma jmenovala třeba /nesrozumitelné/, nebo Maréchal, tak je to lepší, ale ona se jmenuje
McKinsey. Navíc se ukázalo, že ta firma zřejmě měla co dělat, aby vysvětlila, zda platila řádně daně ve Francii, a to také ublížilo
obrazu Macrona, který sliboval něco, a pak se tak vzdálil do nějakých takových sfér elity, nejenom byznysové, ale vlastně
společenské, že ten, to druhé kolo, které teď uvidíme, to bude skutečně mezi elitou Macronem a Marine Le Penovou, která
promlouvá k prostým lidem, tohle bude velmi zajímavý.
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Říkali kolegové z francouzské televize. My jsme to divákům ČT24 nabídli, že je to klíčový signál a klíčové přepsání francouzské
politické scény, ale jak moc, pane Janiško, když se podíváme na to, že třeba Jean Luc Mélenchon si dost polepšil. On se snaží
už delší dobu už po třetí, myslím býti francouzským prezidentem. Teď má 20,1 %, to je v podstatě nejlepší výsledek, když to
takhle bude pokračovat, tak má šanci nebo ne?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
No jednak alespoň prohlašoval, že to jsou jeho poslední volby, a potom už odejde, takže asi moc velkou šanci nemá. Za druhé
myslím si, že to přeskupení té francouzské politické scény, tím se myslí hlavně 1 věc. V těchto volbách naprosto dramaticky a
opravdu dramaticky pohořeli kandidáti /nesrozumitelné/ kandidátky, pardon, těch dvou stran, na kterých Francie vlastně stála
poslední desetiletí, tzn. na pravici, ta klasická pravice, to je ta strana, která vlastně se odvolávala na De Gaulla, potom měla
prezidenty jako Chiraka a Sarkozyho, a dneska jejich kandidátka, Takresová, nakonec dostala jenom 5 %, jo. Ona dokonce
ještě za těch posledních pár dnů ještě spadla o 2,5 procenta. 5 % pro takovou stranu, to je něco neslýchaného. Na druhou
stranu druhý pilíř francouzské politiky, socialistická strana, což je strana která mělo třeba prezidenta Mitterranda, tak její
kandidátka dneska dostala úplně neuvěřitelná 3 %. Navíc je to dáma paní, která je zároveň primátorkou Paříže, čili to není
žádná neznámá figura. Tohle všechno bude znamenat, řekl bych minimálně 2 věci. Buďto tyto strany se nějakým způsobem
revitalizují a vzchopí a budete to bráno tak, že prostě to byla nějaká chvilková, taková, takový propad prostě na jednu nebo 2
období, anebo se nevzchopí a celá francouzská politická krajina, se bude muset organizacovat úplně jinak. Což znamená, že
se tam objeví úplně nové síly a ty jsme u toho Menanchora, protože Melancho nemá nic společného s levicí socialistické
strany, to je úplně něco jiného, to je velmi populistická formace. A on vlastně šel do voleb jenom prostě, protože chce vyhrát
prezidentské volby. Má svoji stranu, ale ta je velmi nesourodá organizovaná.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
My se podíváme teď do štábu Marine Le Penové, protože ta přijela mezi své příznivce, a pokud tedy je osloví, tak vám
samozřejmě teď živě na ČT 24 to nabízíme.

Marine Le PENOVÁ, kandidátka na prezidentku 
Milí spoluobčané, Francouzi z celého světa. Francouzský lid vyjádřil svoji vůli, a díky němu jsem se kvalifikovala do druhého
kola proti původnímu prezidentovi. Ráda bych poděkovala milionu voličů, kteří mi věří. Beru to s obrovskou pokorou a je to
velká odpovědnost. Vidím tady vůli obnovit tuto zemi, aniv za prvním kole s Francouzi nebo Lily, Mezi dvěma naprosto odlišnými
vizemi budoucnosti, mezi dvěma naprosto odlišným vizemi budoucnosti. Spravedlnost a na druhé straně nebo nepořádek, který
tady zastupuje Macron. My chceme sociální spravedlnost v rámci naší myšlenky jednotného národa a lidu. Ti, kteří nevolili
Macrona, tak samozřejmě se chtějí připojit k tomuto sdružení. Já velice vítám a těším se na tu debatu, která by měla
proběhnout následujících dvou týdnech, aby francouzský lid mohl rozhodnout 24. dubna svým hlasováním. V rámci kampaně
chci sloužit všem, a chci se obrátit přímo na vás. Budu tak pokračovat i dál, tak, abych i po tom druhém kole byla prezidentkou
všech Francouzů. 24. dubna jsou a budeme hlasovat, ale bude to i volba úspor naší společnosti a celé civilizace. Na vašem
hlasování závisí tedy budoucnost Francie, francouzského jazyka, našich zvyklostí, našeho životního stylu. Republikánské
hodnoty, no tak jako je sekulární stát a rovnost mezi muži ženami. Na vašem hlasování bude záviset místo, které chceme dát v
naší společnosti lidem, kteří rozhodují o penězích. Myslím, například na ten význam solidarity vůči těm nejzranitelnějším.
Musíme mít právo odejít do důchodu v dobrém zdravotním stavu, na hlasování závisí, jak to bude vypadat následujících v zemi
pěti letech, ale vlastně to bude na mé další období politika imigrace, energetická politika, evropská politika, vojenská či
diplomatická. já se budu plně angažovat v těchto tématech, budu zajišťovat činnost národní nezávislost, abychom byli mocností
míru a budu hájit suverenitu Francie, aby Francouzi si mohli sami rozhodnout za sebe, budu hájit jejich zájmy, budu bojovat
proti migraci a chci zajistit bezpečnost pro všechny budu naslouchat a budu respektovat každého zvlášť a především prosté
občany, ať již volené zástupce, kteří byli v tom posledním volebním období trochu stranou. Chci čelit výzvám tolika, které řeší
tato země a budu pracovat velice seriózně. Chci tady napravit to, že je Francie nyní rozpolcená. Já je tady jsou tady sociální
problémy, územní institucionální digitální lékařské problémy a chci-li Franci ve Francii opět nastavit pořádek tak, abychom v
jedenadvacátém století měli výsostný místo. Můj projekt má obrovské ambice pro tuto zemi. Demokratické ambice, měli bychom
mít možnost referenda na základě občanské iniciativy. Musíme hájit všechny politické názory. Každý má právo se vyjádřit.
Máme i ekonomické ekologické ambice. Hospodářskou a ekologickou ambici, tak abychom obnovili prosperitu, plnou
zaměstnanost, ekonomický patriotismus. Musíme podporovat malé a střední podniky, které tvoří pracovní místa. Chci skutečně,
aby práce měla svoji hodnotu. Rovněž máme sociální ambice. Tak, abychom všichni měli přístup ke vzdělání, k sociálnímu
růstu. Samozřejmě tady kupní síla, odpovídající mzdy, kvalitní zdravotnický systém a odpovídající bydlení. Nesmíme opustit
žádné z našich dětí. Všichni musí žít tedy v tom osobním rozkvětu. Klidném rodinném životě, no a stát by měl prosazovat svoji
autoritu, zajišťovat hmotné potřeby svých zaměstnanců, musí být spravedlivý, hájit svobody a musí sloužit našemu lidu. Měl by
to být stát na správném místě. Já bych chtěla sjednotit Francouze kolem tohoto celostátního všelidového projektu. Projektu,
který zapojují mladé, dát dohromady všechny generace tak, abychom byli jednotným společenstvím a neporazitelným
společenstvím. Francie znovu bude prosperující zemí. Vyzývám všechny Francouze, ať již jsou pravého či levého spektra
Francouze, aby se připojili k tomuto národní sdružení a společně jsme s nadšením budeme budovat toto vítězství tak, abychom
dokončili tuto obrovskou změnu, kterou Francie potřebuje. A abychom provedli Francii třetím tisíciletí, ať žije republika, ať žije
Francie.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Marine prezident, tak to je první reakce samozřejmě po projevu Marine Le Penové, která oslovila svoje příznivce ve svém
štábu. Její zisk v prvním kole 23,3 % ji posílá do toho kola druhého. Už podruhé stejně jako v roce 2017 se tam utká s
Emmanuelem Macronem, který získal 28,1 %, a bude tedy jasné, že bude obhajovat, zmobilizuje své síly, aby obhájil post
francouzského prezidenta, na třetím místě zástupce radikální levice, chceme-li Jean Luc Mélenchon získal víc než 20 %, což mu
ani průzkumy veřejného mínění nedávaly, a proto to třetí místo bude určitě klíčové. Vzhledem k tomu, jak se budou rozhodovat
jeho voliči. My už jsme to tu s pány ve studiu Petrem Jenyškou, Michelem Proteinem a Pavlem Fischerem. Nakousl, jak moc
důležitá, je ta třetí příčka.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak je to samozřejmě zásadní příčka, protože to je vedle Marine Le Pen asi ten nejjasnější kandidát, co se týče ideologie nebo,
řekněme, politického zařazení na levici tentokrát. A je jasné, že tady leží vlastně jádro možných voličů pro Macrona, pro druhé
kolo. Takže uvidíme, samozřejmě, jak /nesrozumitelné/ se postaví k této výzvě, nejspíš, nejspíš nijak, ale uvidíme.
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
My jsme už tu nakousli to, co říkají francouzští analytici, že dojde k dalšímu přeskupení sil nam francouzské politické scéně,
možná i v tom stranickém systému, ale klíčové je, že nejenže to, co zmiňoval Petr Janyška, neuspěly kandidátky dvou tradičních
stran, tzn. republikánů Velerie Pekrasová, ani Idelgo za socialisty, to už jsme tu pánové přece zažili. Není už dlouho, minimálně
těch posledních 5 let, francouzská scéna a francouzský stranický systém přepsán a už nemají šanci se vrátit k moci, pane
Fischere?

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
To je velmi důležitá chvíle, kdy o tom mluvíme, protože vidíme vlastně konec tradičního stranictví dřív. Když.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
/nesrozumitelné/, že už se to stalo v roce 2017, dávalo ono se jim ještě šanci.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Ono se to děje dlouho, ale ve Francii to přece jenom mělo určitou setrvačnost. Tam třeba ti lidé, kteří chodili vylepovat plakáty
nebo dělali kampaň, doslova na chodníku, jak se říká ve Francii, tak těch tam bylo vždycky obrovské množství. A ty tradiční
partaje, mluvili jsme socialistické straně, o těch republikánech, nebo golistech, dalších komunistech, ty vždycky stavěli tohle to
odspoda. A teďka tady máme fenomén spíš takového efemerního přihlášení k nějakému programu nebo nějaké osobnosti a
tady je docela zajímavý zrovna ten Melancho. On tvrdí, že je proti establishmentu, a sám přitom už v roce 2000 byl ministrem.
Byl dlouhodobě senátorem, měl jedno období, 2× za sebou byl zvolen do Evropského parlamentu. Od tý doby potom sedí v
parlamentu v Poslanecké sněmovně, čili člověk, kterého bychom mohli česky označit za starou strukturu, je vlastně ten, který k
sobě natáhl největší množství mladých lidí, takže jeho průměrný volič třeba může vypadat jako třicetiletý, dvacetiletý člověk,
který má život před sebou. A z tohohle pohledu je ten Melancho zajímavý. On má vizi, na rozdíl od ostatních, a ta vize třeba
znamená, že chce skončit s kapitalismem, že je jedna ruka s Putinem, a chce vystoupit z NATO. Ten člověk se dostal na třetí
místo. To je vlastně věc, která velmi ohrožuje nejenom Francii, ale vlastně celou Evropu.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jaké pro to vy máte vysvětlení, nebyla to znouzectnost pro francouzského voliče. Dostat Melanchona šlo tedy na třetí místo a
dát nějakou lekci Eriku jsem mu vy už to přehání, když ještě dál než krajní pravicová kandidátka Marine Le Penová a výsledek
republikánů a Valéie Pecrésové a ideologové za socialisty jsme říkali, ona se nám sem nevešla, protože ji předběhl ještě i
zelený kandidát Janiq Chateau. Já bych řekl, že hlavním cílem pro Melanchona není zimu, nebo není nějaký pro
/nesrozumitelné/ voliče Zemmoura Mora, ale jeho cílem bylo být druhým minimálně. A v tom samozřejmě neuspěl. Když se
vrátím k tomu, co jste řekla, jestli vlastně ta politická scéna ve Francii už není jiná, než bývala, tak samozřejmě, že už není, a
nejenom volby z roku 2017, už máme úplně jinou strukturu, například národní shromáždění, a to je mimochodem další zásadní
otázka, teď se neřeší jenom prezidentské volby, ale za chvíli budou i Poslanecké volby, a ty jsou klíčový. Protože i kdyby
Marine Le Pen vyhrála volby, tak nemá vyhráno. To si prostě musíme taky uvědomit, pokud nebude mít většinu v národní
shromáždění, tak nic neudělá. Když ještě vrátím k těm ostatním kandidátům, tak jenom takovou malou poznámku teď už na
okraji, ani Delgu a socialistická strana. V minulých dnech se ukázalo, a to ve Franci bylo poměrně dobře vidět, že jednak celá
řada socialistů se přidala k Macronovi, protože prostě neměli na výběr. A do kfonce se udála schůze, která sčítá mimo jiné i
bývalého prezidenta a už řeší, co bude potom, takže už teď se ví, že socialistická strana je mrtvá.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Anebo je v takové krizi, že se bude snažit najít řešení. Zmiňovali jsme, /nesrozumitelné/ Melanchona. My jsme chtěli divákům
ČT24 u těch nejdůležitějších kandidátů, kteří si si říkali, vstupovali s největšími ambicemi do toho prvního kola, ukázat jak o
hlasy voličů bojovaly na předvolebních kampaních, a když tedy objížděli Francii a snažili se francouzské voliče oslovit.

Jean-luc MÉLENCHON, kandidát, Nepodrobená Francie 
Stát, který, kde se cítíte zhrzeně a je třeba urgentně věci řešit, ať již ekologii, sociální věci a dnes to vidíme. Je to skutečně
nouzový stav v politice, protože to, co vidíme, ten přehled, který vidíme před sebou tak za to neodpovídáme my, ani
francouzský lid, ale instituce páté republiky a tento zvláštní systém losování, který vede k tomu, že si máte volit pouze mezi
dvěma, a pokud cítíte, že ani vám nevyhovuje, tak jsme najednou všichni přitlačení ke zdi a musíme přijmout nějaké rozhodnutí.
To je ta to je lidská situace, kdy se neustále potýkáme se situacemi, které jsou obtížné. A tedy, co se stalo naposledy. Já jsem
vám říkal, že proti tomu řeknu. Já vím, že se zlobíte, spoluobčané, já jsem s vámi hovořil. Já vím, že jste naštvaní. A nesmíme
zapomenout na ty chyby a nesmíme v nich pokračovat. Už by to nešlo vrátit zpět. Dokud život běží dál i naše bitva pokračuje
dál. A je mojí povinností vám říci. Jsem tady vás nejdéle a musím říci, že jediný úkol, který máme musí vést k tomu rozhodnutí.
Musíme, musíme jít dál a zdvihnout se. Nejste ani slavný, ani bez prostředků. Jste schopni vést tuto bitvu, i tu další, i tu další,
dokud to, dokud ty takové bitvy budou, podívejte se na mě. Já jsem nikdy nepolevil, nikdy jsem neustoupil. Nikdy jsem sklopil
zrcadla a v právě tímto způsobem jsme tuto sílu vybudovali a teď je to na vás.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak to byl aktuálně Jean Luc Mélenchon, nebyla to kampaň. Divákům ČT24 se snažíme nabídnout první reakce ze všech
klíčových štábů, po prvním kole francouzských prezidentských voleb a o Jeanu Luku Mélenchonovi jsme hovořili. Pánové, ale
teď, co to znamená? Neřekl, koho podpoří, neřekl, co mají dělat jeho voliči. Ti tedy teď budou ztraceni, nebo nepůjdou to
druhého kola. A on znovu a dále se bude snažit získat mandát francouzského prezidenta?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Dalo se čekat, co se už říkal před pár dny, že on se hned nevyjádří. Bude udržovat takové napětí a řeknu to za 2 za 3 dni, zdá
se je to tak asi bude, jak jsme dneska viděli. Myslím si, že všichni diváci viděli, jaký typ politika to je. Tzn. někdo může být
výborný orátor, se říká, že nejlepším orátorem francouzského parlamentu, ale je to zároveň ohromný demagog populista. To
tady bylo vidět na tom proslovu docela docela jasně. Ten člověk svým způsobem prokletím francouzské levice. Proč? Protože
on ač má svůj věk, jak říkal pan senátor. Je vlastně v politicen celý život, takže to je taky demagogie najednou tvrdit, že to
všecko změníte, dokonce nasadil v poslední době takovou masku ohromného radikála. A tímhle tím přitahuje ty mladé lidi,
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protože on mluví daleko radikálněji, než klasická socialistická strana, než velmi sympatický a rozumný racionální kandidát
Zelených, k tomu se ještě dostaneme. Tady jsme viděli prostě, že to je projev ohromně emotivní, který hraje prostě na ty nízké
pudy. A teď jde o jednu věc. Ono to jeho voličstvo, to je docela heterogenní, tam je samozřejmě tvrdé jádro. Jsem přesvědčen,
že to, že dostal těch 20 %, je tím, že on mnoho levicových lidí oni viděli, že nikdo jiný na levici není. Takže, aby ukázali, že ta
levice ještě existuje, protože dal gól se dvěma procenty. Tu už měl 14 dní, 2 %, takže bylo jasné, že nemá šanci, tak mu dali
hlasy. Otázka je, co teda bude v tom druhém kole. Já jsem osobně přesvědčen, že toho, co se dalo vyčíst v Polsku může tak
třetina jeho voličů bude volit Macrona. Ne, že by ho volili s láskou, ale prostě proto, aby udělali nějakou bariéru Le Penové, to
je důležité.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Je ten temperament něco výjimečného, anebo o opravdu mu tímto došly síly, a bude se čekat, co se stane, jak se přeskupí ty
politické síly na levici, nebo jak zareaguje levicový volič ve Francii? Že těch pardon, ještě pro to vysvětlení. Levicový volič ve
Francii z mého pohledu měl přece poměrně dost široký výběr. Těch levicových nebo levici koketující kandidátů bylo mnohem
víc, než těch pravicových.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak temperamentu on takhle vystupuje pořád. Jenom bych možná trochu zmírnil, co řekl kolega. On takhle mluví taky, protože
má před sebou publikum, a je to strašně velký rozdíl, když mluvíte k nějakýmu konkrétnímu publiku, nebo když mluvíte,
promluvíte do televize, takže jenom taková malá poznámka, je to prostě show a on má takový způsob, řekněme, vyjadřování se.
Druhá poznámka. Kdybychom se tedy znovu pustili ty kandidáty, tak nutno si uvědomit, že ta nálepka populista sedí minimálně
na 4 první.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Už se můžeme podívat takže Emmanuel Macron taky?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ano. Marine Le Penová, Jean Luc Mélenchon, Eric Zemmour... Možná najdeme další, ale ty testy už nám taky postačí. My jsme
si před chvilkou řekli, že Macron přišel s nějakým novým dechem, s novými způsoby, které jsou v zásadě taky strašně
populistický. Tak on taky říkal, že je proti establishmentu. On sice není tak starý jako Mélanchon, ale přece jenom je to systém,
a možná ještě více než systém, to elita systému. Je to i elita bankovnictví, to je prostě systém jako, jako málokdo jiný, a když se
hlásí třeba k tomu, že ve Francii se musí debatovat. Dělají se konventy, kde se poznají občany, aby promluvili, aby říkali, co
chtějí, což on udělal. A pak si to strčí do šuplíku, respektive vybere se, co se má, se nám hodí a ten zbytek prostě počkáme. Je
to, je to prostě obrovský problém, protože samozřejmě ta nálepka je hodně negativní, takže když to řeknu takhle, nebo když
jsem to řekl takhle, tak to zní ne úplně dobře nebo hezky, ale záleží prostě na těch parametrech, které si tady nastavíme a co
bude znamenat populismus. A ještě k té vaší otázce za třetí. Ano, máte pravdu, je tady celá řada kandidátů, nebo byla tady
celá řada kandidátů, které můžeme nálepkovat jako levici, ale zejména letos, ale je to vidět strašně i v těch předchozích letec,
voliči a stejně tak i v České republice, když prostě máte stranu, která je pod pěti procentech dlouhodobě, v průzkumech
veřejného mínění, proč byste jí dala ten svůj hlas. Ten propadne. A je to to samé u těch ostatních kandidátů. Proč jim dát hlas?
Ten propadne. Je to, je to prostě zbytečný.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Já mám aktuálně kandidátka republikánů Valerie Petrasová ve druhém kole bude volit Emmanuela Macrona krajní pravice
podle ní nikdy nebyla tak blízko vítězství jako dnes. V tuto chvíli vám divákům ČT24 nabízíme i reakci člověka, který je na krajní
pravici, je ještě dál na té pomyslné čáře než Marine Le Penová. Je to Erik Zemmour a jeho zisky, v podstatě jsou taky
překvapivé, pro něj určitě negativně. Jeho první komentář teď.

Éric ZEMMOUR, prezidentský kandidát 
Síla, kterou mi dáváte dnes večer, děkuji. Díky vám, vám mohu slíbit, že budu pokračovat v tom, abych hájil Franci a naše
myšlenky... A já jsem přesvědčen, že brzy zvítězíme. Děkuji vám jménem Francie, Protože každý z těch hlasů, které jsem dostal,
beru, jako volání národa, který nechce zemřít. To, že 2 000 000 z vás podpořili někoho, kdo začal na nule, kdo nebyl politik
sáhl a je to, svědčí o tom, že tam a je mimo informace byla vyslyšena. To je klíčová věc, na kterou nesmíme zapomenout v
následujících dnech zatčen a následujících letech. Váš hlas, i když již nikdy nebude opomíjen bez ohledu nato, jak dopadne
druhé kolo. Všichni pochopí, že i naše myšlenky jako no jsou mnohem důležitější než ten výsledek, který jsme dnes získali.
Nepodařilo se mi přesvědčit dostatečný počet spoluobčanů. Naše historie řekne, proč se nám to nepodařilo. To i přesto, že
většina Francouzů sdílí naše obavy, naše očekávání, možná z důvodu chybějící kampaně a diskuzí, možná i z důvodu toho, jak
dnes s námi bylo nakládáno vzhledem se mezinárodní situaci a možná to byla i moje chyba. (skandování lidí ve videu)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Eric Zemmour jeho celkem mi emotivní projev a asi velké zklamání 7,2 % v prvním. Kole francouzských prezidentských voleb.
Člověka, u kterého se tedy předpokládalo alespoň průzkum veřejného mínění dlouho předpokládali, že může dokonce ohrozit
Marine Le Penovou. Pane senátore, proč mu to nepovedlo, jak to, že se mu to nepovedlo.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Zemmour je fenomén, je to provokatér skvělý debatér, kterého chytit ve vysílání je Mission Impossible, abychom to řekli
francouzsky. A pro Zemmoura by bylo bývalo nejlepší, kdyby mohl v přímém vysílání si to rozdat s Macronem na prvním místě a
potom s těmi ostatními. Macron to neumožnil. On se vlastně držel stranou, protože řídil stát, byly krize pandemie a potom
Ukrajina. Tzn. že pro Zemmoura se z toho stala takový osamělý běžec, takový běh osamělého běžce, protože neměl vlastně o
koho nebo s kým to sehrát. Na druhou stranu do té kampaně vnesl tak velkou třeskavost, že všichni ostatní museli začít dávat
pozor a vlastně taky tak trochu disciplinoval, protože jim připomínal jejich staré minulé sliby a co z toho bylo u Marine Le
Penové je vidět, že ona dokázala tohleto, pacifikovat vlastně stáhnout hlasy k sobě, ale vedle tady toho čertíka, co vyskakoval
vždycky v těch debatách o nezačala vypadat jako státní.a on jí vlastně potom pomohl, takže zemí Zemmour vstoupil jako
katalyzátor, ale nestal se z něho fenomén, který by měl takový potenciál, aby třeba teď začal mluvit i do té parlamentní politiky
a pochybuju, že jeho lidé budou vidět v těch parlamentních volbách.
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
My připravujeme další pohled do štábu Emmanuela Macrona s Lukášem Dolanským, a taky s Janem Šmídem se podíváme za
Marine Le Penovou, která už vystoupila. Současný prezident Emmanuel Macron zatím ještě své podporovatele a své voliče
neoslovil. Samozřejmě, pokud se tak stane, a informace o tom, že by měl vystoupit, mluvili o jedenadvacáté hodině. My vám to
nabídneme živě ve vysílání ČT 24. Mluvil jsme pánové o Ericu Zemmoourovi. Ještě 1 věc a 1 rozměr, který bylo i odsud dost
dobře vidět. On vnesl do té kampaně i spoustu podezřelých záležitostí, manipuloval fakty, poměrně dost často využíval
nepravdivé informace. Dokonce až možná i za hranou na hraně francouzských zákonů. Řekněte, pane Perottino.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
On už se několikrát vyslovil, že ví, kde je ta hrana, respektive, kde je ta červená linie a ví, že ji nesmí překročit a hodně se
snaží, a je poměrně v tom úspěšný. Jenom taková malá poznámka, on sice neměl možnost debatovat s Macronem, ale
debatovat s Petrem Sovou. A té ta debata nebyla až tak ohromující z jeho strany, cožk jsem taky nečekalo.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Což bylo v rámci předvolebních programů francouzských televizí a rádií.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Přesně tak, tam se tam se předpokládalo, že /nesrozumitelné/ Hessová nebude tak výrazná a že naopak ze Zemmour budí
prostě rozvaluje a nestalo se to, což mu taky ne úplně prostě usnadnilo tu tu práci a výsledek je taky.k To, co teď vidíme, ale
on ubral hodně hlasů na hejtmanovi, k když se podíváte na ta čísla, respektive zatím víme, nebo vidíme jenom předběžná
procenta, ale uvědomme si, že Marine Le Pen v druhém kole před pěti lety získala přes 10,5 milionů hlasů. Teď nedostal, takže
teď ještě má nějakou nějakou marži, respektive rezervoár voličů a ty jsou ti jsou právě u eura.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Klíčové, co ještě pardon, řekl Jean Luc Mélenchon, on se stihl i vymezit vůči Le Pennové, která postupem do druhého kola řekl,
že by neměl dostat jediný hlas. Tzn., že on tedy nevyzval k přímé podpoře prezidenta, ale tu negativní to, negativní vymezení
tedy svým voličům dává, a to protože prostě on je na krajní levici a nemůže dovolit, nemůže dát doporučení svým voličům volte
volte krajní pravici. Pane Janyško.

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
No, to hlavně znamená asi tomu dobře rozumím, co řekl, že vyzval hodně lidí, aby vlastně nešli volit. Aby abstinovali,. Jo, tzn.
nemůže samozřejmě, protože on se na začátku už vymezoval, takže vlastně on je jediný proti té dvojici lupy nová Makro, že to je
vlastně stáli Rusové Macron, Le Penová a on jediný a jeho voliči taky, takže on teďka neřekl, aby hlasovali pro pro Macrona. S
tím Lima. Milan Bilančujeme to nějak komplikovaná věc, protože tím, že on si vytvořil podobně jako další, co jsme tady viděli, jak
Zemmour pro tyhle volby, tak Macron po minulé, tak si vlastně vytvořili nějakou novou formaci. Nazývají to hnutí, ani ne politické
strany a použili to jenom na to, aby prostě sami vyhráli prezidentské volby. A Méllanchon šlo sice je nazývaný jako levicový,
nebo hodně levicový, což je pravda. Na druhou stranu během celé té kampaně útočil vlastně všechny svoje kolegy z levice
stejně silně jako na pravici.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A my míříme právě za Lukášem Dolanským, zpravodajem České televize, který je ve štábu Emmanuela Macrona a u Marine Le
Penové je stále další zpravodaj České televize Jan Šmíd. Pánové, dobrý večer oběma. Samozřejmě míříme nejdřív za Lukášem
Dolanským, protože nás zajímá, jestli kolem té jedenadvacáté hodiny nebo případně, jestli má informace, kdy by měl své voliče
a taky své příznivce oslovit současný prezident Emmanuel Macron, který je jedním z vítězů prvního kola, Lukáši.

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Tohle se všechno očekává. Tady je napjatá nálada, atmosféra, všichni skutečně očekávají a je pravda, že během několika
málo minut, možná desítek minut by se mohli dočkat, mohl by dorazit sem do volebního štábu ten, na toho, na kterého všichni
čekají, tzn., tzn., francouzský prezident a tedy muž, který podle těch předběžných průzkumů má být vítězem toho prvního kola.
Nasvědčovala by tomu nejenom ta napjatá atmosféra, ale i to, že se tady množí vysocí politici. Měli jsme tady možnost vidět
několik ministrů, dorazil už také třeba ministr financí Lemér, takže skutečně se dá předpokládat, že i tohle by byl mohl být
moment, kdy by mohlo skutečně všechno určovat tomu, že francouzský prezident by mohl vystoupit tady ve štábu každým
okamžikem.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Nakolik Lukáši se rozběhlo nějaké přepočítávání toho, od koho a kolik hlasů by od těch především neúspěšných kandidátů
mohou stávající prezident získat. Ale Valerie Pekersová, kandidátka republikánů už otevřeně řekla, že podpoří Emmanuela
Macrona. Třetí v řadě levicový kandidát Jean Luc Mélenchon v podstatě řekl něco jiného, ale taky tzn. že doporučuje svým
voličům, aby volili Emmanuela Macrona. On se spíš vymezil vůči krajní pravici a vůči hlasům pro Marine Le Penovou. Když jsi
říkal, že přicházejí politici, mluvili jsme o tom, že v podstatě Emmanuel Macron oslovuje i klíčové politiky těch dříve tradičních
stran, ať už jsou to socialisté nebo republikáni, jak moc si teď věří na to vítězství v druhém kole, a koho chce oslovit?

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor 
Já musím říct, že tohle přesně klíček k tomu, co se tady děje v tuto chvíli. Skutečně lidé, kteří za mnou, kteří jsou za mnou, tak ti
nejenom, že čekají na muže, o kterém se bavíme, tzn. o Emanuela Macrona, ale reagují i na to, co mají koneckonců možnost
vidět i diváci České televize. Je to vysílání francouzské televize, kde vystupují jednotliví politici, ať už úspěšní kandidáti, jako
třeba byla Marine Le Penová nebo neúspěšní kandidáti, kteří říkají to, co ty jsi říkala, tzn. třeba, koho mají volit nebo koho mají
nevolit, jakože třeba nemají dávat hlas krajní pravici. Tzn. Marine Le Penové nebo naopak mají konkrétně podpořit právě
Emmanuela Macrona. Teda za mnou na to velice silně reaguje, a to je ten moment, který velice klíčový pro to druhé kolo, kdo
koho podpoří, kolik nakonec bude, pro kterého kandidáta hlasů.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já proto zatím děkuju. Lukáš Dolanský zůstává ve štábu Emmanuela Macrona. Čekáme, jestli francouzský prezident
poděkuje svým voličům. Osloví ty, od kterých hlas nedostala. Míříme za Janem Šmídem, který sledoval vystoupení, náladu ve
štábu Marine Le Penové. Ona už promluvila. Divákům ČT24 jsme to taky Honzo, nabídli v podstatě zopakovala ty svoje tradiční
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body, opřela se o stejné věci jako předvolební kampani prvním kolem, ale dá se teď odhadnout, co udělá, koho bude chtít
oslovit?

Jan ŠMÍD, redaktor 
No, ona samozřejmě apelovala na všechny, aby volili Le Pennovou ve druhém kole. Samozřejmě teď se bude snažit mobilizovat
zejména pravici a bude se snažit získat hlasy v místech, kde ještě nějaká rezerva rezerva hlasů tzn. samozřejměk na pravici, ale
pochopitelně je Jeana Luca Mélenchona, ale na levici extrémní levici, takže to je samozřejmě postup. Lze předpokládat, že
všechno začne znovu zóna víceméně zmobilizuje teď svůj tým bude se snažit to apeloval, pokročil vlastně ve stylu kampaně, o
které jsme mluvili, jo a pokoušet se získat podporu tam, kde ještě můžeme.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuju samozřejmě i tobě. Spolu se zpravodaji se znovu podíváme na to, jaká je nálada po prvním kole francouzských
prezidentských voleb. Jak jsem říkala, nabídneme případně vyjádření Emmanuela Macrona a taky, jaké reakce jsou ve štábu
Jeana Luca Mélenchona, kam se od Marine Le Penové přesunul zpravodaj Jan Šmíd a z hosty ve studiu navážeme. V té
debatě budeme pokračovat dál, abychom jenom nemluvili o tom, proč a jak voliči rozdali ty karty z hlediska těch čísel. Pojďme si
říct jako Francie v tutok chvíli po tom svém prvním mandátu za sebou nechává. Emmanuel Macron nakolik splnil svoje sliby, co
se mu opravdu nepovedlo. A jak to, že to část JEHO voličů vlastně toleruje, pane Pelottino.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak je to hodně těžký. Protože v posledních letech, řekněme, v poslední dekádě jsme se posunuli postupně k takové situaci,
kdy voliči vlastně neřeší moc ideologií program. Řeší spíš toho konkrétního kandidáta a řeší hlavně to, co se děje teď. Ne, co
se událo před rokem, před dvěma lety atd.. A i když se podíváte na posledních 5 let ve Francii, tak tam máte prostě COVID,
který hodně zamíchalo kartami. Máte tam samozřejmě žluté vesty, které sem tam jsou stále přítomné, ale už natolik jako před
před pandemií. No a samozřejmě máte taky Ukrajinu. Ale nutno si uvědomit, že Ukrajina tady nehraje takovou roli, když nad ve
Francii jako v České republice. Ukrajina se objevuje nebo objevila samozřejmě v těch debatách různých, těch projevech, ale ne
nutně přímo. Tzn. řešení té konkrétní krize, respektive útoků Ruska na Ukrajině, ale zejména pro Francouze a zejména pro
voliče Marine Le Pen, pro voliče Mélanchona . Je to otázka především otázka drahoty, zvyšování cen, všude všechno. A to je to
co svým způsobem Macron nemohl moc, řekněme, řešit, protože on jednak jako prezident republiky se musel samozřejmě
věnovat, řekněme, kampani, ale hlavně vedení státu. On se snažil můžeme kritizovat, jak se snažil, proč se tak snažil atd.
jednat zejména s Ruskem. A svým způsobem ta otázka prostě zvýšení cen ekonomické sociální situace, která se zhoršuje
zejména v důsledku Ukrajiny nebo ukrajinské krize. To prostě zůstalo samozřejmě v pozadí, a mimo jiné taky, protože ono se to
nedá řešit a je to vidět i v České republice, nedá se to řešit jen tak zničehonic na poslední chvíli narychlo.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pane Fischere, zůstanu u toho, jak se žije Francouzům, co jim za zlepšení života právě před pěti lety sliboval Emmanuel
Macron, co se mu nepovedlo, protože znovu se řeší minimální mzda, znovu se řeší odchod, věk tedy a limit odchodu do
důchodu i výše důchodu. Ty geopolitické a bezpečnostní otázky jsou kvůli agresi na Ukrajině nové, ale přesto asi Francouz
uvažuje přízemněji, pokud mohu toto použít a prostě nechal Macron v peněžence víc peněz nebo nenechal, svádí to na
světovou krizi, na energetickou krizi a na krizi na Ukrajině v těch posledních týdnech nebo ne, nebo prostě nesplnil, co slíbil.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Kdybych byl mluvčí Macrona, tak bych řekl: dělal, co mohl. Měl pandemii, chudák, nevěděl, kam dřív skočit. Po tom je krize na
Ukrajině, tam také je celá řada dalších úkolů, které jsou s tím spojeny, ale já mám tedy seznam sedmi úkolů, který by měl plnit.
K tomu, co jste říkala, důchody, to se bude muset vyřešit, důchodová reforma ve Francii je veliké téma.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ale on ji sliboval, on přece říkal Francouzům, že budou vědět za každé odvedené euro, co pak v důchodu budou mít.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
To nesplnil, takže důchodová reforma, to je trochu jako u nás. Kupní síla, to jste zmiňovala, a teďka těch 7 úkolů: škola,
zdravotní systém. Pandemie ukázala, že to funguje, vlastně nefunguje. Měli málo málo míst ve špitálech, to se musí změnit.
Exploze veřejného dluhu veřejných financí. To je věc, ve který Francie prorazila všechny limity, které si sama stanovovala,
takže to je dluh, který vyrostl kvůli pandemii covidu, a teďka roste dál kvůli situaci, například na trhu s energiemi, ekologie,
ekologické otázky trvale udržitelný rozvoj a ekonomický růst, to je další téma, které musí dát dohromady, jinak se mu rozpadne
vlastně i ekonomický model. Nejenom Francie, ale i v Evropě. No a potom právní stát, islamizace společnosti na předměstích.
No a nakonec právo versus migrace. To je vlastně velmi silné téma, které nese nejenom Zemmour, Le Pennová, ale další.
Macron v tom má celou řadu slibů, které neplnil a někteří mu to připomínali.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Do vysílání se teď připojuje Jiří Hnilica, ředitel Českého centra v Paříži. Dobrý večer vám přeju.

Jiří HNILICA, ředitel Českého centra 
Dobrý večer z Paříže.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Francouzský prezident si dává načas, zatím tedy voličům nepoděkoval, svoje příznivce ještě nepozdravil. Co myslíte, že teď
zvažuje, co pro něj bude nejdůležitější, jakým krokem vstoupí do obhajoby prezidentského mandátu?

Jiří HNILICA, ředitel Českého centra 
Jestli je to otázka na mě zde do Paříže do Českého centra, tak musím uznat, že nevím, to, co je asi nejdůležitější z mého
pohledu, je přesvědčit ty, kteří ho nevolili, aby tentokrát mu hlas dali a přesvědčit, jak to tady zaznělo i v té debatě opakovaně,
především tu s středo-levou část společnosti, aby tak jako v předchozích letech volila konsenzus a zvolila stabilitu.
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tzn. mohli bychom říct, že se opět vymezí jako centristický kandidát, kandidát, který právě bude chtít tuto část společnosti
oslovit. Co právě tato část společnosti potřebuje, jak vy to vnímáte přímo v Paříži?

Jiří HNILICA, ředitel Českého centra 
Je to tady zaznělo v těch diskuzích. Já si myslím, že tato volba tak jako všechny volby v minulých měsících a v následujících
měsících v Evropě jsou ovlivněny tou setrvalou krizí nebo řekněme, tím následkem krizí, které tady byly, jak sociální, sanitární,
tak výsledků. Teď samozřejmě ta válečná a většina společnosti, domnívám se všude v Evropě, touží po stabilitě, touží po jistotě
a touží po tom, aby vlastně byla dál udržena nějaká její sociální, ekonomická jistota, a to je něco, co prezident Macron se celou
dobu snažil dělat ve svých projevech, které tady po celé to období, co v Paříži jsem, vždycky se snažil velice dobře připravit a
tu společnost jako celek ovlivňovat. Znamená, bude se muset snažit odpovědět na otázky, které jsou zde již delší dobu,
přesvědčit především ty, kteří pro něj nevolili.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Úspěch Marin Le Penové. Pro českého diváka jim zdi prezentujeme jako reprezentantku krajní pravice, ale nabídli jsme taky
představení Erica Zemmoura, který je ještě radikálnější než ona. Marine Le Penová dnes už reagovala na své druhé místo a
postup do finále mluvila opět o francouzském jazyku. Mluvila o tom, že je potřeba hájit naše hodnoty a podobně a podobně. jak
byste vy popsal její styl a změnu toho stylu za posledních 5 let.

Jiří HNILICA, ředitel Českého centra 
Jako úplně, zase nejsem politolog, hovořím z pozice ředitele Českého kulturního centra. Je tam jedno, ale velice důležité téma,
a tím je Evropa, která se v jejich projevech velmi posunula, změnila, a tam určitě reaguje na to, co francouzská společnost asi
bytostně cítí, a z mého pohledu je to společnost opravdu proevropská, má jistě představu o určité podobě Evropy, tak jako
máme u nás, tak jako má jsou tyto představy jinde, a současně drobné v jiných evropských zemích a tam spatřuji takový ten
jako velký silný posun od jejich projevů před pěti lety /nesrozumitelné/ řekněme i svým diskurzu současnosti. Některá témata
jsou potom setrvalá, a tam z tohoto pohledu je čitelná, vždy byla a domnívám se stále zůstává.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Protože se ředitel Českého centra v Paříži, můžete vysvětlit, co z České republiky jsou schopni Francouzi přijmout a pochopit,
co naopak ne, a jak by to vypadalo na druhé straně?

Jiří HNILICA, ředitel Českého centra 
To je otázka, která určitě se nevejde do našeho pořadu nebo do mého krátkého vstupu už. Já v té své každodenní práci musím
přemýšlet především o tom, v čem je Česká republika ve Francii známá tzn. jaké jsou ty mosty, které jsou nějakým způsobem
vybudovány, na které možné uvažovat o nich o tom, jak se obohacovat ten kulturní dialog, který je /nesrozumitelné/ naší naší
práce. A tyto hodnoty jsou velké míry, možná nepřekvapivé. Je to určitě kvůli kvalita literatury. Je to Česká republika je obecně
vnímána jako země kultury. Praha je vnímána jako jedno z nejkrásnějších měst, tím pádem strach hovořit samozřejmě o
architektuře stvořit avantgardě jako důležitém tématu zde teď v Paříži probíhá významná výstava Toyen a dcerou mohly letišti
návštěvníci vidět v Praze. Je to skutečně hezká ukázka toho, že dějiny a kultura Francie a České republiky byly vždy propojeny,
vždyť se vedl úzký dialog o tom, jakou žijeme současnost, jakou avantgarda, modernita a v tomto dialogu hraje roli a tady si
myslím, že se to potom témata, se kterými můžeme velmi krásně pracovat, /nesrozumitelné/ případech je to kniha, je to film a
musíme se velmi třeba obří zájem a užité umění, které si myslím a že může mít ve Francii mnohem spíš slabší známost než v
tuto chvíli má.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ještě navíc mě zajímá české centrum organizovalo taky pomoc pro Ukrajinu. Ta myšlenka byla přiblížit Francouzům víc situaci
uprchlíků, nějaké to přemostění přiblížení. My jsme dnes mluvili například s českým velvyslancem ve Francii Michalem
Fleischmanna o tom, že Francii chvíli trvalo, než si uvědomila, jak je Ukrajina vlastně blízko.

Jiří HNILICA, ředitel Českého centra 
Ta akce, kterou jsme tady pořádali s názvem a umění pro Ukrajinu, byla to vlastně aukce uměleckých děl pro Ukrajinu. Bylo to v
polovině března náš a teďko ve čtvrtek budeme mít druhý díl, je podle mě jako takovou skutečně jako risku, pokud se možnost
v době války vůbec o kráse nebo vůbec o úspěchu jakékoliv činnosti, která nevím, kde jenom k nedokončí trvá roky, respektive
pomoci u utrpení výš, tak podle mého ta jako nej nejhezčí věc, která se na tom podařila, že české centrum přijalo vlastní
iniciativu už a studentů Vozár, velké vysoké školy umělecké, které lesnictví a stali jsme se v jeden okamžik místem, kde
skutečně se představila především současná mladá francouzská scéna, spolupracovali na tom francouzští galeristé, a to
publikum, které nám přišlo těch zhruba 200 lidí, se vlastně skládalo z drtivé většiny z pařížské umělecké veřejnosti a myslím si,
že tu světa role, kterou jsme ten okamžik měli sehrát být tím mostem z Paříže do střední Evropy.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já moc děkuju Jiří Hnilica, ředitel Českého centra v Paříži. Mějte se hezky. Děkujeme za mimořádném vysílání ČT24.
Pokračujeme v debatě s hosty ve studiu, protože se do popředí teď dostává to, jak moc právě současnému prezidentovi
Emmanuelu Macronovi, v uvozovkách samozřejmě v uvozovkách, pomohla k tomu jeho zisku situace, která je na Ukrajině ruská
agrese, kdy do popředí se i ve Francii dostal armádní rozpočet obrana nejen republiky, ale obrana celé Evropské unie členství
v Evropské unii NATO to asi ani Makro nepředpokládal, jak to zvládl?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Tak to samozřejmě nepředpokládal, vidíme na jednu stranu, že se neobyčejně živě angažoval v té záležitosti ruské invaze na
Ukrajinu. Téměř každý druhý den telefony s Putinem říká, že to vždycky teda v koordinaci s prezidentem Ukrajiny Zelenským
samozřejmě se kolegy v Evropské unii, zatímco teda žádný výsledek nepřineslo, ale já bych zase v tom byl opatrný, protože v
těchhle těch rozhovorech vždycky je mnoho věcí, které se samozřejmě nedostanou na veřejnost a na druhou stranu dobře, že
někdo vůbec tím člověkem mluví a snaží se mu nějak ukázat troškurealistický obrazy,k čili na začátku, když vypuklo ukrajinská
krize, tak Macronovi vyskočiy velmi rychle body na nějakých 30 %, protože byl vnímán v té své roli skutečně jako prezidenta a
hlavy států. Myslím si, že ve Francii vy všechno, co dělal, bylo vnímáno jako pozitivně. Ani opozice do něj příliš nešila, trošku
ano, ale ta jako napůl. Říkali, že to není špatný, ale každý by dělal tak nějak trošku jinýho, Le Pen říkala, že by tam nevysílala
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francouzské vojáky. Žádná řeč nebyla o vysílání francouzských vojáků, že jo, a že by svolal nějakou evropskou konferenci.
Nevím, jestli to mělo s někým dohodnutý, a tak. I tím, jak, ale žádný výsledek tomu nepřineslo, a tím je to barbarství ruské teda
tam stále narůstá, tak ve Francii začaly být slyšet hlasy, že vlastně to tak trošku k ničemu, jestli to není jenom taková trošičku
póza. Nicméně on si udržel určitě tenhleten statusu hlavy státu prezidenta, vlastně nepřímo tím, jak v té době nemohl se
účastnit žádné kampaně, tak nepřímo vlastně signalizoval národu, podívejte, tady je hlava státu, která dělá, co má dělat, v
porovnání s prezidenty jiných zemí, abych nejmenoval teda byl v mnohem mnohem aktivnější. Francouzi měli pocit stráže to
hlav států funguje, jak má identifikovali se s ním, co je taky důležité. Ve Francii, i když ukrajinská menšina je malá a Ukrajině
běžný Francouz do minulýho měsíce nic neslyšel, tak pomoc individuí, jednotlivců, měst, obcí bylo ohromně ohromně veliká.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já prozatím děkuju a připomeneme si, protože stále ještě živé obrázky ze štábu Emmanuela Macrona nemáme, jeho
nejnovější vyjádření zatím nemáme čekáme stejně jako francouzští voliči. Připomeneme si, co ale v předvolební kampani on
sám o Ukrajině říkal?

Emmanuel MACRON, prezident Francie 
Naše obrana naše ochrana musí fungovat na té evropské úrovni. Evropa nebere nic francouzské síle, nijak neomezuje.
Naopak jsme silnější, když jednáme společně s Němci, Italy, Španěly, Belgičany, Nizozemci a ostatními, tak jsme ještě silnější. A
ty sankce, které prosazujeme, jsou ještě drtivější a ta podpora ukrajinskému lidu a jít k armádě je ještě významnější, právě díky
Evropě ta nová geopolitika povede k tomu, že Francie nikdy nebude vazalem ani Číny ani Spojených států.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pánové dlouhodobě se o ty hlasy vrcholné příčky před prvním kolem ucházeli Emmanuel Macron, Marine Le Penová i Jean Luc
Mélenchon. Všem třem se ale vytýkalo Rusko. Samozřejmě, pokud jde o Emmanuela Macrona, tak spíš v tom smyslu, že volá
Putinovi nic z toho není, jestli už toho není mnoho, ono nakonec v podstatě pár momentů před prvním kolem řekl, že mu to
nedělá dobře, že prostě je prezident to, co říkal pan Janyška, musí to dělat. Protože dialog se musí udržovat, živě teď z Paříže
asi doprovod současného prezidenta Emmanuela Macrona do sídla jeho hnutí a až bude mluvit ke svým příznivcům, tak to
uvidíte taky živě na ČT 24 tolik, tolik odbočení u Marine Le Penové. Tam jsou klíčové vazby, ta musela skartovat předvolební
materiály, protože se pyšní fotkou s Putinem a žádali Kamila Seana, tak tam byl. Byl taky taková, byla taková změna podpory,
tolerance, pochopení pro ruského prezidenta. Dnes teď v tuto chvíli agresora Vladimira Putina, jak si vysvětlujete, pane
senátore. Nepochopila Francie, co se v Rusku děje a až Ukrajina to ukázalo?

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Francie má tradičně kulturně a historicky k Rusku blízko, má ráda balet ruský, obdivuje ruskou literaturu a má ráda takovou
určitou velikost. To bychom museli jít do historie, abychom připomínali některé zářné okamžiky, a tohle je ve Francouzích
jakoby zůstalo. Francie jako velmoc. Má ráda, když můžeme mít před sebou také velmoc. Problém je, že Francie v tomhle tom
někdy zapomene, že mezi těmi velmocemi jsou malé nebo menší státy, které nemají jaderné zbraně, ale které se třeba hlásí k
podobným hodnotám jako Francie, jeden příklad za všecky Ukrajina. Když se podíváme na to kolikrát francouzský prezident od
roku 89 90 nebo 94 nebo kdy Frank Ukrajina se vlastně přihlásila jako suverénní stát, navštívil Kyjev, tak zjistíme, že ta bilance
žalostná. Ale kdybychom se podívali na to, kolikrát francouzský prezident byl v Moskvě nebo jednal s prezidentem Putinem
nebo jinými jeho předchůdci, tak zjistíme, že to je několikrát do roka. A tady na tom vidíme, že Francie si někdy v tom smyslu
pro velikost zapomene hlídat ty menší státy, kde má obrovský potenciál sympatií a spojenectví, a protože takhle uvažuje
francouzská vlastně geopolitika kultura, tak potom se nemůžeme divit, že vlastně i v těch politických stranách se našly cesty
buď finančně nebo vlivové, které si vlastně našli propojení s ruskou politikou s ruskými oligarchy v některých případech s
ruskými bankami, jako to bylo v případě Le Pennové a její minulé kampaně, kdy ruské banky pomáhaly s financováním, a jako
kdyby tam byla vlastně určitá nekritičnost k tomu, že Rusko může být také ohrožením, a to je dneska mimořádná příležitost pro
nás, abychom Francouzi o tom v ohrožení také mohli mluvit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pro diváky ČT24 samozřejmě. Sledujeme dál, kdy přesně přijede mezi své příznivce hnutí Republika v pohybu, současný
prezident Emmanuel Macron, který do klání, o post hlavy státu Francie vstupuje z vítězné pozice po prvním kole, ale stále jsou
to tedy, abychom upozornili, první odhady, přesto už můžeme mluvit nejspíš o tom, že Macron porazil Le Pennovou, a že půjde
o repete, a s touto kandidátkou krajní pravicese utká ve druhém kole přesně za 14 dnů ještě zůstaneme u nějakého toho
vystřízlivění. Pane Janečko, vystřízlivění z francouzské pozice vůči Rusku, anebo se prostě stalo to samé, co se stalo v
Německu. Elity i politici byli překvapeni a ti, kteří velebili Putina a jeho režim z úplně jiných důvodů, tak museli na poslední chvíli
otočit?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
To je velmi dobrá otázka. Tady je jedna důležitá věc a sice, že Putin udržuje velmi čilé, živé styky se všemi politiky a stranami
krajní pravice v Evropě. On je politicky podporuje a on je velmi často finančně podporuje. Tu minulou kampaň Le Penové, na to
ji dal vlastně peníze Putin. V této kampani dostala zase 10 000 000 eur od Orbána, to je také dobré vědět. A protože ta
podpora je velmi silná těm pravicovým stranám, Putin zřejmě opravdu sází na to, že jednou v evropských státech mimo jiné za
jeho přičinění vyhrajou krajně pravicové síly. On přece před pár lety přijal Le Penovou v Moskvě jako ohromného státníka se
všemi poctami, jako kdyby už byla hlavou státu a teďka to bylo do jisté míry podobné. Prostě on ji velmi podporuje, takže Le
Penová mu je vděčná a musí samozřejmě se mu nějakým způsobem revanžovat, ale to samé máte síly v Itálii, to je ve
Španělsku a nakonec Le Penovou taky přijímal s velikými poctami premiér Morawiecki v Polsku, je to jen pár měsíců. Tam je
veliká blízkost taky s Orbánem. Čili to není jenom otázka nějakého všeobecně francouzského pohledu nebo obecně
francouzské pozice, ale to je speciálně ještě ta krajní pravice, která je velmi úzce navázána na Putina a na spoustu lidí kolem
Putina. O tom se mluví míň, ale ty kontakty jsou dosti živé, Putinovi ideologové jsou v blízkém kontaktu zase s Le Penovou atd.
atd.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Diváci ČT24 sleduji atmosféru ve štábu Emmanuela Macrona, je to jeho hnutí Republika v pohybu. Tady sami vidíte, že se se
svým tradičním doprovodem, doprovodem francouzského prezidenta, tedy díky tomu, že je francouzským prezidentem,
přesouvá mezi své stranické příznivce. Michel Perottino to tady zmiňoval, bude taky klíčové, jakou podporu francouzský
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prezident bude mít v národním shromáždění. Čekáte, že se něco v červnu změní, že francouzské prezidentské volby buď
podpoří tedy voliče Republiky v pohybu a dají mandát Macronovi pro slibované reformy a ty změny a dotažení toho, co se mu
zatím nepovedlo, nebo oslabí?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Zapomněl jsem si zase tu křišťálovou kouli doma. Takže...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Můžeme jít do historie, protože je to klíčová věc francouzského politického systému, jestli ten prezident, který má poměrně silné
pravomoci, silné postavení, získával přece jenom ale hlasy pro zákony, které musí parlamentem procházet.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To by bylo vhodné samozřejmě, ale tady těch precedentů zas tolik není. A jedna věc, která visí ve vzduchu, je nejasnost, co se
týče vlastně strany nebo hnutí pana prezidenta. Ta kampaň byla hodně mdlá, taková nevýrazná, a to nebylo jen o tom, že by
pan prezident nechtěl debatovat s ostatními, což na to měl právo, respektive nebyl žádný takový precedent předtím, ale nevíme
vůbec, co se bude dít za pár týdnů. My teď budeme řešit 2 týdny, co se bude dít v druhém kole. Mimochodem Marine Le
Penová řekla, že se těší na debatu s panem prezidentem. To bude to klíčový. Minule prostě na tom totálně pohořela, dokázala,
že to nedokáže, že na to nemá. A všechno, co udělala vlastně během těch posledních pěti let, byl pokus vlastně napravit ten
problém, to, že prostě bylo vidět, že nemá na to být prezidentkou.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Slyšeli jste v tom jejím projevu něco, že se mění ty kulisy toho souboje, aby to nebylo stejné jako v roce 2017? Nemyslela to
obrazně, tedy, že teď už se povede 14 dnů celorepubliková debata a půjde o hlasy francouzských voličů? Nebo zmiňovala
opravdu znovu ten přímý střet v debatě s Macronem? Jak to myslela?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já myslím, že opravdu myslela ten přímý střet, ta přímá debata mezi ní a prezidentem republiky, tzn. tváří v tvář, papírky versus
papírky, připravená, nepřipravený nebo obráceně. A tam to bude klíčový. A tam musí dokázat, že prostě je lepší než před pěti
lety.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Na což se nejspíš připravovala. Dá se odhadnout tedy jaká témata budou zvolena, ta klíčová témata pro jejich přímou debatu?
Protože stále se bavíme téměř o tom samém, kromě tedy ruské agrese na Ukrajině jako v tom roce 2017, akorát v jiných
finančních kulisách a v malinko jiném rozložení sil, s jiným počtem kandidátů a jejich zisky v prvním kole. Pane senátore.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
My se bavíme skutečně o tom samém, ale musíme si připustit, že reformovat stát, jako je Francie, zabere obrovské úsilí a také
obrovskou koordinaci a hodně času, a to neměl Macron k dispozici, když se podíváme na pandemii například, která mu zabrala
hodně, hodně úsilí energie a zároveň musíme připustit, že Francie sice vypadá jako revoluční stát, revoluční národ revoluční
společnost, ale vlastně je velmi opatrná v tom dělat veliké změny, takže tady je obrovská potřeba reformovat a na druhé straně
setrvačnost a opatrnost té společnosti, která bude vždycky o krok pozadu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A jak setrvační jsou legislativci? Vždyť přece Emmanuel Macron měl klíčovou podporu i v Národním shromáždění, přesto tedy
on musí vyjednávat i se svým hnutím, anebo je to tak, že to je jeho hnutí, více lidí, víc osobností se nepodařilo vygenerovat a
hnutí Republika v pohybu je a rovná se prostě Emmanuel Macron?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Na začátku to tak bylo, že to vlastně nebyla žádná politická strana, ale prostě byla to jenom převodní páka prezidenta do
parlamentu. Oni tam měli absolutní většinu, takže všechno mohl projít, jenomže Emmanuel Macron udělal jednu hloupost nebo
jednu chybu nebo nešťastnou věc, a sice, že se nijak té své straně nevěnoval v těch minulých pěti letech, což vedlo k tomu, že
tam začali stále více bujet různé, různé odpory a vytvářely se různé skupinky, které nějakým způsobem pomalu začaly mít jaksi
disidentský charakter, takže dneska to tam má daleko obtížnější, a hlavně uvidíme. Za 2 měsíce po prezidentských volbách
budou ty parlamentní a tam je veliká otázka, jestli se Macronovi podaří, a já si myslím, že to už nebude ta jako před těmi pěti
lety, aby měl tak velikou většinu, protože tenkrát vlastně on vyhrál takovou dynamikou ty prezidentské volby, že vlastně
automaticky vyhrál i ty parlamentní. Tenkrát valná většina těch jeho budoucích poslanců, to byli noví lidé, kteří nikdy ještě v
parlamentu nebyli, to byla úplně prostě novinka. To celé přeoral, změnil ten parlament. Jenomže dneska to je jinak, protože ti
lidé už tam jsou, je vidět, co dělají a nedělají. A on má jednu velkou slabinu, že on tím, jak se nevěnoval té své straně, tak ta
jeho strana nebo to jeho hnutí, to není strana, to hnutí je velmi slabě zakořeněné místně. A ve chvíli, kdy děláte parlamentní
volby, zvlášť ve Francii při tom většinovém systému, tak tam už to není vůbec o té jedné hlavně té strany, ale je to o těch
jednotlivých lidech tak, jak je v místě znají nebo neznají. A tady bude mít tedy ta Republika v pohybu Macronova veliký, veliký
handicap. A myslím si, že se mu může stát, jak už to bylo ve Francii několikrát, že je prezident z jedné síly, z jedné strany
politického spektra, a potom má vládu z druhého. I to by se mohlo, i to by se mohlo stát. A samozřejmě on s tím asi dneska
nepočítá.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A výsledky toho druhého kola v roce 2017 66 ku 34 procentům, tolik tedy opravdu vysoký náskok a drtivé vítězství Emmanuela
Macrona v druhém kole v roce 2017. Já se ale vrátím k té možné kohabitaci. Pane Perottino, ale koho by tedy francouzský volič
do parlamentu a do Národního shromáždění poslal, aby byl opozicí francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, koho?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já tady kohabitaci nevidím, respektive pokud si myslíme, že Národní sdružení by mohlo získat většinu, tak já to tam prostě
nevidím, myslím si, že nedokáže.
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
To znamená strana Marine Le Penové.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To znamená tábor Marine Le Penové, a to, co se nejspíš stane, je, že Emmanuel Macron dostane nějakou menšinu svých
stoupenců, straníků, a bude to muset dolepit s různými menšími seskupeními, které na to čekají, ať už je to umírněná pravice v
podobě demokratické hnutí Francouze Bayroua, nebo případně republikáni Pegres nebo zbytky socialistů, to se taky může
stát. Budou muset najít nějaký kompromis. Rozhodně se nečeká, zatím aspoň ne, že by zopakoval to, co udělal minule. Už
jenom proto, že když se podíváte na to, jak vypadalo Národní shromáždění těsně po volbách a jak to vypadá dneska, tak on
ztratil, postupně ztratil tu většinu a má s tím obrovský problém, a to není jenom tím, že on se nevěnoval té straně. To dělají jiní
lidi, to je chyba jiných lidí než jeho, ale tam je to spíš o tom – a před dvěma týdny, myslím, že to bylo v /nesrozumitelné/,
karikatura, že proč by měl jít do debaty s ostatními kandidáty, když nedebatuje ani s vlastními členy z vlastní strany.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ostrá francouzská satira, jenom pro doplnění pro diváky ČT 24.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Takže prostě, když on nekomunikuje s vlastními lidmi, nebude komunikovat ani s dalšími kandidáty, a teď se mu to zúročí
negativně a teď bude problém prostě, protože bude muset získat tu většinu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ve štábu svých podporovatelů a svého hnutí evidentně už francouzský prezident je. Právě jsme ale ztratili tedy obrázky z toho
jeho setkání s příznivci, protože se očekává, že každou chvíli vystoupí současný prezident Emmanuel Macron, který porazil
všechny kandidáty v prvním kole a vstupuje do toho druhého, do klání o prezidentskou funkci, které se chce ujmout podruhé,
tzn. chce být znovu vítězem tak, jak se mu to podařilo v roce 2017 s 66 procenty. K tomu se teď právě dostávám. Pane
senátore, informace ze všech ostatních štábů mluví o tom, že ať už přímo nebo nepřímo, většina kromě Érica Zemmoura, tedy
krajně pravicového kandidáta, vyzývá opatrně svoje voliče a své podporovatele, aby ve druhém kole udělali tu bariéru krajní
pravici a vlastně podpořili Emanuela Macrona. Může to být víc než 66 % tentokrát?

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
On Macron to bude stavět tak, že buď já, nebo ona. Ona je ten extrém a já jsem ta záchrana. To není zdaleka poprvé v historii
Francie, kdy tohle vidíme. Ono se s tímhle strašákem extrémů hraje ve Francii vlastně politika velmi dlouho.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Už co se té krajní pravice ujal její otec.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Tak. To znamená, mluvíme třeba o 40 letech, 35 letech francouzského politického života. A teď si všimněme ta témata, která Le
Penová nebo její otec dávali jakoby dopředu, tak ta témata se stala vlastně součástí francouzské politiky, osvojila si je celá
řada politických stran, které nejsou extrémní. Ona se stala vlastně většinovými tématy, tzn. ono to má svoje limity. Vytvářet ten
pocit, že tohle je extrém, přitom pro ten extrém volí tolik nespokojených voličů, to je vlastně problém. A ještě jednu věc, k tomu
kalendáři se vrátím, k vaší předchozí otázce. Ta francouzská politika vyžaduje, že ten prezident slíbí něco, co udělá, má na to
pravomoci. Bez parlamentu to ale nedokáže. Očekávání voličů po volbách je tak obrovské, a teďka mluvím i ze zkušenosti,
protože jsem o tom mluvil s kolegy v Senátu a ve sněmovně v Paříži, to očekávání je tak obrovské, že vlastně bylo by nejlépe,
kdyby ten prezident měl kouzelnou hůlku a všecko udělal okamžitě, jenže on potřebuje kalendář, schvalování zákonů,
prosazování dalších, přípravu těch věcí a vlastně, jak jde čas, tak roste frustrace občanů, kteří říkají: tohle nám slíbil a on to
vlastně nedělá tak rychle, jak by měl. To je vlastně problém demokracie versus ta instantní komunikace po sociálních sítích,
kdy vlastně ten ústavní soud, parlament neposlouchá tak rychle, jak by očekával třeba volič nebo občan. A pak se vytváří
frustrace, o které mluvíme. A ty nenaplněné nebo nedokončené úkoly se potom stávají potenciálem, kterého se velmi rádi
zmocní ti, o kterých říkáme, že jsou extremisti, ale musíme připustit, že demokracie je holt někdy pomalá a musíme s ní mít
trpělivost.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Na druhou stranu teď v poslední době je to tak, že po prezidentských volbách v podstatě celkem záhy jsou i parlamentní, dříve
v historii Francouzské republiky si dokonce někteří prezidenti i mysleli, že můžou rozpustit Národní shromáždění, což mohou, a
že tu potřebnou většinu pro svoje plány, aby je rychle uvedli v život, tam získají, ale někteří se velmi spálili. Tak kam vlastně
posouvá třeba Macron postavení prezidenta ve francouzském politickém systému? On totiž řekl, že nerozpustí Národní
shromáždění, ale možná i právě proto, že volby jsou plánované celkem brzo, ne?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
On nepotřebuje rozpustit Národní shromáždění, když má většinu a když má pětileté období před sebou. To rozpouští...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ale byl na to dotazován, protože by mohl chtít ještě více, chtěl by mít ještě silnější pozici v národním shromáždění, aby to šlo
rychleji, jak upozorňoval senátor Fischer.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ale volby jsou vždycky riziko. Můžete na to sázet a Jacques Chirac se spálil, takže ono to je takový dvojsečný. A prostě když
prezident republiky má pětiletý mandát a poslanci mají pětiletý mandát, není třeba. Dneska prostě už není třeba rozpouštět,
ledaže byste nedostali hned tu potřebnou většinu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
My se teď zase podíváme za zpravodajem České televize Janem Šmídem. Já k tomu přidám, že stále ještě nemáme oficiální
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výsledky prvního kola francouzských prezidentských voleb, ale že podle těch projekcí, tzn. odhadů především, tak je to tak, že z
prvního místa vstupuje do druhého kola Emmanuel Macron, a to zhruba o 5 procentních bodů je na tom lépe než Marine Le
Penová. 28,5 procenta odevzdaných hlasů, tolik jedno z posledních čísel. Taky připomenu, že do druhého kola v roce 2017
vstupoval se 24 procenty. Zatím nevystoupil a Jana Šmída proto poprosím, aby shrnul ty reakce poražených kandidátů.

Jan ŠMÍD, redaktor 
My jsme teď ve volebním štábu Jeana-Luca Mélenchona symbolicky, protože právě tady se částečně bude rozhodovat, jak to
může vypadat ve druhém kole, protože Mélenchon získal 21 % hlasů. Možná, že ještě o nějaké desetinky to poroste. V každém
případě vyzval všechny své voliče, aby nevolili Marine Le Penovou.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Já se omlouvám Janu Šmídovi, omlouvám se ti, Honzo, přichází totiž na pódium francouzský prezident Emmanuel Macron a
osloví svoje voliče ve štábu svého hnutí právě v tuto chvíli.

Emmanuel MACRON, prezident Francie 
Děkuju mnohokrát. Děkuji vám přátelé. Vážení spoluobčané, děkuji. Vážení spoluobčané z celé Francie i ze zahraničí. Tuto
neděli 10. dubna vás bylo více než 36 000 000, kteří uplatnili své právo, které vydobyly předchozí generace, tedy volební
právo. A já chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří již od prvního kola teď hlasovali pro moji kandidaturu. Děkuji vám. Jejich
důvěra, vaše důvěra, je pro mě velkým závazkem, velkou povinností. Všichni můžete se mnou počítat, že půjdu dál v tom
projektu otevřenosti, pokroku, nezávislosti Francie a Evropy, který jsme vedli po celou tuto kampaň. Rovněž bych rád
poděkoval všem, a někteří jsou tady po mém boku dnes večer, kteří v těchto posledních letech se tolik podíleli na celém území,
vynaložili jste energii, vaši práci, vaše dny, vaše noci a vím, jak moc vám za to dlužím. Děkuji vám. Rád bych vyzval všechny,
kteří se podíleli na spolupráci se mnou, aby se sjednotili, abychom vytvořili obrovský proud, který povede k podpoře naší země.
Chtěl bych poděkovat všem kandidátům, kteří se zúčastnili prvního kola, Nathalie Arthaudová, Nicolas Dupont-Aignan, Anne
Hidalgová, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresseová, Philippe Poutou, Fabien Roussel a Éric
Zemmour. Děkuji vám všem ještě jednou a rád bych, abychom jim zatleskali. Protože od samého počátku hájíme přesvědčení,
společně hájíme přesvědčení, ale respektujeme názory každého. Jsem si vědom, že tito kandidáti cítí určitou nespokojenost s
výsledkem, stejně tak i jejich voliči. Naše demokracie je bohatá, každý může hájit svoje myšlenky s absolutním zaujetím. Děkuji
vám. A rovněž děkuji Anne Hidalgové, Yannick Jadot, Valérii Pécresseové a Fabiánu Rousselovi, kteří mi již dnes večer vyslovili
svoji podporu. Rád bych vyzval naše spoluobčany bez ohledu na to, jaké je jejich směřování a pro koho hlasovali v prvním
kole, aby se k nám připojili. Někteří tak učiní, aby vystavili stopku extrémní pravici a jsem si vědom, že to neznamená podporu
projektu, který hájím. A já to respektuji. Je to volba, kterou učinil například Jean-Luc Mélenchon. Rád bych ale tady ocenil to,
jak jednoznačně se vymezili proti extrémní pravici, jak chtějí zastavit extrémní pravici. Tento rozhodující okamžik, rozhodující pro
budoucnost našeho národa... Nemůže nic být jako předtím, a proto bych rád vyzval všechny, kteří chtějí pracovat pro Francii:
Jsem připraven přijít s něčím novým tak, abychom sjednotili naše přesvědčení a naše rozdílná směřování, tak, abychom dnes
společně vybudovali něco, co bude sloužit našemu národu v následujících letech. To je naše povinnost. Obracím se na
všechny spoluobčany, kteří se rozhodli nevolit nebo volit extrémní strany, protože mohou být naštvaní, že existují nerovnosti a
že je tady určitá nízká míra bezpečnosti v každodenním životě, nejsou dostatečně oceněni v práci, cítí se nedostatečně
zastoupení, není jim nasloucháno, rád bych je přesvědčil v následujících dnech, že ten náš projekt je něco, co více řeší jejich
obavy než extrémní pravice. Můžete se mnou počítat. Nesmíme se totiž mýlit, nic není rozhodnuto. A ta diskuze, kterou
povedeme v následujících dvou týdnech, je naprosto klíčová pro naši zemi a pro Evropu. Chceme Francii, která bude
nezávislá, která bude silná z vědeckého, technologického, hospodářského, vojenského, zemědělského i kulturního hlediska.
Chceme-li mít Francii, kde bude plná zaměstnanost, která je schopná ufinancovat stát, důchody, školy, zdravotnická zařízení,
chceme Francii, která bude čelit klimatickým, ekologickým výzvám, bude rozvíjet jadernou energetiku, obnovitelné zdroje,
ekologické plánování, Francii, kde díky ekologii se snaží náklady na vytápění a elektromobilita sníží náklady na palivo. Chceme
spravedlivější Francii pro naše zámořské oblasti. Chceme Francii, která bude čelit probíhajícím i následujícím krizím, která
bude důvěřovat vědě, racionalitě a schopnostem tak, jak jsme to dělali v minulých měsících, v minulých letech. Já chci Francii,
která bude jednoznačně bojovat proti islámskému separatismu a díky sekulárnímu přístupu umožní každému, aby věřil nebo
nevěřil. A nechci Franci, kde muslimové nebo Židé nebudou moci jíst tak, jak jim to předepisuje jejich náboženství, to nejsme
my. Chci Francii, která přinese pokrok pro všechny, pro starší, pro naše děti, pro pracující, pro rodiny, pro ženy a především
matky samoživitelky. Pro ty, kteří se nacházejí ve složité situaci. Ne Francii, omezení pro všechny, to opravdu nejsme my. Chci
Francii, která bude součástí silné Evropy, nadále bude spolupracovat na partnerství s demokratickými státy. Ne Francii, která
by vystoupila z Evropské unie a spolupracovala by jen s populisty a xenofoby. To opravdu nejsme my. Chci Francii, která bude
věrná... Francii, která bude věrná humanismu, osvícencům, myšlenkám z roku 1789. Takové jsou výzvy 24. dubna. Je to volba,
kterou budete muset učinit vy za 2 týdny a dnes večer bych vám rád řekl, že vynaložím veškeré úsilí, abych všechny přesvědčil,
že jediný projekt pro zvýšení kupní síly je právě ten náš. Jediný projekt, důvěryhodný projekt proti drahému životu je ten náš.
Jediný projekt pracujících, všech, kteří jsou ve složité situaci, je právě ten náš. Jediný projekt Francie a Evropy je ten náš.
Věřím v nás, v nás všechny bez ohledu na to, kde žijeme, co máme za sebou. Věřím v nás všechny bez ohledu na náš původ,
na naše území, na kterém žijeme, bez ohledu na naši víru, na naše názory. Věřím v nás všechny. To je Francie. V
následujících dvou týdnech nesmíme polevit. Nic není rozhodnuto. Musíme jednat přesvědčivě, musíme přesvědčit všechny
spoluobčany. 24. dubna můžeme rozhodnout o novém období Francie, Evropy. 24. dubna můžeme potvrdit naši víru v
budoucnost. 24. dubna můžeme stvrdit volbu Francie a Evropy společně. Ať žije republika! Ať žije Francie! Spoléhám na vás.
Spoléhám na vás. Nic není rozhodnuto. Vpřed!

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil konečně před svými příznivci, ale vzkazy směřoval tentokrát už k celému
francouzskému národu. "Ať žije republika, ať žije Francie! Počítám s vámi a mobilizuji tedy síly a říkám si o hlasy do druhého
kola", které bude za 14 dní a do kterého současný francouzský prezident vstupuje se ziskem zhruba 28,5 procenta hlasů,
protože stále jsou to odhady a neoficiální výsledky. Na druhém místě, připomeňme, Marine Le Penová, tzn. žádné velké
překvapení v prvním kole se ve Francii neodehrálo. Pánové, hostem mimořádného vysílání ČT24 v těch dalších minutách,
pojďme odhadnout, a jenom ještě komentář. Před malou chvílí jsme se tady bavili s hosty tohoto mimořádného vysílání o tom,
jak velkou podporu francouzskému prezidentovi dodávají nejen jeho spolustraníci a členové jeho hnutí, jeho voliči, ale také
jeho manželka, kterou jsme právě v tuto chvíli viděli a dá se možná předpokládat, že se aktivněji než před tím prvním kolem teď
zapojí do kampaně. Nicméně jaká bude kampaň Emmanuela Macrona, co ji bude teď dominovat, pane senátore Fischere?
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Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Děkuju za dotaz. Ta kampaň bude napínavá, protože zřejmě konečně začne dělat kampaň. Doteďka ji nedělal. Doteďka se
choval jako státník, který má víc práce a jiné starosti než běhat za voliči. To se změní. A bude určitě zkoušet vytahovat témata,
aby k sobě přitáhnul pozornost všech těch, kterým před chvilkou děkoval a u kterých cítí nebo už dostal otevřenou podporu.
Čili bude to dobrý koktejl, ve kterém si najde ekolog nebo zelený svoje ekologická témata, sociální témata se tam najdou ti na
levici a pravice si tam najde to, co potřebuje. A bude se snažit udělat takový sanitární kordon, za kterým bude ukazovat na Le
Penovou a Zemmoura.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pojďme se ještě vrátit k tomu, co řekl. On v podstatě poděkoval téměř všem kandidátům, kteří se zúčastnili toho prvního kola.
Celkem, včetně tedy Macrona, jich bylo 12, ale nejspíš nejmenoval tedy Marine Le Penovou, hlavní soupeřku, a ani krajně
pravicového kandidáta Érica Zemmoura. A začal stavět tedy Macron teď tu hráz proti krajní pravici a říká si o hlasy všech
ostatních, pane Janyško?

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Tak to jsme úplně slyšeli dobře, ta jména, ale pokud je to tak, jak si myslíme, že opravdu nejmenoval Zemmoura a Le Penovou,
tak je to tak, jak říkáte. Je jasné, že tohle byl projev na jednu stranu poděkovat samozřejmě všem, ale bylo to už otočeno
dopředu, tzn. jednak do toho druhého kola, ale potom i do těch parlamentních voleb, to je důležité. O tom ten jeho projev byl. A
je jasné, že on bude hrát tu hru "já jsem demokrat, já jsem republika a já tady stavím hráz proti krajní pravici", to bude určitě ta
jeho taktika. Mimochodem Macron má takovou svoji politickou teorii, že už skončilo dělení na pravici a levici a tu dichotomii, kde
on vidí, tak on tomu říká progresivisté a nacionalisté. Progresisty on myslí, tedy on a jeho linie, jeho proud, a nacionalisté, to je
jasný. Já jsem si tam všiml v tom jeho projevu, že on mluvil o toleranci, o menšinách, o modernosti a o otevřenosti, což jsou
všechno tedy atributy moderní Evropy a nějaké mladší generace a tu on chce určitě nějakým způsobem reprezentovat.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
My bychom měli říct, že on sám je celkem mladý. Pane Perottino, 44 let, jeden prezidentský mandát za sebou, jeden s největší
pravděpodobností před sebou. Co by se muselo stát, aby nevyhrál?

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak ještě máme 2 týdny. A může se toho stát ještě bohužel hodně. Není to vyhráno.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
On to sám říkal.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Sám to říkal a sám to musí říkat, ale i objektivně, ono to je hodně komplikovaný. Bude to zase znovu o tom, jestli přijde dost
voličů, jestli ti, kteří přijdou, ho budou podporovat. Volby jsou volby. Prostě je tam nějaká míra prostě nejistoty a známe celou
řadu vítězů, kteří nakonec nevyhráli. Takže musí být jednak opatrný, ale zároveň musí být dostatečně aktivní, proaktivní a
útočit tam, kde to bude prostě efektivní. A je jasné, že teď, když má proti sobě jasnou protikandidátku, tak bude muset znovu
upozornit na to, že to je krajní pravice, nikoliv jenom Marine Le Pen. Musí ukázat, že ona má program a že ten program je
jednoznačně krajně pravicový, aby to všichni pochopili, i ti, kteří možná se na to nepodívali.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Klíčová věc, a teď při pohledu na to, jak se zdraví se svými příznivci, pan senátor Fischer o tom mluvil, Emmanuel Macron teď
zahájí kampaň, bude určitě velice kontaktní, protože i spousta novinářů mluví o tom, že to on umí. On umí jít mezi lidi. Jak moc
je to upřímné a jak opravdu jeho smýšlení je i srdcem blízké Francouzům? Protože to mu hodně bylo teď vyčítáno před prvním
kolem.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Já si myslím, že on je upřímný, že tady jako prostě vidíme skutečného Emmanuela Macrona, ale my jsme před chvilkou viděli
taky záběry Marine Le Penové, jak dělala kampaň autobusem, což v Česku evokuje zejména současného prezidenta republiky.
Ještě v dobách dávno minulých, a to je ta kontaktní kampaň, která prostě u Macrona být nemůže, protože prostě prezident si
tohleto dovolit nemůže, musí být stále prezidentem republiky, musí vládnout. A prostě teď má trochu větší možnosti, lepší
prostě pozici, ale má jenom 2 týdny.

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
O Macronovi je známo, že v osobním styku je neobyčejně okouzlující. To říkají i jeho protivníci, všichni novináři, že prostě
jakmile on je s někým na 4 oči, tak během několika minut toho člověka nějakým způsobem okouzlí. To určitě bude používat
samozřejmě v té kontaktní kampani. On určitě s lidmi rád mluví, nebojí se debaty, nebojí se polemiky, to jsme viděli v těch
minulých měsících, kdy projížděl celou Francií a bez saka s mikrofonem v ruce debatoval ve velkých sálech. Ale to je jedna věc.
Druhá věc je ale, že nerozumí dost dobře lidem, kteří mají tedy nízké příjmy, malý městečka, farmáři. To je svět, který mu je
zřejmě cizí.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A ještě senátor Pavel Fischer, závěrečné slovo u dnešního mimořádného vysílání.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Já si pamatuji na jiné prezidenty, kteří dokázali vyjmenovat nejenom místní zemědělce, ale dokonce i krávy, které vyhrávaly na
soutěžích zemědělských zvířat. A tohle Macron není, tzn. tam bude mít opravdu potíž být prezidentem pro všechny. Má ale
ideální kandidátku, může na ni ukazovat a říkat: "Ona je extrém, musíme bojovat."

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pavel Fischer, Michel Perottino, Petr Janyška, hosté mimořádného vysílání ČT24 po prvním kole francouzských prezidentských
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voleb. Dnes je jasné, že za 14 dní budou Francouzi vybírat buď mezi současným prezidentem Emmanuelem Macronem, který
zůstává se svými příznivci, anebo zvolí Marin Le Penovou. Budeme u toho. Děkuju pro teď za pozornost a přeju hezký večer.
Na shledanou a na shledanou i vám. A díky.

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Na shledanou.

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář; bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Na shledanou.

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Na shledanou.
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Výstava „Česká vrcholná gotika v modelech" studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT probíhá v
Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře – Hrádku od 1. dubna do 30. listopadu 2022. Široká veřejnost se tu prostřednictvím
modelů seznámí se stavbami doby Karla IV., které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a
nikdy nevznikly. Výstava je hlavní událostí letošní kutnohorské muzejní sezóny.

Jak by vypadal kostel Panny Marie Sněžné v Praze, kdyby byl dostavěn? Nebo kolem jaké podoby Staroměstské i Novoměstské
radnice chodili Pražené v roce 1420? Jak vypadala Kaple Božího těla na Dobytčím trhu, která byla zbořena na konci
osmnáctého století? Či jak majestátně vyhlížel zbraslavský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patřil v gotickém období k
největším v Čechách a byl zničen za husitských bouří? Nebo jak vypadal Hrádek na Zderaze stojící na Břežské skále, na jejímž
dolním konci dnes stojí Tančící dům? 
„Expozice představuje na 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky. Ačkoli jsme některé z nich již vystavovali, je tu i řada
modelů nových, například právě cisterciácký klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi. Modely jsou v měřítku
1:100 a pracovali na nich studenti a pedagogové v rámci volitelného předmětu Architektonické modely,“ vysvětluje Ing. arch.
Vojtěch Dvořák z Fakulty stavební ČVUT. Prof. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze,
aktivitu a zájem studentů velmi oceňuje: „Umět převádět představy z 2D do 3D je pro architekty naprosto nezbytné. Zde navíc
studenti vidí, jaké nádherné a velkolepé stavby dokázali naši předci postavit.“ 
Například zmíněný cisterciácký klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi měl být podle slibu Václava II.
pohřebištěm starobylého královského rodu Přemyslovců. Základní kámen chrámu byl položen den po Václavově korunovaci
českým králem 3. června 1297. V gotickém období patřil tento klášter svými monumentálními rozměry k největším v Čechách.
Jeho celková délka byla více než 100 metrů. Oproti tomu dodnes dochovaný kostel sedlecký měří „pouze“ 95 metrů a šířka
čtyřlodí pak byla 30 metrů. Za husitských bouří byl však chrám zničen a dochovalo se pouze několik fragmentů. 
„Model představuje pouze pravděpodobnou podobu kláštera a chrámu. Při jeho tvorbě jsem vycházel z plánu nalezeného v
roce 1850 při opravě věže kostela v Horních Mokropsech. Důvěryhodnost nákresu, který byl pouze kopií starší kresby, potvrdil
archeologický výzkum v osmdesátých letech 20. století,“ vysvětluje náročnou cestu ke vzniku podoby objektu Ing. arch. Vojtěch
Dvořák. Stejně jako ostatní modely je i zbraslavský klášter vyroben v měřítku 1:100, model má rozměry cca 105x140 centimetrů
a patří tak k největším v expozici. Na jeho vytvoření pracovala skupina tří studentek asi dva týdny. 
„Ačkoli v Kutné Hoře byly již některé modely v minulých letech k vidění, a to na výstavách k výročí Václava IV., Václava II. a na
výstavě Stavitelé katedrál, jsme rádi, že se nám nyní podařilo takto unikátní ucelenou výstavu ve spolupráci s Fakultou
stavební ČVUT zorganizovat,“ říká Josef Kremla, ředitel Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. „Kutná Hora je město s
významnou historií s velkým akcentem právě na danou dobu a výstava Česká vrcholná gotika v modelech napomáhá vnímat
naše kulturní dědictví. Modely vyrobené studenty jsou pro nás zároveň příslibem zájmu o tuto tématiku u mladé generace.
Také doufáme, že se v rámci spolupráce s architekty z Fakulty stavební ČVUT podaří v budoucnu zhotovit i model pozdně
gotické kutnohorské radnice, která vyhořela v roce 1770,“ dodává Josef Kremla. 
Nejnáročnější fázi přípravy celé expozice představovaly podklady pro výrobu modelů. „Jejich shánění často vypadalo jako
detektivní pátrání. U řady staveb jsou podklady jen v náznaku, takže jsem se inspiroval třeba obdobnými stavbami ze stejného
období či stavěné stejnou stavební hutí. Vždy jsem se ale snažil, aby model mohl co nejvíce odpovídat realitě,“ vysvětluje autor
podob Ing. arch. Vojtěch Dvořák. Většinu modelů přitom konzultoval s odborníky, převážně z NPÚ Praha, Akademie věd ČR či
Muzea HMP, a informace dále doplňoval dalšími dostupnými prameny z archivů a knihoven. 
„Všechny modely jsou vyrobeny z dřevité lepenky řezané na laserovém plotru a studenti spolu s pedagogy na nich strávili
stovky hodin práce,“ vysvětluje modelář Ing. Michal Chalupa z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který spolu s Ing.
arch. Vojtěchem Dvořákem připravoval výstavu koncepčně. Součástí expozice jsou i výstavní panely, na nichž jsou uvedeny
doplňující informace a ukázána například i současná podoba lokalit a staveb. 
Výstava „Česká vrcholná gotika v modelech studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT“ probíhá v
Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře – Hrádku od 1. dubna do 30. listopadu 2022. Přístupná je každý den s výjimkou pondělí. 

Kutnohorská výstava „Česká vrcholná gotika v modelech“ připravená Fakultou stavební ČVUT Foto: FSv  ČVUT v  Praze  

Když Rusko kýchne, střední Asie dostane rýmu. Pět postsovětských zemí pyká za Putina URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: voxpot.cz , Autor: Anna Jordanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 07:56 , RU / měsíc: 2 548 ,
RU / den: 143 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Po šesti týdnech bojů je evidentní, že ani jeden ze středoasijských států ruskou agresi proti Ukrajině nepodporuje. Otázkou
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zůstává, do jaké míry místní vlády mohou – či mají důvod – se východní mocnosti postavit, a jakou cestu si zvolí do budoucna.
A samozřejmě s jakými prioritami a v jakém stavu vyjde z války Rusko samotné.

Všech pět středoasijských států je ekonomicky velmi silně navázáno na ruskou ekonomiku, v případě přinejmenším
Tádžikistánu a Kyrgyzstánu pak lze mluvit o téměř existenční závislosti. Nejčastěji se zmiňuje pracovní migrace do Ruska,
ostatně výdělky z ní tvoří u zmíněných dvou zemí kolem třetiny jejich HDP 
Nicméně vztahy s Ruskem jsou násobně bohatší a velmi komplexní. Zahrnují sféry od běžné mezinárodní obchodní výměny
přes jmenovanou masivní pracovní migraci až po sdílenou energetickou či bankovní infrastrukturu. Přes ruské území také
vedou klíčové (a jen obtížně nahraditelné) exportní koridory . Nelze opomenout ani rozvětvenou spolupráci bezpečnostní nebo
kulturní, studijních a další kontakty. 
Tak komplexní vazbu, jako má středoasijský region s Ruskem, zatím Čína není schopna nahradit. 
Tudíž když na ruskou ekonomiku začaly dopadat sankce a omezení, pocítil to region okamžitě – na kurzech měny, na cenách
zboží, na dopravě nebo právě na pracovních příležitostech a výdělcích migrantů v Rusku samotném. 
Podobné výkyvy a propady zažila střední Asie už vícekrát – fakticky pokaždé, kdy se ruská ekonomika propadla, ať už vlivem
hospodářských krizí nebo uvalených sankcí. Nicméně vazby na Rusko, zejména ty pracovně-migrační, se ukázaly jako velmi
odolné. V celém regionu neexistuje jiná země, která by dokázala trvale přijímat zahraniční pracovníky v takovém objemu, jak to
středoasijské státy potřebují. A místní režimy tento pohyb podporují – kromě finančního zisku se totiž zbavují přetlaku
nezaměstnaných a předcházejí tak možným výbuchům ekonomicky motivované nespokojené veřejnosti. 
Zároveň mají místní státy vlivem geografické polohy jen málo snadno dostupných alternativ možného rozvoje a budování
alternativních zahraničních vztahů. Na jižním okraji leží dlouhodobě nestabilní Afghánistán. Koridor Turkmenistán–Írán naráží
jak na uzavřenost turkmenského režimu, tak na přetrvávající sankce proti Teheránu. Čína jako ekonomický partner bezesporu
roste a její vliv pravděpodobně bude dále sílit. Nicméně řada dílčích faktorů, včetně nedůvěry části veřejnosti – zejména v
Kazachstánu a Kyrgyzstánu – k Pekingu, napovídá, že tak komplexní vazbu, jako má region s Ruskem, zatím není schopna
nahradit. 
Kazachstán: v první linii 
Když ruská vojska zahájila ofenzivní tažení na ukrajinské území, hlavní pozornost se v regionu upřela na reakci Kazachstánu.
Tato země nejenže přímo s Ruskou federací sousedí (společná hranice měří 6800 km a je nejdelší hranicí na kontinentu), ale
také v ní žije stále početná ruská menšina. Je členem relevantních ekonomických a bezpečnostních organizací, jako je
Eurasijský ekonomický svaz nebo vojenská aliance Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti 
Navíc v lednu Kazachstánem otřásly masivní sociální protesty a souběžně proběhl i politický boj v kruzích vládnoucí elity, ze
kterého stávající prezident Tokajev sice vyšel vítězně, ale na pozadí mezinárodní vojenské intervence vedené právě Ruskem.
To vše mohlo vést v Moskvě k očekávání, že se bude Kazachstán stavět k intervenci na Ukrajině přívětivěji. 
Přesto už před invazí, když Vladimír Putin ohlásil ruské uznání nezávislosti Doněcka a Luhanska, Kazachstán veřejně odmítl
tento krok následovat, stejně jako neuznal v roce 2014 anexi Krymu. V následujících týdnech zaujal demonstrativně neutrální
pozici, nicméně doprovázenou konstantními požadavky k ukončení násilností a respektování mezinárodního práva (aniž by
nicméně zmínil Rusko jako toho, kdo násilí rozpoutal). Zároveň Kazachstán povolil organizování veřejných protiválečných
demonstrací (byť omezených) a podpořil vývoz humanitární pomoci na Ukrajinu. 
Uzbekistán stejně jako Kazachstán neuznává ruské aktivity na území Ukrajiny a volá po ukončení násilí a respektování
mezinárodního práva. 
Kazachstán je svou velikostí, polohou i ekonomickou a politickou kondicí důležitý stát v regionu. Pasivita je pro něj v
současnosti nemyslitelné řešení a kontakty se zúčastněnými stranami jsou nutnost. Prezident Tokajev tak telefonicky jednal s
Putinem, ale zároveň i se Zelenským a s představiteli Evropy či Turecka. 
Kyrgyzstán: mezi mlýnskými kameny 
Z ekonomického, politického i bezpečnostního hlediska má vláda v Biškeku jen minimální prostor k otevřené kritice Ruska.
Ekonomická závislost na něm je neoddiskutovatelná, a jelikož kyrgyzské hospodářství momentálně rozhodně není v nejlepší
kondici, jen málokdo by šel naproti dalším zbytným otřesům. 
V současnosti je pro Kyrgyzstán Rusko také velmi důležitý bezpečnostní partner. Už rok jsou vyhrocené vztahy s jižním
sousedem, Tádžikistánem, o doposud nevytčené pohraniční území a práva na využití vodních zdrojů. Situace čas od času
eskaluje až do ozbrojených střetnutí, a narušení partnerství s Ruskem by mohlo znamenat ohrožení případné budoucí pomoci,
pokud v ni Kyrgyzstán doufá. 
V tomto kontextu je také třeba chápat opatrná a ambivalentní vyjadřování různých představitelů vládnoucí skupiny, byť vedly 1.
března až k odvolání ukrajinského vyslance z Biškeku kvůli údajné podpoře invaze. Kyrgyzstán v hlasování v OSN ruský útok
nepodpořil – společně s Kazachstánem se hlasování zdržel a vyhlásil svou pozici za neutrální. Zároveň souhlasí s obecnými
požadavky na respektování mezinárodního práva. 
Uzbekistán: skvělá neutralita 
Uzbekistán není členem Ruskem vedených ekonomických a vojenských organizací (EEU, CSTO), na rozdíl od Kyrgyzstánu a
Kazachstánu. To však rozhodně neznamená, že by jej současná situace vůbec nepostihla. Ostatně v absolutních číslech
Uzbeci vedou mezi pracovními migranty v Rusku (4,5 milionu v roce 2021; remitence tvoří přes desetinu HDP). Relativní izolace
v tomto směru je dána jek dědictvím minulého režimu, kdy prezident Islam Karimov Uzbekistán uzavřel do sebe, tak snahou
současné vlády o přesně opačný trend – navázat ekonomické vztahy se všemi dostupnými partnery, ale nebýt závislý na
žádném. 
V oficiálních vyjádřeních následoval Uzbekistán postoj Kazachstánu, tedy neuznává ruské aktivity na území Ukrajiny a volá po
ukončení násilí a respektování mezinárodního práva, ačkoliv jinak jeho vláda zdůrazňuje svou neutralitu v celém konfliktu.
Hlasování v OSN se Uzbekistán vůbec nezúčastnil. 
S postupujícími týdny pokračujícího konfliktu se ale jeho pozice zaostřila: připojil se k vyslání humanitární pomoci do Ukrajiny a
vyjádřil se ve prospěch její teritoriální integrity. 
Nejostřejší vyjádření vyslal v tomto kontextu uzbecký ministr zahraničí Abdulaziz Komilov. V polovině března prohlásil , že
Uzbekistán neuznává samozvané republiky na východě a podporuje ukrajinskou nezávislost, teritoriální integritu a suverenitu.
Později sice jeho ministerstvo oznámilo odchod Komilova na „zdravotní dovolenou“ , nicméně jiné instituce jeho vyjádření nijak
kriticky nedementovaly. 
V regionu našlo dočasné útočiště nemálo z těch Rusů, kteří před následky války, sankcemi a utahování šroubů spěšně opustili
federaci. 
Uzbekistán má nicméně i další dobrý důvod, proč si i v této turbulentní době udržovat dobré vztahy na všechny strany. Po
nástupu prezidenta Šavkata Mirzijojeva v roce 2016 se země začala ekonomicky otvírat zahraničnímu kapitálu. Součástí tohoto
procesu je i rozsáhlá privatizace , která se letos a příští rok zaměří i na uzbecký bankovní sektor. Tamní ekonomika zahraniční
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kapitál nutně potřebuje pro vlastní hospodářský rozvoj, a pokud by se propadla do vleku sankcí, mohla by na privatizaci vydělat
podstatně méně či daleko později, než by potřebovala. 
Turkmenské a tádžické ticho 
Poslední dva ze středoasijské pětice, Tádžikistán a Turkmenistán, se doposud k válce prakticky nijak oficiálně nevyjádřily.
Politicky izolovaný Turkmenistán se obvykle ani nevyslovuje k tomuto typu mezinárodních událostí a podobně jako Uzbekistán
ani o ukrajinské rezoluci v OSN nehlasoval. Navíc v posledních týdnech proběhlo v zemi kontrolované předání prezidentského
postu na syna současného prezidenta , a přestože se jednalo o plánovaný a připravený proces, turkmenistánský režim dle
očekávání neměl zájem na jakýchkoli výrazných vlivech ze zahraničí. 
Tádžikistán sice ekonomické dopady zasáhly, nicméně jeho mlčení je pochopitelné s přihlédnutím na hned dvojí závislost na
Rusku. Kromě ekonomické role hraje Moskva v zemi i zásadní roli bezpečnostní: dlouhodobě drží vojenskou přítomnost u
afghánských hranic , což po stažení západních sil z Tálibánem znovuovládnutého regionu ještě nabylo na významu. V
kombinaci s rostoucím vlivem Číny a vnitřním napětím není režim v Dušanbe vůbec v jednoduché pozici. 
Středoasijská náruč 
Ve vztahu k válce Ruska proti Ukrajině vychází každý stát ve střední Asii z unikátní ekonomické, politické a bezpečnostní
situace. Žádný z nich však není v takové pozici, aby si mohl dovolit hodit vztahy s Ruskem za hlavu. Ve svých výzvách k
mírovému řešení a respektování mezinárodního práva nejmenují otevřeně Ruskou federaci jako původce konfliktu: tento
přístup jim umožňuje zachování korektních vztahů jak s Ruskem, tak se státy podporujícími Ukrajinu. 
Neutrální pozice ovšem neznamená, že by byly všechny tyto státy v zahraniční politice pasivní. Účelem jednání „do všech
stran“, nejen těch právě znesvářených, ale pravděpodobně i s Čínou, je co nejvíce současné negativní okolnosti zmírnit. Jde
například o přesměrovávání exportních tras mimo zasažené ruské území, ale i intervence do vlastních měn 
Vedle toho nerezignovaly vlády ani na hledání příležitostí. V regionu střední Asie našlo dočasné útočiště nemálo Rusů, kteří
před následky války, sankcemi a utahování šroubů spěšně opustili federaci. Uzbecká a kazašská vláda už oznámila podpůrné
programy či alespoň snahu o udržení si těch, kteří by mohli mít zájem zůstat a přinést tolik kýžený „brain gain“. Otevřenou
náruč by mohly najít i některé firmy, ačkoliv mezinárodní i lokální experti už varovali před riziky příliš okatého obcházení na
Rusko uvalených sankcí přes středoasijské státy. 
Hlas lidu a hlas vlády 
Mezi obyvatelstvem existují všechny názorové proudy – od podporovatelů Ukrajiny po zastánce Ruska. 
V táboře odpůrců invaze zaznívají různé kategorie argumentů. Kromě kritiky války a násilí jako takového bývá vyzdvihována
teritoriální integrita a nezávislost suverénních států, zejména v reakcích na různá zpochybňující prohlášení představitelů
Ruska, včetně prezidenta Putina. Část veřejnosti upozorňuje na ekonomické dopady, které válka má. A konečně někteří do
konfliktu promítají i kritiku vlastní politické reprezentace. 
Uzbekistán sice proukrajinské demonstrace nepovolil, ale ani proti nim nezasáhl. Modro-žlutá vlajka se objevila i na
prominentních budovách. 
Důvody pro podporu Ruské federace jsou také značně rozdrobené. Nicméně v obecnosti reflektují pohled na federaci jako na
silný stát, s ekonomikou poskytující příležitosti. Případně hraje roli i vnímání prezidenta Putina coby silného, schopného a
autoritativního lídra, a ruského státu jako velmoci, která má na zasahování do svého sousedství přirozené právo. 
Autoritativní středoasijské režimy při výkonu své moci k názorům veřejnosti více či méně přihlížejí, a zahraniční politika není
výjimkou. Nicméně v případě tak citlivého tématu, jako je současná válka Ruska proti Ukrajině, musí brát vlády v potaz vícero
faktorů najednou. A jelikož jsou zvyklé kontrolovat politické akce ve veřejném prostoru, zejména povolovat či nepovolovat
shromáždění, souhlas s pořádáním protiválečné, či naopak solidární demonstrace může být v Rusku chápán jako nepřímý
vzkaz představitelů těchto zemí. 
Uzbekistán sice formálně žádné proukrajinské demonstrace dosud nepovolil, zároveň však nijak nezasáhl proti menším
shromážděním u ukrajinské ambasády. Modro-žlutá vlajka se pak objevila i na několika prominentních budovách. 
Kazachstán několik solidárních shromáždění povolil. V tomto případě je ale nutné brát v úvahu současný vnitřní stav státu:
veřejnost je po lednových událostech stále ještě velmi rozjitřená. Extrémní zasahování proti lidovým shromážděním – ke všemu
proti násilí – by mohlo znovu vybudit emoce. Zaměření pozornosti na vnější události, a nikoliv na vnitřní problémy se pak může
režimu dokonce hodit. A konečně těmito kroky (společně s verbální neutralitou a humanitární pomocí) prezident Tokajev
ukazuje domácímu i zahraničnímu publiku, že navzdory lednové vojenské intervenci není jeho stát slepě ve vleku ruských
zahraničněpolitických avantýr. 
V Kyrgyzstánu je situace s protestními akcemi poněkud jiná – místní občanská společnost je zvyklá demonstrovat nepoměrně
aktivněji, a to i přes případný nesouhlas státu. 
Ruská invaze vrhla středoasijské státy do situace, o kterou nestály, kterou nemohly ovlivnit, ale za niž nesou – přes Rusko –
negativní následky. 
Další oříšek k rozlousknutí jsou středoasijští občané žijící a pracující v Rusku, případně ti, kteří již získali tamní občanství. Velmi
brzy po zahájení války se začaly objevovat zprávy o přímém bojovém zapojení Středoasijců – ať už coby kontraktorů, nebo jako
naverbovaných pod nátlakem. Nejedná se přitom o zcela novou záležitost. V začlenění se se do ruských ozbrojených složek
totiž vidí šanci na jistější a rychlejší získání ruského pasu 
V současnosti se středoasijské vlády buď k těmto případům nevyjadřují, nebo se snaží své občany od toho odrazovat. Tento
přístup jen reflektuje jejich celkovou snahu být do války jako takové co nejméně zapleteny. 
Ozvěny věcí příštích 
Společnou prioritou pro celý region je ustát současnou krizi na domácím poli. Rusko pro ně dlouhé dekády zůstávalo klíčovým
partnerem v řadě domácích i zahraničních agend. Kontakty mezi nimi byly intenzivní od úrovně široké veřejnosti až po osobní
vztahy mezi prezidenty jako dlouholetými lídry svých zemí, sdílející autoritářský a paternalistický způsob vlády. 
Dopad na širší regionální vztahy válka rozhodně mít bude. Měsíc od jejího propuknutí je však stále příliš brzy na predikci, jakým
způsobem a kterým směrem se posunou. Bude velmi záležet na tom, jak dlouho potrvá, a jak dlouho potrvají návazná
ekonomická omezení. Stejně tak bude klíčové, v jaké kondici a s jakými prioritami z války vyjde Rusko samotné, a jaké budou
jeho budoucí vztahy se Západem nebo Čínou. 
Prozatímním výsledkem je, že ruská invaze vrhla středoasijské státy do situace, o kterou nestály, kterou fakticky nemohly
ovlivnit, ale za niž nesou – přeneseně přes Rusko – velmi konkrétní negativní následky. Právě tato zkušenost s Ruskem nikoliv
jako zdrojem stability a ekonomických příjmů, ale jako se zdrojem obtíží a nejistoty, by mohla mít zásadní vliv na to, jak se bude
střední Asie dívat na vlastní budoucnost. 
Sledujte naši reportáž o vlivu Číny ve střední Asii: 
Autorka článku Anna Jordanová je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky. Střední Asii se věnuje v rámci doktorského
studia na Fakultě  sociálních  věd  UK . 
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Ruský prezident Vladimir Putin s prezidentem Uzbekistánu Šavkatem Mirzijojevem během neformálního setkání lídrů
Společenství nezávislých států v Petrohradě; prosenec 2021 / Foto: Kremlin.ru / Wikimedia Commons / CC BY 4.0 / 

Ukrajina jako Bosna? Balkanista se bojí, že unavený Západ uzná ruské zisky URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lukáš Marek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 08:50 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Rozhovory, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Cítím zmar z toho, že se tyto věci dějí znovu, říká o válce na Ukrajině balkanista František Šístek v rozhovoru pro Seznam
Zprávy. V první fázi války v Bosně a Hercegovině zemřelo 45 až 50 tisíc lidí, především muslimů a Chorvatů.

Poté, co ukrajinská armáda získala zpět některé oblasti kontrolované i měsíc ruskou armádou, odkryla se zvěrstva, která
páchala. Podle svědectví místních Rusové chladnokrevně zabíjeli civilisty, půjde nejméně o stovky lidí. Vraždění ve městě Buča
přirovnala ukrajinská vláda k masakrům páchaným v 90. letech minulého století v Bosně a Hercegovině, když uvedla, že město
poblíž Kyjeva je „nová Srebrenica“. 
Podle odborníka na moderní dějiny Balkánu a zejména země bývalé Jugoslávie Františka Šístka zločiny z tehdejší války
aktuální situace na Ukrajině v mnohém připomíná. Znalost reálií a léta zkoumání příčin, průběhu a následků války v Jugoslávii v
něm také vzbuzují obavy, že podobných paralel by mohlo přibývat. 
„Západ by se kvůli vyčerpání z války mohl přiklonit k podpoře míru, který bude pro Ukrajince nevýhodný a zafixuje ruské zisky,“
říká Šístek v rozhovoru pro Seznam Zprávy s odkazem na Daytonskou mírovou dohodu, která sice ukončila válku v Bosně, ale
vytvořila nefunkční stát. 
František ŠístekPůsobí na Katedře ruských a východoevropských studií při Institutu mezinárodních studií FSV  UK .Zabývá se
moderními dějinami, antropologií a současností Balkánu, zejména bývalé Jugoslávie.Co jste vy jako někdo, kdo se intenzivně
zabývá okolnostmi největších masakrů moderních evropských dějin, které byly spáchány během války v bývalé Jugoslávii, cítil,
když jste viděl první snímky, záběry a zprávy o mrtvých civilistech na územích osvobozených ukrajinskou armádou? 
Pro mě jako pro člověka, co se Balkánem zabývá i profesně, je logické, že si hned vzpomene na to, co se tam dělo před třiceti
lety. Člověk v tu chvíli pocítí i určitou bezvýchodnost a zmar z toho, že se tyhle věci opravdu neustále v dějinách opakují,
ačkoliv se vždycky říká, že už nikdy více k něčemu takovému nedojde. 
Bohužel tu zase máme situaci, která je tomu podobná, ač tedy ne ve všech faktorech. Co se nicméně týče lidského utrpení, tak
tam je to samozřejmě naprosto srovnatelné. Kdo ví, co se také dělo a děje lidem, již jsou na územích, které má Rusko ještě pod
kontrolou. 
Pojďme rozebrat, v čem se tedy ty masakry v Buči a dalších místech podobají a nepodobají hrůzám války v Jugoslávii věcně.
Co říkáte například na to srovnání s masakrem ve městě Srebrenica? 
To se samozřejmě rychle objevilo, je to asi první věc, co lidi v tomto kontextu napadne ve spojení s válkou v Jugoslávii, protože
je to velice známá událost. Já bych ale to, co jsme zatím viděli v Buči a na dalších místech, srovnal spíš s první fází války v
Bosně a Hercegovině v roce 1992. 
Ke Srebrenici došlo až v roce 1995 a šlo o genocidu, která byla dobře připravená a naplánovaná, už dopředu se domlouvalo,
kde ty lidi zabijí a pohřbí. A to aspoň podle toho, co zatím víme, není případ toho, co se děje na Ukrajině. 
Jak tedy vypadala ta první fáze války v Bosně a Hercegovině? 
V té měla naprostou převahu srbská armáda a během prvních měsíců zabrala nadpoloviční část území Bosny a Hercegoviny.
Na těch zabraných územích se srbská armáda dopustila mnoha zločinů. Během této první fáze války tam bylo asi 45 až 50 tisíc
obětí z řad muslimů a Chorvatů. Například v bosenském městě Prijedor se objevil i vůbec největší masový hrob z celé války,
kde bylo pohřbeno přes tisíc obětí. 
Tato fáze války byla velmi brutální, jen se dneska při zpětném pohledu nepojí s jedním konkrétním místem jako třeba právě
Srebrenica, kde bylo najednou zabito asi osm tisíc lidí. Šlo spíš o zabírání teritoria, kdy přijde armáda do města a vraždí. 
Ty situace tam byly různé, ale docházelo i k tomu, že civilisté byli vražděni se spoutanýma rukama nebo rovnou při prvním
kontaktu s vojáky. Takových zločinů bylo hodně a je to přesně to, co mi připomíná Buču a další místa na Ukrajině. 
Co se naopak na těch dvou situacích nepodobá vůbec? 
Nedá se říct, že by se vůbec nepodobala Srebrenica, protože lidské utrpení srovnatelné je a má to i další podobnosti, velký
rozdíl nicméně vidím v několika jiných směrech. 
Jednak jde o to, že my teď máme docela jasný obraz o tom, kdo je útočník a která strana je v právu. V Bosně v roce 1992 a
dokonce i v dalších letech se zcela otevřeně v politických kruzích mluvilo o takzvaných „bojujících stranách“, jako by si ty strany
byly rovnocenné. Skutečnost ale byla jiná v tom, že Srbsko se zmocnilo bývalé federální jugoslávské armády, která byla jednou
z největších v naší části Evropy. Bosna a Hercegovina, Slovinsko i Chorvatsko v roce 1991 byly – na rozdíl od Srbska – nově
vznikající státy, které armádu neměly. 
Ukrajinci ale armádu mají, byli dobře připravení, a to je úplně nesouměrné se situací v Jugoslávii, kde jedna strana měla
všechno a druhá strana neměla vůbec nic. 
Mezinárodní komunita to tehdy přesto brala jako válku, kde jsou si strany víceméně rovnocenné, a zavedlo se embargo na
zbraně, které platilo úplně pro všechny. 
Co dál? 
Důležitý rozdíl spočívá samozřejmě i v tom, že Rusko má jaderné zbraně. To je pochopitelně velmi důležité a se Srbskem se to
nedá srovnávat. V přístupu k válce v Jugoslávii byla také vidět tendence Západu moc se do situace nevměšovat, a ten zásah
přišel až v roce 1995, přičemž okamžitě změnil situaci. 
Dneska vidíme, že se to zjevně dalo změnit dřív a Bosna a Hercegovina měla velkou smůlu, že takto dopadla. Nemuselo to
takhle dopadnout a Evropa za to nese velkou zodpovědnost. 
Další rozdíl vidím i v tom, že prezident Volodymyr Zelenskyj je velice výrazný, vyvolává silné sympatie. Tehdejší prezident Bosny
Alija Izetbegović byl pro mnoho lidí nesrozumitelný a nesympatický. Existují i záznamy pamětí tehdejších diplomatů, kteří říkali,
že mnohým byl sympatičtější spíš Slobodan Milošević, který mluvil anglicky a tak dále. 
Ukrajina má namísto toho charismatického vůdce a je to stát, který si za 30 let nezávislosti vybudoval diplomacii s výbornými
diplomaty. Celkově je Ukrajina mnohem etablovanější; v tom má oproti nově vznikajícím státům na Balkáně určitě výhodu. 
Rozhodně tím ale nechci říct, že na Ukrajině nedochází k podobným tragédiím. 
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Co ruská reakce, která kategoricky popírá, že by ruské jednotky vraždily civilisty? Je to srovnatelné s tehdejší reakci Srbska? 
Tady samozřejmě podobnosti jsou. Z tehdejšího hlediska to ale bylo i v lecčem trochu jiné. Formálně se v Bosně totiž
neangažovalo vysloveně Srbsko. Oficiálně tam nepůsobila armáda zbývající Jugoslávie (tedy Srbska a Černé Hory), ale
armáda nově vyhlášené republiky bosenských Srbů. 
Můžeme si to představit tak, jako by formálně bojovaly jen ty odtržené separatistické republiky na východě Ukrajiny a jako by
Moskva říkala, že se na Ukrajině sama neangažuje, ale zároveň je vyzbrojovala a pomáhala. 
Milošević tehdy předstíral, že s tím nemá formálně nic moc společného a že s těmi bosensko-srbskými vůdci až tak nesouhlasí,
není to jeho věc a všechno se děje bez jeho vědomí. 
Dnes té válce sice Rusové také říkají jen „speciální operace“, ale nepopírají, že je na Ukrajině jejich armáda; v tomto smyslu je
situace jiná. 
Rusko tedy říká, že se to nestalo, zatímco Srbsko říkalo, to jsme nebyli my… 
Ano, tak nějak, ale pozor. V některých případech i tam docházelo k totálnímu popírání toho, co se dělo. Některé
propagandistické mýty, které se tehdy vytvořily, jsou navíc dodnes velmi živé a stále se objevují. 
Příkladem je třeba masakr na tržišti Markale v Sarajevu. Tam zahynuly desítky lidí a srbským argumentem bylo, že muslimové
schválně stříleli na vlastní lidi, aby upoutali pozornost Západu a vyvolali intervenci proti Srbům. Vyšetřování přitom pak ukázalo,
že bosenští muslimové sami na své lidi nestříleli. 
Sedí to i na válku v Kosovu a masakr v Račaku z roku 1999. V Srbsku v té době se mezi nacionalisticky smýšlející veřejností
ujalo to, že to byli Albánci sami, aby upoutali pozornost Západu. V tom se myslím ty lži Ruska a Srbska podobají. 
Vy jste teď pracovně v Černé Hoře. Vidíte na Balkáně nějaké paralely s vnímáním ukrajinské války s tou dnešní na Ukrajině? 
Když zůstanu u propagandy, tak je tady do jisté míry podobný element svádění odpovědnosti na vnější síly. To byl v 90. letech
velmi silný motiv ze srbské strany, kde bylo jedním z argumentů, že vyhrocení situace způsobilo hlavně působení Západu. 
Tehdy to bylo zejména Německo. To se totiž nedlouho předtím sjednotilo, takže se říkalo, že vzniká „Čtvrtá říše“, že tu válku
Německo v podstatě rozpoutalo tím, že předčasně uznalo takříkajíc separatistické republiky, čímž se myslí Slovinsko a
Chorvatsko, které si to samostatně odhlasovaly, protože Jugoslávie už pár let přestávala prakticky fungovat. To tady můžete
slyšet dodnes. 
Teď, když sleduji srbskou propagandu, která je v lecčem derivátem té ruské, vidím tvrzení, že válku na Ukrajině vyvolal západ a
„Amerika bude na Ukrajině bojovat do posledního Ukrajince“. Toto ze srbských zdrojů slýchám dnes a denně a jde opět o
svádění viny na vnější síly. Nyní tedy hlavně na Spojené státy. V 90. letech se to svádělo hlavně na Německo, jinak je to ale
velmi podobné. 
Napadne vás nějaká paralela, která se zatím neobjevila, ale bojíte se, že se tak v budoucnu stane? 
Samozřejmě. To mě napadá, když přemýšlím nad tím, jak válka na Ukrajině vlastně dopadne. V bývalé Jugoslávii to dopadlo
tak, že se válka úplně nedořešila a v zájmu míru, což byl samozřejmě do jisté míry zájem legitimní, se uzavřela například
Daytonská mírová dohoda. Ta sice ukončila válku, ale Bosnu trvale rozdělila a vytvořila stát, který úplně nefunguje. 
Daytonská dohodaKonflikt v Bosně a Hercegovině skončil v roce 1995 za pomoci mezinárodního společenství podpisem
Daytonské dohody. Země vyšla z jednání jako stát složený ze dvou částí – Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské,
přičemž Sarajevo zůstalo jako nerozdělené hlavní město země. Dohoda byla řešením poválečných problémů jako územního
uspořádání a politického rozdělení moci. 
Myslím si, že v případě Ukrajiny to nebude úplně stejné, chci tím ale říct, že by se Západ kvůli vyčerpání z války mohl přiklonit k
podpoře míru, který bude pro Ukrajince nevýhodný a zafixuje ruské zisky a tak dále. To je věc, které se obávám. Mělo by se
dbát na to, aby to tak nedopadlo. 
Vy už jste ve spojení se srebrenickým masakrem použil slovo genocida. Pasuje vaše vnímání tohoto pojmu i na vraždění
civilistů ruskou armádou? 
On je to samozřejmě pojem, který definuje mezinárodní právo, já ale právník nejsem, takže ho vnímám jinak. 
Podle mě to tedy není o tom, že chcete zabít úplně každého. Doufám, že takový ruský plán vyvraždit všechny Ukrajince ani
neexistuje. Některé elementy genocidy, a to i podle jiných odborníků, kteří se tím pojmem zabývají víc než já, už nicméně na
místech, kam vkročila ruská armáda, opravdu naplňovány jsou. A to máme za sebou teprve měsíc války. 
Myslím si, že vidíme, že ruská armáda považuje Ukrajince za někoho, kdo na ta místa vůbec nepatří. Na likvidaci některých
měst a vesnic se ukazuje, že Rusové opravdu likvidují všechno a všechny a já si myslím, že v tomto smyslu už pojem genocida
skutečně naplněn je. Nemám o tom ze svého pohledu žádné pochybnosti. Věřím, že i kdyby ruská armáda postoupila dál,
pokoušela by neutralizovat tímto způsobem i zbytek Ukrajiny. 
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mluvčí 
Zprávy a Tereza Tomášková.

mluvčí 
Rakouský kancléř Karl Nehammer odjíždí do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, oznámil to mluvčí
rakouské vlády. Bude to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy se s Putinem osobně sejde některých premiérů nebo
prezidentů členské země Evropské unie. Americký miliardář Elon Musk nebude členem správní rady sociální sítě Twitter.
Informoval o tom generální ředitel společnosti. Podle něj jde o maskou rozhodnutí. Minulý týden se miliardář a šéf automobilky
Tesla stal největším akcionářem Twitteru. Podle údajů zveřejněných americkým burzovním regulátorem vlastní přes 9 % akcií.
Elon Musk je podle časopisu Ford nejbohatším člověkem na světě. Více než hodinu nejezdilo v Praze v ranní špičce metro na
lince mezi stanicemi Ládví a Florenc. Policisté tam hledali lidi, kteří se pohybovali u zastávky nádraží Holešovice. Zřejmě to byly
sprejeři při prohlídce policisté nikoho nenašli. Objevili ale poškozenou soupravu metra. Po lidech, kteří se dostali do prostor
metra, kam je zakázaný vstup policie pátrá.

Americký golfista popíše flirt poprvé v kariéře ovládl Masters na hřišti v oblasti zvítězil s náskokem tří ran. Národ ho McIlroy ze
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Severního Irska. Díky vítězství potvrdil šéf ale pozici světové jedničky a kromě tradičního zeleného saka dostal i prémii v
přepočtu 60 000 000 Kč.

mluvčí 
Iveta Vávrová, počasí, díky pěkné ráno. První polovina francouzských prezidentských voleb za námi do druhého kola postoupil
současný prezident krajně pravicová politička Marine Le Penová, jaké budou jejich šance za 2 týdny. Provedeme brzy.

Francouzští voliči rozhodli do druhého kola prezidentských voleb poslali současného šéfa Elysejského paláce Emmanuela
Macrona a jeho krajně pravicovou rivalku Marine Le Penovou Macron první kolo hlasování vyhrál přibližně o 4 procentním
body. Výsledky teď probereme s Michelem pervitinem z institutu politických politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  přeji dobré ráno.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Macron získal tedy v prvním kole asi 4 procentní body více hlasů než Marine Le Penová. Čekal se takový výsledek?

mluvčí 
Předloni se čekalo ano, že Emmanuel Macron bude druhým kole, tak se předpokládalo, že bude v druhém kole také mají
jmenovat ten rozdíl, ten je trochu úl lepší nebo větší než před pěti lety. Tam je to trošku možná větší překvapení, protože těsně
před volbami se spíš mluvilo o tom, že to bude vyrovnanější než nakonec vypadl.

mluvčí 
Před pěti lety Macron zvítězil nad Marine Le Penovou rozdílem přes 30 % tak, co se dalo očekávat letos. Řada neúspěšných
kandidátů se opět vymezila proti Le Penové, tak budou volby, řekněme, všichni proti Le Penové?

mluvčí 
Tak jednak to bude v zájmu samozřejmě současného prezidenta, abych tak vypadalo nakonec dopadlo, ale situace se taky
mění společnost mění a je dost možné, že najdu ten dostane víc času než před pěti lety tzn. že ten výsledek bude vyrovnanější,
i když zatím to spíš vypadá, takže Emmanuel Macron bude schopný obhájit mandát.

mluvčí 
O co by se muselo stát a byl Palinová uspěla stala se francouzskou prezidentkou, existuje vůbec taková prognóza?

mluvčí 
Tak některé průzkumy jdou touto cestou nebo tímto směrem tzn. vyrovnanější výsledek, a když vyrovnaný v tom smyslu
pozdnímu 50 50, tak co se může stát cokoliv. Pokud to tak bude, tak například volební neúčast, že může hrát její prospěchu,
jinak obecně obecně se dá říct, že on má lepší šance nebo větší šance tázat větší pro vás a měl by zatím vyhrát volby.
Nicméně máme před sebou ještě 2 týdny 2 týdny kampaně a rozhodnout.

mluvčí 
K prvnímu kolu voleb přišlo 70 % voličů, což je asi 3 procentním body méně než v roce 2017. Čím si ten pokles vysvětlujete?

mluvčí 
Tak hodně se mluví o tom, že kampaň byla taková výrazná, to je jeden z možných důvodů. Další věc je, že část Francouzů
prostě nějak unavená z toho, co se děje, respektive nevidí moc, co jí chceme, ale důvod, proč k volbám, a to se to se dá
vysvětlit různými různými problémy. Je to je to prostě, řekněme, stav společnosti na druhé straně 75 % nebo trochu míň než 75
% lidí šlo volit, což není.

mluvčí 
Mohli jsme ve vysílání ranního Radiožurnálu s Michelem pervitinem institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Děkuju vám za komentář. Na shledanou.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
A my tento týden nabízíme 8 50 seriál o ukrajinských uprchlících v Česku. Zamíříme už v prvním díle do kempu v Řevnicích u
Berounky, kde už pár týdnů dostávají hosté ukrajinská jídla. Před válkou nevařili doma na Ukrajině, tak vaří zákazníkům. Teď je
třičtvrtě na 9 vysílá na krátké zprávy.

mluvčí 
Na sociálních sítích lidé dál sdílejí podvržené fotografie politiků. Upozorňuje na to projekt Radiožurnálu. Ověřována jde
například snímek ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dresu s přidaným hákovým křížem. V originále je na ně
přitom číslo 95 nepravá je taky fotografie politiků TOP 09 držících vlajku pluku Hazlov. Původně šlo o vlajku Ukrajiny víc
ověřovat na serveru irozhlas cz. Novým francouzským prezidentem bude buď Emmanuel Macron nebo nacionalistická politička
Marine Le Penová ve druhém kole se utkají za 2 týdny Macronovi. Podporovatelé slavili do noci na pařížském výstavišti Porte
de Versailles a detaily hlavních zprávách v 9.

mluvčí 
samotné matky s malými dětmi shání práci těžko zvlášť když neumí česky. Je to případ desetitisíců žen, které utekly před válkou
z Ukrajiny. Pracovat ale chtějí, když mají třeba 3 malé děti jako Naděžda. Začala vařit ukrajinská jídla v restauraci u kempu v
Řevnicích ve středních Čechách. Naděžda stejně jako další 3 desítky žen dětí v kempu bydlí, a to v chatkách, které jinak slouží
jako ubytování pro turisty teď před sezónou vaří jídlo hostům většinou s sebou za pár týdnů už ale pojede restaurace naplno.
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Do kuchyně se tedy teď podíváme v prvním dílu nového týdenního ukrajinského seriálu.

mluvčí 
Však bude Mariánky papežské válkami.

mluvčí 
Teď připravuju parníky a tohle jsou papoušky se škvarky. To je jako příloha, boršč či vařila jsem restauraci, takže vlastně
dělám to, co jsem dělala doma.

mluvčí 
Tvrdě na voze.

mluvčí 
Věděla co i.

mluvčí 
Já ti to zmizne. Myslel jsem, jak hnutí ANO, byla dělali.

mluvčí 
Nějakej.

mluvčí 
Teďka se Veronika dozvěděla, že neumí Pisu. Takže.

mluvčí 
To je úplně ruční práci určitě skvělá. Domácnosti ruky je tedy toků a chtěli dělat to, co.

mluvčí 
Děláme gala nezvykle dlouho tady daná dlouho a rostlin část jsem plná moc jsem tady.

mluvčí 
Že holky si dělali v kuchyni jako společný boršč, tak nám to jakoby tak zachutnalo. Je tam dávali kopr bylo takový.

mluvčí 
Veronika ano, partnerka.

mluvčí 
Partnerka majitele kempovat.

Baví vařit můžou mít práci. My vlastně můžeme začít vařit lidé před jízdy jejich kuchyni.

mluvčí 
Jsem kotlety. Takže.

mluvčí 
Říkají kotlety karbanátku v podstatě první 3 týdny, kdy bylo vlastně jako majitel solidarita. Všichni chtěli ochutnat, tak to bylo
180 porcí denně jako fakt hrozný.

mluvčí 
Jídlo se vydává venku před domem na stole, kde jsou várnice. Na stole. Krásný model zvaný brus a už je tady docela plno mezi
dvanáctou jednou.

mluvčí 
My máme svoje nádoby, takže ušetříte, no tak tadyhle do toho do toho jdete Bor mocenských bavit chceme prostě je podpořit
mladé a líbí se nám, že nečekají, že jenom to dostanou na ruku, ale že tady nás tady obohatit tak krizi, takže to.

mluvčí 
Tak tam zdravíme se.

mluvčí 
Budeme budeme šíře zdar.

mluvčí 
Jsem koupil.

mluvčí 
Ukrajinských barvách ty kytky kytky kemp v Řevnicích přeměnilo na uprchlický tábor jeho majitel Stefan core což.

mluvčí 
Udělal jsem to poměrně rychle impulsivně jako všechno, co dělám, takže to bylo ze dne na den nebo v noci na ráno a vedlo k
tomuto, že jsem chtěl nějakým způsobem taky vyjádřit nějakej odpor a nějakou rezistenci k tomu, co se děje. Takže to byl
jediný, co mě napadlo.

mluvčí 
Kemp v Řevnicích bude přes léto veřejnosti uzavřený. Bude tady fungovat rostou. Jenom.
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mluvčí 
Restaurace přesně táhl. Vlastně jedeme tím modelem, že jsme se musíme uživit samy. Tady jsou zaměstnaný jako kuchyně jich
zhruba nějakých 6, který se střídají. Pak jsou tady ženy, který jezdí na úklid, který mají pravidelný vlastně tohohle týdne, no a
pak jsou tady vlastně ženy, který nějakým způsobem dělají jako nějaký práce na zahradě, a tak dál, takže víceméně všechny ty
ženy tady práci máje.

mluvčí 
Práci ukrajinským, že nám sehnal právě Stefan George Soros se svými přáteli a se spolkem, který tady v okolních obcích
působí. Zřejmě Lubomír Smatana Radiožurnál.
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Rakouský kancléř Karl Nehammer odcestoval do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, oznámil mluvčí
rakouské vlády. Schůzka je prvním moskevským setkáním mezi lídrem členské země Evropské unie a Putinem od začátku ruské
invaze na Ukrajinu. EU má v záloze nové sankce proti Rusku, které v pondělí proberou ministři zahraničí.

„Vše, co může přispět k ukončení války, se musí udělat,“ řekl Nehammer novinářům. Podle agentury APA dodal, že chce
zprostředkovat dialog mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem, který by vedl k příměří a otevření
humanitárních koridorů. Devětačtyřicetiletý kancléř nicméně připustil, že od cesty nečeká zázraky. Uvedl také, že nebude
„morálně neutrální“, a ujistil, že zmíní i válečné zločiny na Ukrajině.

Karl Nehammer, podobně jako izraelský premiér Naftali Bennet, který do Moskvy přicestoval počátkem března, hodlá využít
zbytky lehce neutrálního postoje Rakouska v rámci „bezpečnostní architektury západu“. Rakousko není členem NATO a možná
se rozhodlo tento kapitál využít, domnívá se zpravodaj ČT David Borek, který je nyní v Kyjevě. „Nehammer tady v Kyjevě byl
před dvěma dny a fakt, že nyní jede do Moskvy, ukazuje, že to bylo koordinováno,“ řekl.

Iniciativa k cestě do Moskvy vzešla od Nehammera, potvrdil sám kancléř novinářům. Hovořil o ní v sobotu se Zelenským a řekl o
ní i šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a německému kancléři Olafu Scholzovi.

Půjde o první rozhovor Putina s Nehammerem, který se stal kancléřem loni v prosinci. Od té doby spolu tito dva politici
nehovořili ani po telefonu. Putin pouze rakouskému kancléři poslal telegram u příležitosti jeho nastoupení do úřadu.

Agentura APA napsala, že Nehammerova cesta za Putinem se asi nebude líbit některým evropským zemím, jmenovala
například Polsko či pobaltské země. Podle německého deníku Bild už ji kritizoval zástupce starosty ukrajinského Mariupolu
Serhij Orlov. „Teď to není vhodné. …Rusko stále páchá válečné zločiny na ukrajinském území,“ řekl Orlov deníku Bild.
„Nerozumím tomu, jak v této době je možná konverzace s Putinem,“ dodal.

Kontroverzní vztahy

Rakousko dlouhodobě patřilo mezi země, které byly k Putinovu režimu vstřícné, je velmi oblíbenou destinací pro ruské oligarchy
i pro jejich investice. Ruští oligarchové vlastní v Rakousku celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách. Provázanost je
tam historicky velká, vysvětlila analytička z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová.

Skandál způsobila v souvislosti s Ruskem v roce 2018 například bývalá šéfka rakouské diplomacie Karin Kneisslová, když
pozvala na svou svatbu ruského vládce Putina, zatančila si s ním před kamerami ruské televize a pak mu složila hluboké pukrle.
Čelila pak na sociálních sítích a v novinách obviněním z lokajství a ponižování se před Ruskem. Řada opozičních politiků tehdy
vyzvala šéfku diplomacie k rezignaci.

O rok později se Kneisslová navíc nechala slyšet, že by si s Putinem ráda zatančila znovu.

Russian President Vladimir Putin attended the wedding of Austrian Foreign Minister Karin Kneissl on Saturday, in a visit that
the opposition says has damaged Austria's reputation for political neutrality https://t.co/z9ni0Q14U6
pic.twitter.com/8UHTFWYk9f

— AFP News Agency (@AFP) August 18, 2018

Pozornost vzbudila Kneisslová znovu poté, co po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uvedla, že chce i nadále zůstat v dozorčí
radě ruského ropného koncernu Rosněfť. Politička nyní žije ve Francii, z Rakouska dle jejích slov „musela uprchnout,
dobrovolně neodešla“. Řekla, že Rakousko opustila kvůli nevraživosti, jaké tam čelila, i kvůli de facto zákazu práce.

Jedná se o dalších sankcích

Evropská unie má v záloze nové sankce proti Rusku, které proberou ministři zahraničí. Před začátkem jejich jednání v
Lucemburku to prohlásil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle něhož jsou na stole také další možnosti podpory Ukrajiny.
Ministři z různých zemí však dál mají rozdílné postoje k možnosti embarga na dovoz plynu či ropy z Ruska, které by omezilo
zásadní příjem Putinova režimu. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvedl, že Praha podporuje nejtvrdší možné
sankce.

Sedmadvacítka v pátek schválila pátý balík protiruských sankcí a ministři v pondělí dávali najevo, že s ohledem na pokračující
ruskou agresi a očekávanou novou ofenzivu chtějí další přitvrzení. „Sankce jsou stále na stole,“ řekl Borrell.

Například irský ministr Simon Coveney prohlásil, že EU by měla co nejdříve zakázat dovoz veškerých energií z Ruska a že na
tom již evropský blok pracuje, podrobnosti však neuvedl. Embargo prosazují hlavně pobaltské země a Polsko, ale i další
postkomunistické státy nebo Francie a Irsko. Kroku, který má Putina připravit o klíčové zdroje, jimiž financuje válečnou kampaň,
se však z ekonomických důvodů brání Německo, Maďarsko či Rakousko.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že její země podporuje postupné odbourání závislosti EU na
plynu a ropě z Moskvy, o okamžité změně však mluvit nechtěla.
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Komentář na facebookovém profilu k názoru ultrakonzervativního Hnutí pro život, které vystupuje proti potratům po znásilnění

Znásilnění je odporný, zavrženíhodný válečný zločin a na Ukrajině se bohužel děje ze strany ruských vojáků ve velkém. Proto je
tam teď velká poptávka po tzv. “pilulkách po” zabraňujících početí, kterou se snaží uspokojit i lidé z Česka.

Ultrakonzervativní Hnutí pro život si ale myslí, že mnohem lepší je dát Ukrajinkám „pepřáky nebo samopaly“, aby se mohly
bránit, a taky je nechat těhotné, „aby mohly po násilníkovi v budoucnu vymáhat škodu,“ (více např. v článku na Deníku N ZDE).

„Tito lidé postrádají jakýkoli soucit a lidskost. Jsou naprosto odtržení od reality války a jejich pohled na početí jim úplně
zatemňuje mozek,“ komentuje kauzu Anna Junková, členka předsednictva Zelených.

Hnutí pro život stojí za kampaní, která oblepila Česko obrázkem usměvavé ženy se sloganem „Nesoudíme, pomáháme.“ Stejný
leták nedávno Česká pošta doručila do stovek tisíc schránek.

„Jejich cílem je ve skutečnosti dosáhnout zákazu potratů, dlouhodobě brojí i proti jakékoli formě antikoncepce,“ komentuje
Anna Junková. Více se o opravdových cílech hnutí, které mimo jiné veřejně podpořilo v roce 2013 Putinovy zákony proti
LGBT+ osobám v Rusku, dočtete ZDE.

Projekt „Nesoudíme, pomáháme“ podpořilo velké množství lékařů, zdravotnických zařízení, představitelů měst nebo osobností.
Hnutí v posledních dnech seznam podporovatelů z webu stáhlo.

“Vyzýváme tyto osobnosti, aby svou podporu projektu veřejně odvolaly. A vyzýváme i vás: pokud zde najdete někoho, koho
znáte, například ze svého města, napište mu. Je potřeba, aby se informace o tom, co je Hnutí pro život opravdu zač, dostala k
co nejvíce lidem,” zdůvodňuje výzvu Zelených Anna Junková.

Kdo Hnutí pro život podpořil

Města, obce a kraje: 
Karlovarský kraj, Mgr. Jana Mračková Vildumetzová (ANO), hejtmanka, 2019
Liberecký kraj, Bc. Martin Půta (SLK), hejtman
MUDr. Přemysl Sobotka (ODS), náměstek hejtmana, 2019
Praha Ing. Irena Ropková (ČSSD), radní pro sociální oblast a školství MHMP, 2015
Praha 1 Petr Burgr (KDU-ČSL), 1. místostarosta, 2021
Praha 2, Ing. Alexandra Udženija (ODS), místostarostka, 2021, radní, 2014
Praha 4, Ing. Josef Svoboda Ph.D. (KDU-ČSL) , místostarosta, 2021
Praha 5, RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. (Piráti), starosta, Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), místostarostka, 2019
Brno, JUDr. Markéta Vaňková (ODS), primátorka, 2020, Ing. Petr Vokřál (ANO), primátor, Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL), 1.
náměstek primátora, 2018
Ostrava, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (KDU-ČSL), náměstek primátora, 2020
Plzeň, Martin Zrzavecký, primátor (ČSSD), Ing. Petr Náhlík (KDU-ČSL), náměstek primátora, 2017
Plzeň 1, Ing. Helena Řežábová, starostka (ODS), Mgr. Ilona Jehličková (ODS), místostarostka, 2019
Plzeň 3, Ing. Stanislav Šec (KDU-ČSL), místostarosta, 2019
Liberec, Ing. Jaroslav Zámečník (SLK), CSc., primátor, 2019
Olomouc, RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL), náměstek primátora, 2018
České Budějovice, Ing. Jiří Svoboda (ANO), primátor, 2018
Hradec Králové, Ing. Anna Maclová (KDU-ČSL), náměstkyně primátora, 2017
Jihlava, PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek (ČSSD), primátor, Ing. Jaromír Kalina (KDU-ČSL), náměstek primátora
Kladno, Ing. Dan Jiránek (ODS), primátor, 2019
Český Krumlov, Mgr. Dalibor Carda (SN – MPV), starosta, 2018
Chrudim, Miroslav Tejkl (ČSSD), místostarosta, 2016
Frýdek-Místek, Marcel Sikora (KDU-ČSL), náměstek primátora, 2020
Jeseník, Rada města, 2017 Jičín, Mgr. Petr Hamáček (KDU-ČSL), místostarosta, 2018
Jindřichův Hradec, Ing. Petra Blížilová (ČSSD), místostarostka, 2016
Kolín, PhDr. Tomáš Růžička MPA (Volba pro Kolín), místostarosta, 2018
Kroměříž, Rada města Kroměříže, 2017
Kutná Hora, Bc. Martin Starý DiS. (Město pro lidi), starosta, 2016
Nový Jičín, PhDr. Jaroslav Dvořák (ČSSD), 2016
Opava, Ing. Radim Křupala (ČSSD), primátor, 2017
Pelhřimov, Ing. František Kučera (ČSSD), starosta, 2016
Písek, Mgr. Eva Vanžurová (Pro Písek), starostka, 2017, Ing. Petr Hladík (KDU-ČSL), 1. místostarosta, 2018
Prachatice, Ing. Martin Malý (Nezávislí), starosta, 2017
Rokycany, Václav Kočí (NEZÁVISLÍ), starosta, 2017
Strakonice, Ing. Pavel Pavel (Jihočeši 2012), místostarosta
Šumperk, Mgr. Tomáš Spurný (Pro Šumperk), starosta, 2019, Mgr. Zdeněk Brož (KDU-ČSL), starosta a senátor, 2017
Svitavy, Mgr. David Šimek (Nestraníci), starosta
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Tábor, Ing. Jiří Fišer (Tábor2020), starosta, Mgr. Kateřina Bláhová (Jihočeši 2012>, 3. místostarostka, 2018
Třebíč, Ing. Pavel Janata (KDU-ČSL), starosta, 2016
Vsetín, Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta, 2016, Mgr. Ing. Jiří Růžička (KDU-ČSL), starosta, 2019
Český Těšín, Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL), starosta, 2017
Třinec, RNDr. Věra Palkovská (nez.), starostka, 2018
Uherský Brod, Ing. Patrik Kunčar (KDU-ČSL), starosta, 2015
Březnice, Ing. Petr Procházka (STAN), starosta, Jiří Štěrba, místostarosta Čáslav, JUDr. Vlastislav Málek (STAN,), starosta,
2019; Ing. Jaromír Strnad (ČSSD), starosta, 2016
Dačice, Ing. Karel Macků (KDU-ČSL), starosta, 2016
Golčův Jeníkov, Mgr. Vlastimil Marušák (Hnutí Otevřené město Golčův Jeníkov), starosta, 2016
Holešov, Mgr. Rudolf Seifert (TOP 09), starosta
Hradec nad Moravicí, Josef Vícha (KDU-ČSL), starosta, 2017
Hulín, Mgr. Roman Hoza (ODS), starosta, 2016
Humpolec, Mgr. Jiří Kučera (ODS), starosta, Ing. Lenka Bartáková (ČSSD), místostarostka, 2016
Jaroměřice nad Rokytnou, Ing. Karel Müller (ODS), starosta, 2019
Kašperské Hory, Bohuslava Bernardová (Bpp.), starostka, 2017
Ledeč nad Sázavou, Ing. Zdeněk Tůma (STAN), starosta, Ing. Jan Drápela (Zelená pro Ledeč), místostarosta, Ing. Hana
Horáková (SNK pro Ledeč), místostarostka, 2016, starostka, 2022 
Moravský Beroun, Ing. Zdenka Szukalská (KSČM), starostka
Nový Bydžov, Mgr. Bohumil Orel (Bpp.), místostarosta, 2018
Počátky, Mgr. Karel Štefl (SNK), starosta, 2016
Polička, Jaroslav Martinů (ODS), starosta, 2015
Polná, Jindřich Skočdopole (Nezávislí,),, starosta
Přibyslav, Martin Kamarád (ODS), starosta, 2017
Slatiňany, MVDr. Ivan Jeník (Bpp,), starosta, Vítězslav Kolek (Bpp), místostarosta, 2016
Světlá nad Sázavou, Mgr. Jan Tourek (KDU-ČSL), starosta, 2016
Telč, Mgr. Roman Fabeš (SNK ED), starosta, 2014
Třeboň, Mgr. Terezie Jenisová (KDU-ČSL), starostka, 2018
Týniště nad Orlicí, Rada města Týniště nad Orlicí, PhDr. Veronika Čepelková (KDU-ČSL), zastupitelka, 2016
Velká Bíteš, Ing. Tomáš Kučera (KDU-ČSL), místostarosta, 2016
Velká Bystřice, Mgr. Ivo Slavotínek (KDU-ČSL), místostarosta, 2017
Velké Meziříčí, Ing. Radovan Necid (ODS), starosta
Vimperk, Ing. Jaroslava Martanová (STAN), starostka
Volary, Ing. Ladislav Touš (Jihočeši 2012), místostarosta, 2017
Ždírec nad Doubravou, Jan Martinec (SNK), starosta, Ing. Bohumír Nikl (SNK), místostarosta, 2017
(odkaz na archivovanou stránku ZDE)

Odborná veřejnost:
Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
MUDr. Marek Ožana, primář Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava
Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. vedoucí lékař oddělení gynekologie a těhotných FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Bulovka
MUDr. Soňa Pánková, Ph.D. primářka Porodnicko-gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice
Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holečekrektor Západočeské univerzity v Plzni
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.exděkan LF UK v Plzni
MUDr. Peter Rafaj primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Čáslav
MUDr. Štěpán Urbánek, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kladno
MUDr. Aleš Toman, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kolín
Prof. Tomáš Tláskal Dětské kardiocentrum FN Motol
MUDr. Jiří Hrdina primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.přednosta pneumologie a ftizeologie FN Plzeň
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, Csc.primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.primář gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Helena Máslová psychoterapeutka a gynekoložka
MUDr. Vlastimil Malík gynekolog-porodník
MUDr. Xenie Preiningerová gynekoložka
Zuzana Štromerová porodní asistentka
MUDr. Marie Svatošová zakladatelka hospicové péče
Ing. Pavel Bratinka fyzik
Doc. Eva Mrhačová exděkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Prof. Marta Munzarová emeritní profesorka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
MUDr. Ilona Burdová psychiatrička
Mgr. Stanislav Novotný bývalý policejní prezident
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D. vedoucí výcviku URNA
Mgr. Klára Vítková Klub dvojčat a vícerčat
Prof. Jaroslav Kašparů lékař a spisovatel
Prof. Lubomír Mlčoch Institut ekonomických studií FSV  UK
MUDr. Michaela Fridrichová Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce
PhDr. Jaroslav Šturma Katedra psychologie FF Univerzity Karlovy
MUDr. Lukáš Velev ředitel Nemocnice Jihlava
Mgr. David Rezničenko ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod
MUDr. Libor Kopuletý gynekolog
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MUDr. Bohumír Blažek primář dětské hematologie a hematoonkologie FN Ostrava
(odkaz na archivovanou stránku ZDE)

Osobnosti:
David Kočí, dlouholetý hráč NHL
Michal Malátný, zpěvák
Chinaski Petra
Černocká, zpěvačka
Josef Polášek, herec
Martin Dejdar, herec a producent
Simona Postlerová, herečka
Veronika Žilková, herečka
Jiří Strach, režisér a herec
Otakáro Maria Schmidt, režisér
Jiří Pavlica, hudebník a skladatel
Andrea Kerestešová, herečka
Jiří Krampol, herec
Jana Hádková, dokumentaristka
Alexander Tomský, vydavatel
Ludvík Hess, zakladatel babyboxů
Naďa Urbánková, zpěvačka
Marie Retková, moderátorka
Jana Studničková, režisérka a herečka
Martin Petiška, spisovatel
Jan Mrzena, emeritní ředitel Národního divadla a producent
Miloš Schmiedberger, fotograf
Zdeněk Pololánik, skladatel
PhDr. Jaroslav Šimek, O.Praem. želivský opat
Leoš Ryška, ředitel TV NOE
Ivan Hubač, scenárista
Mirek Pýcha, ředitel Hey radia
Lubomír Brabec, kytarový virtuos
Marek Eben, herec
Miluška Voborníková, zpěvačka
Erik Abajyan, arménský podnikatel
Aleš Juchelka, herec a moderátor
Jana Pidrmanová, herečka
David Vávra, architekt, herec a spisovatel
Jindřich Štreit, fotograf a pedagog
Pavel Pavel, cestovatel
Miroslav Paleček, písničkář
Ivana Pokorná a Bára Váchalová, ArpaDua
(odkaz na archivovanou stránku ZDE)

Firmy:

Česká televize zařadila do veřejnoprávního vysílání klipy Miláčku, jsem těhotnej, Třetí dítě – odvaha někdy nestačí a „Dvě
čárky“.

JCDecaux podporuje projekt na CLV plochách v Praze. – Společnost euroAWK podporuje projekt na billboardech po celé ČR.

Rengl podporuje projekt na plakátovacích plochách po celé ČR.

Technické sítě Brno podpořily projekt reklamní plochou v Brně.

New Age Advertising zařadila vysílání klipů Miláčku, jsem těhotnej a Třetí dítě – odvaha nestačí v síti kin CinemaCity.

Meditorial podpořila projekt prostřednictvím odborného serveru prolekare.cz.

onsilium Bonum podporuje projekt na CLV plochách v Chomutově.

Macron a Le Penová, kandidáti na francouzského prezidenta
RÁDIO , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 14:40 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 317 190,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ve Franci ještě ani nepotvrdili oficiální výsledky prvního kola prezidentských voleb a už odstartovala nová kampaň před druhým
kolem. Do něj voliči poslali současného šéfa Elysejského paláce Emmanuela Macrona a nacionalistickou kandidátku Marine Le
Penovou. Oba politici se utkají hlasování za 2 týdny. Výsledky prvního kola francouzských prezidentských voleb a novou
kampaň teď rozebereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Dobrý den, Martine.
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Martin BALUCHA, redaktor 
Dobré poledne z Paříže.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ještě k tomu prvnímu kolu. Předvolební průzkumy předpovídaly, že se zopakuje prezidentský duel z roku 2017. Tak jak výrazný
je rozdíl mezi Macronem a Le Penovou letos, po tom prvním kole?

Martin BALUCHA, redaktor 
Ano, ono je potřeba říct, že teď sečtených zhruba 99 % hlasů. Francouzské Ministerstvo vnitra by teprve mělo oficiálně potvrdit
výsledky hlasování a nepředpokládá se skutečně, že by se to pořadí nějakým způsobem mělo měnit. Podle těchto informací
můžeme říct, že rozdíl mezi Macronem a Le Penovou jsou zhruba 4 procentním body. Je to tedy o něco málo víc než s čím
počítaly a co říkaly předvolební průzkumy. Ty v posledních dnech ještě před volbami ukazovaly, že ten náskok Macrona na Le
Penovou je dokonce jen jedno jediné procento, jeden jediný procentní bod. Na to upozorňovala například agentura ELABE. A
každá ze stran tyto průzkumy nicméně interpretuje rozdílně, odlišným způsobem. Já jsem byl včera v táboře Macronových
podporovatelů. Tam byli lidé nadšení říkali, že je to úspěch, v který ani nedoufali, v ten zisk procentní a byly poměrně
sebevědomý do toho druhého kola za 2 týdny. Na druhé straně táboře Národního sdružení zase zdůrazňují, že Marin Le
Penová získala více hlasů než při volbách v roce 2017. Tehdy ji volilo přes 21 % voličů, letos tedy přes 23 % nutno podotknout
a dlužno dodat, že i v tomto ohledu si taky přilepšil současný prezident a samozřejmě prezidentský kandidát Emmanuel Macron.
Před pěti lety volilo přes 24 % voličů a letos přes 26 %.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
To první kolo prezidentských voleb taky znamenalo debakl pro tradiční levici a pravici, republikány a socialisty. Jak jsou na tom
tedy tyhle strany teď personálně a finančně?

Martin BALUCHA, redaktor 
Ano, je to pro ně opravdu hořká porážka. Kandidátka socialistů Anne Hidalgová skončila v prvním kole na desátém místě z těch
12 kandidátů se ziskem jednoho a celých 7 % hlasů. Podobně špatně je na tom kandidátka republikánů, šéfka pařížského
regionu Valérie Pécresseová., která skončila pod hranicí pěti procent. A kvůli tomu se teď republikáni dostávají do finanční
tísně, protože strany, které se dostanou přes tu pětiprocentní hranici, dostanou od státu 7 000 000 EUR, tedy v přepočtu přes
170 000 000 Kč a samozřejmě tyto peníze teď chybí právě na zaplacení faktur z kampaně. Sama Pécresseová má dluh ve výši
5 000 000 EUR. Pécresseová proto požádala své příznivce o finanční dary, které potřebuje získat do poloviny května tak, aby
samozřejmě mohla zaplatit účty za svou kampaň. Už teď je navíc znát jakási názorová roztříštěnost u republikánů, zatímco
Pécresseová vyzvala k podpoře Emmanuela Macrona v druhém kole hlasování za ty 2 týdny, tak poslanec republikánů Jean-
Luc Mélenchon zdůrazňoval, že Macrona rozhodně volit nebude a že republikánům hrozí zánik kvůli tomu, že dneska prý nejsou
středovou ani pravicovou stranou o dary své příznivce ale žádá taky kandidát zelených Yanick Jadot, který podobně jako
Pécresseová se taky nedostal pod nebo nad tu hranici pěti procent.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha i dál sleduje a bude sledovat prezidentské volby v Francii. Děkuji, na slyšenou.

Martin BALUCHA, redaktor 
I já děkuju, na slyšenou. Hezký den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Náš rozhovor poslouchala i politoložka Eliška Tomalová odbornice na Francii z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ,
dobrý den.

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobré odpoledne.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ty průzkumy pro druhé kolo stále ukazují tedy mírný náskok Macrona. Řada neúspěšných kandidátů se vymezila proti Le
Penové. Z předních kandidátů ji podpořil jen další zástupci krajní pravice Éric Zemmour. Jakou sílu má jejich doporučení? Dá
se odhadnout, jak se rozdělí hlasy těch, kteří nemají své kandidáty ve druhém kole?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To je vždycky asi hlavní otázka před druhým kolem, co se stane s těmi sirotky, kteří zůstanou po neúspěšných kandidátech. Dá
se tedy předpokládat, že samozřejmě extrémní pravice má v tomto ohledu asi jasnější scénář, jak Dupont-Aignan, tak Zemmour
se tedy vyjádřili, že podpoří Le Penovou, což je dohromady přes 30 %, to už je docela solidní voličská základna, jako vstup do
toho druhého kola. Co se týče Macrona, on už hned od rána začal své turné po Francii, kdy se tedy vypravil do severní
Francie a snaží se přiblížit tedy ostatním voličům. Mélenchon vyjádřil nepodporu Le Penové, ale nevyjádřil třeba jasnou
podporu Macronovi. Takže to vymezení těch levicových otázek a levicových témat bude asi klíčové, protože to jsou voliči, kteří
dříve volili hodně i socialisty kromě Mélenchona a Macron se spíše posouval doprava, do pravého středu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Co se dá čekat od kampaně obou kandidátů v těch 14 dnech, teď už 13 před druhým kolem voleb?Macron třeba čelí kritice, že
té kampani nevěnoval dostatečnou pozornost?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
To je pravda, nevěnoval. A to z několika důvodů. Věnoval se samozřejmě zahraničně politické agendě, ale možná se to dá
považovat za určitou taktiku, kdy ten výsledek byl víceméně očekávatelný toho prvního kola, i když samozřejmě ten faktor Jean-
Luc Mélenchona tam hrát ten moment překvapení, ale v tuto chvíli tedy to napnutí sil před druhým kolem bude daleko
intenzivnější. Jak jsem říkala, velká snaha Macrona bude zřejmě oslovovat skutečně Francouze napříč teritoriem i napříč těmi
jednotlivými skupinami, aby opět získal takový ten boj proti. "Pojďme se spojit proti, prostě té nebezpečné variantě pro Franci.
Pojďme se společně spojit proti Le Penové". A samozřejmě budeme svědky několika debat mezi dvěma hlavními kandidáty.
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Mimochodem, jak by se změnilo domácí i zahraniční směřování Francie po případném vítězství Le Penové? Co čeká její voliče
a, jaká by mohla být realita?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, realita by byla asi trošku tvrdší, předpokládám než naznačovaly styl během této prezidentské kampaně, protože když se
podíváme do programu, tak ten nijak se neodchýlil od těch silnějších jaksi antiimigračních tónů a velmi důrazu na řád a
pořádek ve francouzské společnosti ochranářských opatření, které se tady objevovali v minulosti. Marine Le Penová v tomto
ohledu tedy samozřejmě zmírnila svůj styl, snažila se být přístupnější pro širší vrstvy společnosti, ale obávám se, že by návrat
těchto témat napojených právě na antiimigrační politiku ochranářství se vrátil hned po jejím nástupu do funkce, ona slibuje
referendum o otázkách identity, imigrace a podobně. Takže myslím si, že Francie by v tuto chvíli asi od odchýlila od toho
proevropského otevřenějšího kurzu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak do těch voleb zasahuje válka na Ukrajině, je to ve Francii zásadní volební téma?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Ukrajina samozřejmě důležitá byla, byla samozřejmě daleko důležitější po té ruské agresi na Ukrajinu na začátku toho konfliktu,
kdy vyšplhaly Macronovi preference, kdyby se tedy volby konaly tehdy, tak by asi měl to vítězství jasnější, ale v tuto chvíli už
vlastně se nestává tím prioritním tématem, spíše se posouvá do nějaké kontextuální roviny ve vztahu k dopadům na konkrétní,
na Francouze na jejich ekonomickou situaci, ale předpokládám, že se určitě dočkáme toho, že Marine Le Penová tu zátěž,
kterou má z minulosti si pocítí i teda předtím druhým kolem.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Eliška Tomalová, odbornice na Francii z katedry evropských studií Univerzity Karlovy. Děkuju za váš čas, na slyšenou.

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Hezký den.

Ayrer odešel z komunikace UK do agentury URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Redakce MAM , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 14:40 , RU / měsíc: 130 809 ,
RU / den: 10 351 , Rubrika: Lidé , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
Martin Ayrer odešel z vedení marketingu Univerzity Karlovy. Nově působí v agentuře AMI Communications na pozici senior
konzultanta. V minulosti byl například mluvčím ČSSD.

„Po čtyřech letech jsem se rozhodl pro další velkou profesní výzvu. Velmi děkuji Charles University za příležitost a všem
kolegům a kolegyním držím s univerzitní komunikací palce,“ napsal na síti LinkedIn.

Ayrer na UK vedl nově vytvořené Oddělení marketingu, několik komunikačních projektů a vyučoval na Fakultě  sociálních
věd  předmět „Strategická komunikace“.

V minulosti působil jako redaktor ČTK a TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v pozici mediálního plannera v mediální
agentuře PHD. Pracoval v politickém marketingu na pozicích tiskového mluvčího ČSSD, tiskového mluvčího Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a tiskového mluvčího Vlády ČR.

Odpoledne na Rádiu Z 16:00
RÁDIO , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 17:31 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Pořad: 16:00 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 971 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
David Emler je expert institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  3 univerzitě Karlové a mluvit budeme o
francouzských prezidentských volbách. Jak to celé může dopadnout, no a už za chvíli se spojíme s ekonomkou Janou
Stehlíkovou, no a budeme mluvit samozřejmě o inflaci v Česku, která v březnu zrychlila svůj meziroční růst, tak taková
nabídkám já doufám, že ji přijmete, budete trávit další minuty. Společně se mnou v éteru rádia zet přeji vám nerušený poslech.
Dobrý den. Přesný čas 5 minut po šestnácté do éteru teď vysílám Linkin park.

Přeji všem pěkné odpoledne je přesně 8 minut po šestnácté hodině a vy ladíte vysílání rádia zet. Inflace v Česku v březnu
zrychlila meziroční růst na 12,7 % z únorových 11,1 % je tak nejvyšším od května roku 1998. Nejvíce zdražily pohonné hmoty,
které byly v březnu o polovinu dražší než před rokem. No dál výrazně rostly ceny elektřiny a také zemního plynu. Já už ve
vysílání vítám ekonomku Ilonu vyhlídkovou. Dobré odpoledne přeji. Dobrý den. Řekněte, kde se ten vysoký meziroční růst
spotřebitelských cen v dalších týdnech a hlavně měsících nejznatelnější projeví, kde si nejvíce připlatíme, budou to právě
energie?

mluvčí 
Tak už to vidíme, ten trend tuší nějakou dobu trvá. Ona je možná vhodné připomenout, že těm problémům a začalo docházet
před konfliktem na Ukrajině jsme vlastně ten celý minulý rok sledovali velmi významné nárůsty nejenom cen energií, ale i další
komunit, které vstupují do výroby EIA následně samozřejmě a než jižní celý tým spotřebním košem. Pokud teďko víceméně
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zintenzivnilo, je nám snad hnojiv a nárůst cen pšenice a s tím pádem nám to zasahuje i ten velmi citlivý a hejtman potraviny.
Ono ta míra inflace, kterou jste zmiňovala, a to je poměřit CPI, tedy spotřebitelské ceny. Vrátí vám se na ten koš těch
domácností, nicméně pokud chceme trošku odtušit, se bude do budoucna taky dobré se podívat na index standard výrobců, a
protože ten se nám většinou nějakým zpožděním právě přelévá i spotřebitelům, když se podívám na to aktuální čísla, tak je
patrné, že u průmyslových výrobců a ta inflace byla přes 20 % konkrétně 21,3 a u zemědělských výrobců dokonce 22,9 % AA
to je bohužel signál, který říká, že zdražují vstupy do průmyslové výroby, vozy Legacy změní a ty jste následně ukáží jako v
cenách průmyslových výrobků, tak ale především v cenách potravin.

mluvčí 
Když se zeptám, dokážete odhadnout, jak bude meziroční inflace růst dál, kde je ten onen pomyslný strop?

mluvčí 
Stop se odhaduje dost těžko, protože sucho, jestli si musíte uvědomit, že zůstávají klíčové tady ceny primárních komodit a ty
hodně souvisejí s tím, jaká je situace ve světové ekonomice, což to by také zahrnuje ten konflikt na Ukrajině a případné
přerušení dodávek nebo třeba její významnější omezení. U a tím pádem ta míra nejistoty je vysoká. Míra nejistoty láká
spekulanty a většinou povzbuzuje a ten ten nárůst té strany, takže tu dynamiku, byť spíše do budoucna a očekávala očekávala
vyšší stejně, tak si myslím, že není možné očekávat teď zvyšování úrokových sazeb centrální bankou mělo nějaký zásadnější
dopad, když se podíváte, tak u nás ta úroková míra roste už několik měsíců a pro srovnání na Slovensku zůstává podle ruské
centrální banky na té na té nule a rozhodně nemůžeme říct, že by Slovensko mělo vyšší inflační dynamiku než než Česká
republika, takže v tom ohledu jsem skeptická, že by tady centrální banka oba nějak výrazně pomoci přes nástroj úrokových
sazeb.

mluvčí 
Řekněte, dá se vůbec říci, vzali se propisuje do těch aktuálních čísel růstu spotřebitelských cen. Vlastně všechny ty okolnosti,
které jsme zmiňovali dopady války na Ukrajině růst cen energií?

mluvčí 
To.

mluvčí 
Nefér slyšíme se paní Švihlíková. Dobrý prostě řešíme. Já se omlouvám, slyšela jste otázku, zdali se propisuje do těch
aktuálních čísel růstu spotřebitelských cen. Už vlastně všechny okolnosti, ať už to jsou zmíněné dopady války na Ukrajině, tak
právě ten růst cen energií nebo k tomu ještě něco dalšího muže při Víta.

mluvčí 
A já už jsem zmiňovala ten ten faktor nárůst cen potravin, který v tuto chvíli je dáno zvyšování cen svoji vlastně to pojítko mezi
trhem energetickým a potravinový to je to no paní zásadní věc a samozřejmě se nám tam mohou objevit další cenové výkyvy,
jak jsem říkala, velká velká nejistota, velmi často povzbuzuje národ představí nutná a jak je potřeba také uvědomit, že bohužel
situace tohoto typu tzn. situace zcela výjimečně značné mohou lákat představitelé některých sektorů a k tomu, aby neúměrným
způsobem a navyšovali navyšovali marže, a právě proto máme některé nástroje, jako je třeba zákon o cenná, který umožňuje
vládě jednat tedy za předpokladu, že vláda 1 jste a že to umí ty prozatímní naopak ukazují, že právě třeba u těch pohonných
hmot dochází poměrně významnému navýšení marží a poté vidíme, že řadě zemí Evropské unie snaží vlády ten cenový tlak
mírnit jinými opatřeními, ať už oba i daňové nebo v oblasti nějaký film jednorázový u sociálních dávek pro domácnosti.

mluvčí 
Paní Švihlíková je ten současný vývoj inflace impulsem pro další zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou a je to
podle vás tam jediná správná cesta?

mluvčí 
Já jsem trošku zatnout zuby nemyslím, že by tahle cesta byla nutná o tom, že upřímně řečeno, ono jako na těch 13 % úrokové
sazbě jako zvednout nemůžete. To by byl ekonomický kolaps a pádem pořád bude potom docházet k tomu propadu kupní síly v
tom jako a nemůže být sporu asi tak řeknu, že iluzorní představovat vyšší úrokové sazby a České republice, kromě tedy
ochlazení ekonomiky bezesporu zapříčiní, ale i dokáží nějakým způsobem tlačit a vývoj světových cen komodit. Já si myslím, že
mnohem vhodnější nástroj, pokud už tedy centrální banka a jednat je ne posilování kurzu tzn. intervence využít devizové
rezervy, které jsou enormní a on by něčemu byly, když už jsou a tu tak obří i mezinárodní srovnání a pokus sice chvíli na větší
posilování koruny vůči euru, což si myslím, že by mohl ty inflační tlaky, pokud brzdit a myslím, že ten dopad tohoto opatření to
podstatně méně negativní pro českou ekonomiku než zvyšování těch úrokových sazeb.

mluvčí 
Další věc březnová meziroční inflace byla o 2,9 procentního bodu vyšší, než vlastně odhadovala Česká národní banka v
únorové prognóze. Tím důvodem bylo právě především výrazné zdražení pohonných hmot. Teď ale vláda podnikla balík
opatření vůči růstu cen benzínu nafty. Do budoucna. Pomůže to podle vás?

mluvčí 
Tak ty.

mluvčí 
Prognózy ČNB se bohužel alkohol mýlí už poměrně dlouho, a to nejenom z hlediska výše inflace byla prostě říct, že ta opačný
dynamika je skutečně vysoká ze a že EU zcela odhadnout není snadné, ale on zaměření lomená, že od tyče nebo tak nějak
neustále krouží mezitím ta inflace poptávková nebo nákladová možná vypadá jako akademický spor ve skutečnosti velmi
zásadní, protože vám ten určuje, jaké kroky mají smysl a jaké kroky smysl nemají a řekněme, že prozatím a jakým způsobem
vláda reaguje, je poměrně skromné ve srovnání s ostatními zeměmi vidíme, že i zapojují nástroje, řekl bychom údernější
charakterů a my jsme zatím získali informaci o těch manévrech spotřební daní. Samozřejmě je úleva vše menšího rozsahu, jak
můžete na dominantní problém je právě naopak k PN a vše marží vlastně v celém tom distribučním řetězci, pokud hovoříme o
pohonných hmotách kníže právě tady má vláda dobrý nástroj, týkají se právě cen a cenové regulace, které je možné využít
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tento nástroj, který využívá každý den jenom, protože se zvyšuje zemi, ale skutečně tam jasná souvislost nějakou mimořádnou
situací, a to si myslím, že tahle podmínka jen plněna.

mluvčí 
Říkává vysílání rádia zet ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji vám pěkně za odpovědi na mé otázky. Děkuji pěkně za váš čas.
Těším se příště na slyšenou.

mluvčí 
Díky na slyšenou.

mluvčí 
A my budeme pokračovat dál naším dalším hostem může za chvíli bude expert institutu mezinárodních studií. Fakulty
sociálních  věd  při univerzitě Karlově David Emler. A budeme mluvit o francouzských prezidentských volbách.

Zpěvačka Pink poslala svým fanouškům sluncem nabitý dárek k loňskému Valentinu. Nazpívala se svou dcerou vilou píseň
Karmín Sunshine, ke kterému zároveň vydaly i úžasný klid, doporučuju pro zlepšení nálady i do dnešního slunečného
odpoledne. Po roce se nesmírně hodil do éteru rádia zet. Díky za něj, no a my teď se vracíme 21 minut po šestnácté hodině k
dalšímu tématu a naším dalším hostem je teď expert institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  při univerzitě
Karlově pan David Emler. Vítám vás dobré odpoledne. Dobrý den. Do druhého kola francouzských prezidentských voleb. Podle
očekávání a také konečných výsledků postoupili současný centristický prezident Emmanuel Macron. Teď dosáhla 27,84 % a
krajně pravicová politička Marine Le Penová z 23 celými 0,15 % tak řekněte Macron Le Penová a už dnes zahájili kampaň před
druhým kolem. To bude 24. dubna. Ty průzkumy předvídají těsný souboj. Co bude tím rozhodujícím tématem, které rozhodne
druhé kolo prezidentských voleb, kdo nakonec se prosadí, to získá paláce.

mluvčí 
Jo je ten výsledek toho prvního kola skutečně zajímavý, protože téměř identický až na pár pro procent s tím výsledkem toho
roku 2017, kdy to byly stejně tedy kandidáti Emmanuel Macron a Marine Le Penová, kteří se dostali do toho druhého kola.
Dneska je zajímavý ten kontext, který se vlastně úplně proměnil Emmanuel Macron již není neznámý. Kandidát je poprvé
kandidující na nějakou veřejnou funkci, ale 5 let vykonávat funkci toho prezidenta. Marin Le Penová taktéž kandiduje už potřetí,
takže řekněme, že barva jsou to ostřílení politici. Ten kontext samozřejmě všichni si mysleli, že bude dán zejména epidemii, tedy
na pandemii covidu, která rovněž Francie tvořila hlavní téma ty minulé 2 roky, ale já jsem se třeba domníval, že daleko větší vliv
bude válka na válka na Ukrajině. Ruská agrese na Ukrajině, která mělo za to v řadě komentářů daleko víc poškodí třeba
Marine Le Penovou díky tomu, že ona se k Putinovi velice otevřeně hlásila. A naopak Emmanuel Macron, který se snažil svoji
reklamací zamezit zabránit tomu konfliktu, takže tady to téma vlastně jakoby nezafungovalo sám jsem překvapen, že vlastně to
nemělo velký vliv na volby. Ale 1 již dneska jisté to, co se podařilo Marine Le Penové extrémní pravici prosadit témata, který se
týkají bezpečnosti, který se týkají imigrace, který se týkají islámu a k tomu všemu navíc dneska jsou témata stejný jako u nás
tzn. zdražování, zdražování energie, pohonných hmot a tak dál.

mluvčí 
Řekněte, dá se předpokládat, ke komu se přikloní voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola a vím, že ten rozdíl mezi Madla
plynovou a třetím místem krajně levicovým kandidátem Janem Man Šen 20 na těch 0,95 % není velký tam by mohla být
poměrně silná voličská základnám, dá se odhadnout, co ty informace.

mluvčí 
Určitě tam to je vždycky skoro nejzajímavější sledovat vždycky, jaký kandidáti, kteří se nedostali do toho jako oni obvykle dávají
nějaké doporučení nebo nějakou nějakou nabídku jako ke svým voličům, kdo je jim nejbližší, koho oni sami třeba budou volit a
ten, jak jste zmínila ten třetí šálek Milan show, který je představitel zase extrémní levice. On vlastně tvrdí, že kapitalismus vůbec
nefunguje, že bysme měli obrátit k nějakému socialisticko komunistickému modelu, když to hodně přeženu, tak on řekl, že by v
žádném případě jeho voliči neměli volit Marin Le Penovou. Ale neřekl volili Macrona, takže spousta z nich zřejmě třeba ve volné
k volbám nepůjde nepůjde vůbec, což zase implicitně nahráváte Marine Le Penové, protože obecně radikální voliči nebo voliči
těch extrémy extrémnějších stran mají spíš tendenci být důslední a chodí často k těm volbám. U těch ostatních kandidátů
většina z nich většina, řekněme, takových těch centristických stran, jako jsou ti republikáni o sdělení, tak vlastně přímo řekli, že
doporučují svým voličům, aby volili Emmanuela Macrona, stejně tak jako dneska například celá řada novin napsal ve svých ve
svých komentářích, že vlastně není na výběr, že volba pro Marine Le Penovou by znamenala zásadní obrat pro Francii, jak v té
národní takřka mezinárodní politice v okamžiku vlastně probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině a ty její vazby opět znovu
připomínám na na Vladimíra Putina jsou známy a mohly by být velkým nebezpečím pro Francii, tak pro Evropu.

mluvčí 
Tam se ještě na další věc, která mě napadá mnohé titulky francouzských deníků. Eurem připomínají, že Francouz jsem čeká
stejná volba jako v roce 2 17. Opakuje se rovněž sportovní terminologie odvetném zápase. Dá se to tak vnímat, že to bude
opravdu podobný souboj před pěti lety?

mluvčí 
No ano, můžeme se na to koukat touto touto optikou. Je tady samozřejmě to, že to, že jsou tam tíž titíž 2 kandidáti je jakoby
vyjádření nebo Francouzi vyjadřují určitou skepsi, je to taková ta takhle to zklamání tou politikou, že prostě 5 let uplynulo a
politici nám nedokázali nabídnout nic jiného než to samé, které bylo předtím teď je pěti lety oba 2 kandidáti samozřejmě s tím
počítali. Ono to víceméně vypadalo už delší dobu, že to budou ti 2, kteří se potkají v tom druhém kole. Určitě předpokládám,
můžeme předpokládat, že Marine Le Penová se připravovala na ty osobní střety na dialogy, protože vlastně před těmi pěti lety
úplně pohořela vlastně v tom v tom televizním rozhovoru s Emmanuelem Macronem a říká se, že právě spoustu těch bodů totiž
voličů ztratila tady v tom okamžiku. Nicméně letos se má za to, že skutečně to bude daleko daleko těsnější souboj a všichni se
shodují na tom, že vůbec není automaticky dopředu jasné, že by to měl Emmanuel Macron vyhrál.

mluvčí 
Poslední 30 sekund, zeptám se na jednu zásadní věc, která možná vyzní trochu paradoxně k urnám v neděli dorazilo necelých
4 70 % registrovaných voličů. Pro Francouze je to například mě druhá nejnižší volební účast pro první kolo prezidentských
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voleb, ale na druhou stranu u nás taková čísla vůbec nejsme zvyklí u voleb, na co to ukazuje takováto účast ve francouzských
volbách.

mluvčí 
No, jak se říká pro pro ty Francouze, je to vlastně jako rekordně slabá účast. Je tu zase určité vyjádření jakoby nechuti určité
politice, zklamání skepse ve Francii prezidentské volby jsou ty volby tradičně už od páté republiky od toho roku 1958, kde
vlastně všichni vyjadřují svůj vztah k tomu států a ty účasti byly tradičně velice velice vysoké, ačkoliv to nejsou povinné volby.
Musíme připomenout, neplatí se tam žádná pokuta jako například velký a podobně. Tak vidíme tady určitou určitou nechuť
určitou skepsi vůči politice obecně.

mluvčí 
Říká ve vysílání rádia zet expert institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  při univerzitě Karlovy pan David Emler.
Děkuju pěkně za rozhovor. Těším se příště.

mluvčí 
Já děkuji, klidné odpoledne na shledanou.

mluvčí 
No a když se díváme hodiny 16 hodin 28 minut už jen necelé 2,5 minuty nás dělí od dalších zpráv, nejprve nabídneme světové
Honza Doležal vzápětí předá zprávy z domova na rádiu a do školy ze.

„Nebylo to přátelské setkání.“ Rakouský kancléř Nehammer jednal s Putinem o válce na Ukrajině URL
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O válce na Ukrajině hovořil rakouský kancléř Karl Nehammer při schůzce, k níž se odpoledne sešel u Moskvy s ruským
prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhovor s Putinem označil kancléř za velmi přímý, otevřený a tvrdý. Kvůli svému rozhodnutí
navštívit Rusko čelí kritice, zejména ze strany zemí východní Evropy.

„Vše, co může přispět k ukončení války, se musí udělat,“ řekl Nehammer před cestou. Podle agentury APA dodal, že chce
zprostředkovat dialog mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem, který by vedl k příměří a otevření
humanitárních koridorů. Devětačtyřicetiletý kancléř nicméně připustil, že od cesty nečeká zázraky. Uvedl také, že nebude
„morálně neutrální“, a ujistil, že zmíní i válečné zločiny na Ukrajině.

Karl Nehammer, podobně jako izraelský premiér Naftali Bennet, který do Moskvy přicestoval počátkem března, hodlá využít
zbytky lehce neutrálního postoje Rakouska v rámci „bezpečnostní architektury západu“. Rakousko není členem NATO a možná
se rozhodlo tento kapitál využít, domnívá se zpravodaj ČT David Borek, který je nyní v Kyjevě. „Nehammer tady v Kyjevě byl
před dvěma dny a fakt, že nyní jede do Moskvy, ukazuje, že to bylo koordinováno,“ řekl.

Iniciativa k cestě do Moskvy vzešla od Nehammera, potvrdil sám kancléř. Hovořil o ní v sobotu se Zelenským a řekl o ní i šéfce
Evropské komise Ursule von der Leyenové a německému kancléři Olafu Scholzovi.

Jde o první rozhovor Putina s Nehammerem, který se stal kancléřem loni v prosinci. Od té doby spolu tito dva politici nehovořili
ani po telefonu. Putin pouze rakouskému kancléři poslal telegram u příležitosti jeho nastoupení do úřadu.

Agentura APA napsala, že Nehammerova cesta za Putinem se asi nebude líbit některým evropským zemím, jmenovala
například Polsko či pobaltské země. Podle německého deníku Bild už ji kritizoval zástupce starosty ukrajinského Mariupolu
Serhij Orlov. „Teď to není vhodné. (…) Rusko stále páchá válečné zločiny na ukrajinském území,“ řekl Orlov deníku Bild.
„Nerozumím tomu, jak v této době je možná konverzace s Putinem,“ dodal.

Schallenberg: Je dobré Putinovi osobně říct, že prohrál

Za kancléře se postavil šéf rakouské diplomacie. Podle Alexandra Schallenberga je dobré Putinovi osobně připomenout, že
válku prohrál. „Je rozdíl postavit se mu tváří v tvář a říct mu, jaká je realita: že tento prezident de facto morálně prohrál válku,“
řekl Schallenberg po příjezdu na jednání s ministry zahraničí členských zemí EU v Lucembursku.

„Mělo by být v jeho vlastním zájmu, aby mu někdo řekl pravdu. Myslím, že je to důležité a že to sami sobě dlužíme, pokud
chceme zachránit lidské životy,“ dodal.

Rakouský vicekancléř Werner Kogler byl zdrženlivější. Uvedl, že tato cesta by „mohla stát za pokus“, pokud by byla
koordinovaná s EU, napsala agentura APA.

Známý rakouský politolog Gerhard Mangott rozhodnutí kancléře kritizoval. „Nemyslím si, že tahle návštěva byla moudré
rozhodnutí. Nikdo v EU nečekal na stavitele mostů a Východoevropané již tento krok ostře kritizovali,“ uvedl. Podle Mangotta
bude Putin vědět, jak této návštěvy zneužít.

Rakouská rozhlasová stanice Ö1 uvedla, že schůzka by se neměla konat v Kremlu, ale v Putinově rezidenci v Moskvě ve tři
hodiny odpoledne moskevského času (14:00 SELČ). Rozhovor se údajně uskuteční mezi čtyřma očima, na místě nebudou
žádní novináři. Nehammera doprovází podle deníku Kleine Zeitung pouze jeho poradce, tiskový mluvčí a příslušníci zvláštní
jednotky rakouské policie Kobra.

Kontroverzní vztahy

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 286 / 391

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3469758-rakousky-kancler-nechce-byt-moralne-neutralni-je-na-ceste-za-putinem
http://www.newtonmedia.eu/


Rakousko dlouhodobě patřilo mezi země, které byly k Putinovu režimu vstřícné, je velmi oblíbenou destinací pro ruské oligarchy
i pro jejich investice. Ruští oligarchové vlastní v Rakousku celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách. Provázanost je
tam historicky velká, vysvětlila analytička z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová.

Skandál způsobila v souvislosti s Ruskem v roce 2018 například bývalá šéfka rakouské diplomacie Karin Kneisslová, když
pozvala na svou svatbu ruského vládce Putina, zatančila si s ním před kamerami ruské televize a pak mu složila hluboké pukrle.
Čelila pak na sociálních sítích a v novinách obviněním z lokajství a ponižování se před Ruskem. Řada opozičních politiků tehdy
vyzvala šéfku diplomacie k rezignaci.

O rok později se Kneisslová navíc nechala slyšet, že by si s Putinem ráda zatančila znovu.

Russian President Vladimir Putin attended the wedding of Austrian Foreign Minister Karin Kneissl on Saturday, in a visit that
the opposition says has damaged Austria's reputation for political neutrality https://t.co/z9ni0Q14U6
pic.twitter.com/8UHTFWYk9f

— AFP News Agency (@AFP) August 18, 2018

Pozornost vzbudila Kneisslová znovu poté, co po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uvedla, že chce i nadále zůstat v dozorčí
radě ruského ropného koncernu Rosněfť. Politička nyní žije ve Francii, z Rakouska dle jejích slov „musela uprchnout,
dobrovolně neodešla“. Řekla, že Rakousko opustila kvůli nevraživosti, jaké tam čelila, i kvůli de facto zákazu práce.
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Taktika Le Penové? Místo voleb referendum o Macronovi URL
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Oba finalisté francouzských prezidentských voleb nechtějí ponechat nic náhodě. Chystají velké mítinky a příští týden i účast v
televizní debatě. V té při minulých volbách Le Penová pohořela.

Emmanuel Macron je prezidentem jen pro bohaté, hlasujte proti němu. 
Tak se dá ve zkratce popsat taktika, s níž chce šéfka krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová porazit svého
soupeře. Hodlá proměnit druhé kolo voleb v referendum o prezidentovi. 
Sázet bude nejspíš i na odpor vůči Macronem navrhované penzijní reformě (ta by měla prodloužit věk odchodu do penze na 65
let) a napadat bilanci Macronova vládnutí zejména s důrazem na krizi okolo hnutí žlutých vest. 
Vzhledem k tomu, že klesající kupní síla je nyní hlavní starostí většiny Francouzů, odsunula Le Penová jinak oblíbené téma
migrační politiky na druhou kolej. 
Stávající prezident bude podle informací listu Journal du Dimanche zdůrazňovat příslušnost Le Penové k extrémní pravici a
útočit na její ekonomický program, který ekonomové vesměs považují za nerealizovatelný. 
Na přetřes by opět měly přijít vztahy Le Penové a její strany k Rusku a konkrétně Vladimiru Putinovi (detailně v přiloženém
textu). 
Do Marseille za voliči Mélenchona„Nevím, kolik Francouzů skutečně zná program Marine Le Penové, který je extrémně
pravicový. Začala být vnímána jako standardní alternativa, to ale pro mě opravdu není,“ řekla Seznam Zprávám politoložka
Eliška Tomalová z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze , jež se Francií dlouhodobě zabývá. Poukazuje přitom
na referendum o migraci, jež má Národní shromáždění v programu, i sociální služby poskytované na základě národnosti. 
Týmy obou kandidátů už oznámily data i místa připravovaných mítinků. Následujících 14 dní nepřinese oproti poněkud ospalé
volební kampani velké změny ani mezi oběma koly nečeká Francouze žádný maraton velkých akcí. Le Penová vystoupí jen 14.
dubna v Avignonu na jihu země a 21. v Arrasu, který leží naopak na severu. Macron se o víkendu chystá na velký mítink pod
otevřeným nebem v metropoli francouzského jihu Marseille. 
Místo si Macron nezvolil náhodně – právě v Marseille má spolu s předměstími Paříže největší voličskou základnu Jean-Luc
Mélenchon, třetí v pořadí prvního kola. Šéfovi krajně levicového hnutí Nepoddajná Francie odevzdalo v Marseille hlasy 31
procent voličů, druhého Macrona předstihl o více než devět procentních bodů. 
Neúspěšní kandidáti prosí o penízeEuroposlanec Yannick Jadot (kandidát za Zelené) a šéfka regionu Ile-de-France Valérie
Pécresseová (za Republikány) požádali své stoupence o finanční podporu. Ani jeden z nich totiž v prvním kole voleb nedosáhl
na hranici pěti procent, nad níž hradí náklady na kampaň stát. Vůbec nejhorší výsledek Republikánů v historii v podání
Pécresseové skončil dluhem ve výši sedmi milionů eur. 5 milionů si osobně vypůjčila Pécresseová.Už v pondělí pak Macron
navštívil region Hauts-de-France, následuje návštěva Štrasburku. Kromě toho má prezident dát v hlavním vysílacím čase
rozhovor dvěma televizím. 
„Čekala jsem už před prvním kolem, že Macron trochu více v kampani přitlačí. Teď bude objíždět Francii, aby se snažil získat
podporu,“ říká politoložka Tomalová s tím, že rozhodující bude, zda se prezidentovi podaří oslovit právě voliče Jeana-Luca
Mélenchona. 
Z Macronovy strany se směrem k nich dají bezpochyby čekat ústupky a snaha více akcentovat levicová témata. 
Le Penové ani jeden hlas, žádá třetí muž volebMélenchonovi stoupenci jsou sice na Macrona vesměs alergičtí, zároveň jde ale
o voličské skupiny – mladí lidé, studenti, přistěhovalci – které mají velký problém s xenofobií Le Penové. A sám Mélenchon jim
sice stávajícího prezidenta přímo volit nedoporučil, dvakrát ale zopakoval, že Le Penové nesmí jít ani jeden hlas. 
Jak bude hlasovat on sám, či spíše zdali vůbec přijde k volební urně ve druhém kole, neprozradil. 
Hlavním televizním tahákem bude nicméně až debata obou kandidátů 20. dubna večer. Dva dny před ní má Le Penová
rezervované na přípravu – v roce 2017 při debatě vyhořela, letos chce dopadnout lépe. 
„Bude to jeden z klíčových momentů. Minule se debata Macronovi podařila víc než jeho soupeřce. Le Penová působila
zmateně, u některých témat se ukázalo, že je nezná. Kdyby se z tohoto selhání nepoučila, byla by velmi hloupá,“ podotýká
Eliška Tomalová. 
Šéfka evropských studií přitom dodává, že politické rozdělení Francie není na geografickém základě, protože Le Penová
posílila oproti roku 2017 takřka všude. Macron ale na druhou stranu dokázal zabodovat i v některých okrscích na severu, kde
se to příliš nečekalo, nebo na východě v Alsasku. 

Rakouský kancléř Nehammer navštívil Putina, varuje před východní ofenzivou URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: her , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 21:43 , 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
Rakouský kancléř Karl Nehammer v pondělí navštívil ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyzval ho, aby ukončil válku a
umožnil nezávislé vyšetřování masakrů civilního obyvatelstva. Rozhovor kancléř označil za velmi přímý, otevřený a tvrdý. Putin
totiž podle něj chystá další masivní útok na východě Ukrajiny. Schůzka se konala v rezidenci ruského prezidenta nedaleko
Moskvy. Kvůli svému rozhodnutí navštívit Rusko čelí Nehammer kritice, zejména ze strany zemí východní Evropy. Jde o prvního
zástupce členské země EU, který od vypuknutí invaze s šéfem Kremlu osobně jednal.

Nehammer prohlásil, že z rozhovoru s ruským prezidentem nemá optimistický dojem. „Nebylo to přátelské setkání,“ popsal
kancléř. „Zjevně se připravuje rozsáhlá ofenziva,“ dodal s poukazem na všeobecně očekávaný masivní útok ruských sil na
východě Ukrajiny. Ten podle něj bude mít zničující dopad na civilisty. Ukrajinské jednotky o něm prý vědí a připravují se, že je
Rusové chtějí obklíčit.

Hned po skončení setkání s šéfem Kremlu podle rakouské tiskové agentury APA označil Nehammer společné jednání za „velmi
přímé, otevřené a tvrdé“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že rozhovor trval zhruba hodinu a půl. Další komentář odmítl.
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Při briefingu po schůzce kancléř mimo jiné zdůraznil, že Putina je nutné neustále konfrontovat s fakty z Ukrajiny. Prezident však
podle něj opět popřel odpovědnost Rusů za masakr v Buči a zopakoval svá stanoviska a vidění agrese proti Ukrajině, kterou
označuje za „speciální vojenskou operaci“.

„Pro mě bylo důležité mu jednoznačně říct, že válka musí skončit, musí skončit pro lidi na Ukrajině. Že OSN a Mezinárodní
trestní soud vyšetří zločiny. Řekl jsem, že boží mlýny sice melou pomalu, ale melou. Že se vyšetří válečné zločiny stejně, jako
se vyšetřily válečné zločiny spáchané během občanské války v Jugoslávii,“ prohlásil Nehammer před novináři.

Istanbulský formát je jediný možný

Při jednání s Putinem kancléř podle svých slov také zdůraznil, že je důležité udržet humanitární koridory pro civilisty. Šéfa
Kremlu také vybídl, aby ruská armáda umožnila přístup pracovníků Mezinárodního výboru Červeného kříže k ukrajinským
zajatcům, stejně jako to podle něj umožňuje ukrajinská armáda u svých válečných zajatců.

Nehammer rovněž Putinovi řekl, že ukrajinský prezident Zelenskyj s ním chce jednat přímo, na což však „nepřišla žádná
významnější reakce“. Zopakoval se pouze odkaz na takzvaný istanbulský formát, což naznačuje, že to je nyní jediný způsob, jak
pokročit při mírových rozhovorech, které momentálně uvízly, myslí si kancléř.

Turecko minulý měsíc v Istanbulu zprostředkovalo setkání delegací ukrajinských a ruských vyjednavačů.

Musí se udělat vše k ukončení války

„Vše, co může přispět k ukončení války, se musí udělat,“ řekl Nehammer už před cestou. Podle agentury APA dodal, že chce
zprostředkovat dialog mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem, který by vedl k příměří a otevření
humanitárních koridorů. Devětačtyřicetiletý kancléř nicméně předem připustil, že od cesty nečeká zázraky. Uvedl také, že
nebude „morálně neutrální“, a ujistil, že zmíní i válečné zločiny na Ukrajině.

Karl Nehammer, podobně jako izraelský premiér Naftali Bennet, který do Moskvy přicestoval počátkem března, hodlá využít
zbytky lehce neutrálního postoje Rakouska v rámci „bezpečnostní architektury západu“. Rakousko není členem NATO a možná
se rozhodlo tento kapitál využít, domnívá se zpravodaj ČT David Borek, který je nyní v Kyjevě. „Nehammer tady v Kyjevě byl
před dvěma dny a fakt, že nyní jede do Moskvy, ukazuje, že to bylo koordinováno,“ řekl.

Iniciativa k cestě do Moskvy vzešla od Nehammera, potvrdil sám kancléř. Hovořil o ní v sobotu se Zelenským a řekl o ní i šéfce
Evropské komise Ursule von der Leyenové a německému kancléři Olafu Scholzovi.

Jde o první rozhovor Putina s Nehammerem, který se stal kancléřem loni v prosinci. Od té doby spolu tito dva politici nehovořili
ani po telefonu. Putin pouze rakouskému kancléři poslal telegram u příležitosti jeho nastoupení do úřadu.

Agentura APA napsala, že Nehammerova cesta za Putinem se asi nebude líbit některým evropským zemím, jmenovala
například Polsko či pobaltské země. Podle německého deníku Bild už ji kritizoval zástupce starosty ukrajinského Mariupolu
Serhij Orlov. „Teď to není vhodné. (…) Rusko stále páchá válečné zločiny na ukrajinském území,“ řekl Orlov deníku Bild.
„Nerozumím tomu, jak v této době je možná konverzace s Putinem,“ dodal.

Schallenberg: Je dobré Putinovi osobně říct, že prohrál

Za kancléře se postavil šéf rakouské diplomacie. Podle Alexandra Schallenberga je dobré Putinovi osobně připomenout, že
válku prohrál. „Je rozdíl postavit se mu tváří v tvář a říct mu, jaká je realita: že tento prezident de facto morálně prohrál válku,“
řekl Schallenberg po příjezdu na jednání s ministry zahraničí členských zemí EU v Lucembursku.

„Mělo by být v jeho vlastním zájmu, aby mu někdo řekl pravdu. Myslím, že je to důležité a že to sami sobě dlužíme, pokud
chceme zachránit lidské životy,“ dodal.

Rakouský vicekancléř Werner Kogler byl zdrženlivější. Uvedl, že tato cesta by „mohla stát za pokus“, pokud by byla
koordinovaná s EU, napsala agentura APA.

Známý rakouský politolog Gerhard Mangott rozhodnutí kancléře kritizoval. „Nemyslím si, že tahle návštěva byla moudré
rozhodnutí. Nikdo v EU nečekal na stavitele mostů a Východoevropané již tento krok ostře kritizovali,“ uvedl. Podle Mangotta
bude Putin vědět, jak této návštěvy zneužít.

Kontroverzní vztahy

Rakousko dlouhodobě patřilo mezi země, které byly k Putinovu režimu vstřícné, je velmi oblíbenou destinací pro ruské oligarchy
i pro jejich investice. Ruští oligarchové vlastní v Rakousku celou řadu nemovitostí a mají podíl v mnoha firmách. Provázanost je
tam historicky velká, vysvětlila analytička z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  UK  Zuzana Lizcová.

Skandál způsobila v souvislosti s Ruskem v roce 2018 například bývalá šéfka rakouské diplomacie Karin Kneisslová, když
pozvala na svou svatbu ruského vládce Putina, zatančila si s ním před kamerami ruské televize a pak mu složila hluboké pukrle.
Čelila pak na sociálních sítích a v novinách obviněním z lokajství a ponižování se před Ruskem. Řada opozičních politiků tehdy
vyzvala šéfku diplomacie k rezignaci.

O rok později se Kneisslová navíc nechala slyšet, že by si s Putinem ráda zatančila znovu.

Russian President Vladimir Putin attended the wedding of Austrian Foreign Minister Karin Kneissl on Saturday, in a visit that
the opposition says has damaged Austria's reputation for political neutrality https://t.co/z9ni0Q14U6
pic.twitter.com/8UHTFWYk9f
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— AFP News Agency (@AFP) August 18, 2018

Pozornost vzbudila Kneisslová znovu poté, co po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uvedla, že chce i nadále zůstat v dozorčí
radě ruského ropného koncernu Rosněfť. Politička nyní žije ve Francii, z Rakouska dle jejích slov „musela uprchnout,
dobrovolně neodešla“. Řekla, že Rakousko opustila kvůli nevraživosti, jaké tam čelila, i kvůli de facto zákazu práce.

Rekordní inflace
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Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Inflace v Česku roste nejrychleji za posledních téměř 25 let. Nahoru ji ženou drahé energie, pohonné hmoty, ale i potraviny.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Podle statistiků v březnu meziročně stoupla na 12,7 % z únorových 11 %. Důvodem jsou hlavně válka na Ukrajině a sankce
proti Rusku.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
V únoru měla Česká republika z celé Unie třetí nejvyšší inflaci. Březnová čísla zatím nejsou, ale podle ekonomů se zdražování,
které bude ještě dál pokračovat, odrazí na životní úrovni každého z nás.

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka 
Černé scénáře se naplnily a inflace se kvůli válce na Ukrajině vyvíjí ještě hůř, než se čekalo.

Lukáš KOVANDA, ekonom 
Ještě poměrně nedávno, když se řeklo, že by mohla být desetiprocentní, tak se mnozí učitelé za hlavu, jaký je to děs. A nyní
spíše vyhlížíme možná inflace až v úrovních kolem 16 nebo dokonce 20 %.

Petr STUDNIČKA, ekonom 
Je třeba upozornit, že většině českých domácností se zvyšuje cena za ty základní nezbytné komodity, které potřebuje každý,
tzn. potraviny, energie, pohonné hmoty a ceny za bydlení.

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka 
Nejvíc meziročně vzrostly ceny pohonných hmot. Tam je nárůst o více než 50 %. Zatímco loni v březnu se průměrná cena
pohonných hmot pohybovala okolo 29,60 za litr, letos v březnu byla o více než 16 Kč vyšší. Zdražují ale také energie, elektřina
a plyn, a to se promítá všude, a tak rostou třeba i ceny běžných potravin, jako jsou máslo, mléko, brambory nebo mouka.

Richard KABÁT, majitel pekárny Kabát s.r.o. 
Standardně jsme před rokem nakupovali třeba za mouku za 6,80 a teď v průběhu války, kdy už se ví, že Ukrajina asi nezaseje a
nedodá pšenici, tak nakupujeme za 14 Kč kilo mouky.

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka 
Zdražení pšenice se tak promítne zejména na růstu cen pečiva.

Richard KABÁT, majitel pekárny Kabát s.r.o. 
O chleba jsme třeba aktuálně zdražily ze 46 Kč na 54 Kč.

osoba 
Když to bude dražší, tak určitě víc budou lidi sami si péct.

Péct neumím, takže musím ho koupit i za 70, když bude, abych neumřel hlady.

Péct neumím, tak budu muset koupit.

Potřebuju jíst, co se dá dělat. Já si myslím, že se ekonomik zase vzpamatuje.

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka 
Průměrná cena za kilo konzumního kmínového chleba v Česku byla ještě loni v říjnu 29,60 a teď je skoro 35 Kč. Stejné je to i s
máslem. Jeho průměrná cena za půl roku vzrostla ze 37,60 na 44,70.

Lukáš KOVANDA, ekonom 
To už je skutečně věc, kdy se ten ekonomický problém stává také problémem sociálním, protože potraviny jsou vlastně
klíčovou položkou výdajů i velice chudých domácností, domácností sociálně zranitelných, důchodců, matek samoživitelek.

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka 
Vývoj inflace bude podle odborníků záviset na vývoji války na Ukrajině. Pokud by došlo k přerušení dodávek ruského plynu do
Evropské unie, můžeme očekávat inflaci i 20 %. Vysoká inflace mezitím znehodnocuje úspory lidí v bankách.

Lukáš KOVANDA, ekonom 
Pokud ta inflace bude 20 %, což je nyní dokonce pravděpodobnější než těch 10, tak z těch 100 000 se vám to za ten rok
scvrkne na 80 000, tzn. vy neutratíte ani haléř, ale máte o 20 000 Kč méně.
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Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka 
Účinnou ochranou proti inflaci podle odborníků může být investice do zlata, stříbra nebo do nemovitostních fondů. Eliška
Kopánková, televize Nova.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Kvůli zdražování a rekordní inflaci hrozí život pod hranicí chudoby čím dál většímu počtu lidí. Podle odborníků se do finančních
problémů může dostat až třetina domácností. Omezit se chystají například dovolené nebo kroužky pro děti.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Paní Michaela žije sama se čtyřmi dětmi v azylovém domě. Doteď situaci po finanční stránce, i když s obtížemi, zvládala. Teď jí
ale rostoucí ceny udělaly doslova čáru přes rozpočet. Problém jsou hlavně potraviny.

Michaela, samoživitelka 
Beru takové ty levnější verze. Přece jenom 4 děti, víc financí, víc to stojí, je to poznat, že ten nákup je třeba o stovku dražší.
Moc škrtat se nedá, protože opravdu jako ty 4 děti mají svoje potřeby.

Daniel HŮLE, expert na exekuce, Člověk v tísni 
Za posledního, dejme tomu, 4–5 měsíců jsem poměrně výrazně propadly příjmy, reálné příjmy opravdu velkému množství
domácností. Jako teď se bavíme spíš jako o klidně o milionu, dvou milionech domácností.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Razantně se například zvedá počet rodin, které si nemohou dovolit školní obědy.

Rudolf ŠPOTÁK, hejtman Plzeňského kraje /Piráti/ 
V tom letošním roce podporujeme asi 301 dětí a je to 34 škol. Na ten příští rok už máme požadavky od 57 škol.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Řadě rodičů už rozpočet nevystačí ani na kroužky.

Svatava POULSON, nezisková organizace Patron dětí 
Zaznamenáváme mnohem vyšší číslo přijatých žádostí v oblasti sociální, zejména třeba na úhradu volnočasových aktivit dětí,
školních akcí typu školy v přírodě.

Matúš SZABÓ, redaktor 
Problémy se ale netýkají jen těch nejchudších, opasky už si musí utahovat i střední třída.

Daniel HŮLE, expert na exekuce, Člověk v tísni 
Rodiny, které žily takovým standardem jako nižší střední třídy, jezdili na dovolenou a podobně, tak ty zvažují, jestli budou mít na
dovolenou, anebo jestli bude mít na výdaje spojené se vzděláváním dětí.

Helena PHUNGOVÁ, předsedkyně tenisového klubu 
Lidé se rozmýšlí, zda ušetří peníze. Ubývá nám základka, tudíž i vlastně prostředky.

Petr JANSKÝ, ekonom, vedoucí Katedry evropské ekonomické integrace a ekonomických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Lidé budou spíše snižovat výdaje na nějaké, řekněme, v uvozovkách, luxusnější zboží, jako je například dovolená.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Zatímco v předchozích letech si dovolenou nemohla dovolit čtvrtina domácností, letos to podle odborníků může být i víc než 60
%. Matúš Szabó a Lucie Hlubučková, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Regulátorem je u nás Česká národní banka, která jako hlavní nástroj proti inflaci používá zvyšování úrokových sazeb. Ty
zvýšila v posledních měsících už několikrát. Naposledy o půl procentního bodu, což by mělo zpomalit růst cen. S dopady inflace
může podle ekonomů pomoci vláda. Ta už například zvýšila životní a existenční minimum, ale podle opozice to nestačí.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Přibrzdění zdražování nemovitostí, ale třeba i potravin, energií anebo služeb. Právě to je jeden z úkolů České národní banky.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Zvýšení sazeb jako takové působí se zpožděním minimálně jednoho roku a spíše roku a půl. My ty výsledky brzdění inflace
přes vyšší sazby uvidíme až ve druhé polovině letošního roku.

Marek DAVID, hlavní ekonom, Deloitte 
Jediným hlavním nástrojem pro brzdění inflace bývá, a Česko není výjimkou, zvyšování úrokových sazeb, případně posilování
kurzu koruny.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Jenže podle některých politiků takové kroky ze strany České národní banky nestačí.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda hnutí /ANO/ 
Tam se zamysleme nad tím, jestli tato politika České národní banky má šanci uspět, když znehodnocení peněz je zcela
evidentně 13 %, bohužel jsme teď v zajetí a ve smyčce nejenom vlády, která hospodářsky naprosto selhává.

Lukáš KOVANDA, hlavní ekonom Trinity Bank 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 291 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Se možná dočkáme v příštích měsících toho, že vlastně bude prodávat své devizové rezervy centrální banka česká, aby
vlastně posílila korunu, protože to posílení koruny, to vlastně tu inflaci tlumí také.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Podle ekonomů jsou další kroky také na vládě.

Petr STUDNIČKA, ekonom 
Je to například vyhodnocení současné výše platů ve veřejném sektoru.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Vláda kvůli zvyšujícím se cenám od 1. dubna navýšila životní a existenční minimum. Rodina se dvěma dětmi do šesti let si tak
měsíčně polepší zhruba o 1 000 Kč. Od června do konce srpna Fialův kabinet sníží spotřební daň na benzín a naftu.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Je to opatření, které v současné složité době jednoznačně pomůže všem občanům, ale také všem dopravcům, poskytovatelům
veřejné dopravy.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Podle opozice současná vládní pomoc nestačí. Je prý potřeba myslet i na střední vrstvu obyvatel.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ 
Chceme vrácení slevy na jízdném pro seniory a studenty na původní úroveň. Je to směšné. Je to 1,8 miliardy, je to necelá
desetina výdajů rozpočtu.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/ 
Vláda by měla zajistit dostatek energií, protože stoupající ceny energií způsobují právě inflaci, takže se nemůžeme bohužel
úplně odstříhnout od ruského plynu, protože to právě způsobí problémy českým domácnostem.

Marek VÝBORNÝ, předseda poslaneckého klubu /KDU-ČSL/ 
Vláda vážně diskutuje například o zvýšení slevy na poplatníka. To skutečně dopadne na všechny potřebné, na rodiny, na
střední třídu, například pokud bychom zvýšili odečitatelnou položku na děti, což je jasná podpora rodin a rodičů.

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 
Podle ekonomů si vláda musí dát pozor na dlouhodobé daňové úlevy. Zvyšoval by se tím deficit rozpočtu, a to by hnalo ceny
ještě víc nahoru. Klára Pospíšilová a redakce, televize Nova.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Tak a teď je s námi ve vysílání prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer. Pane prezidente, kam může zdražování dojít a jaká protiinflační opatření by podle vás pomohla?

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR 
Dobrý večer. Děkuji za pozvání. No, jak jsme slyšeli v předcházejících vstupech, tak ekonomové se shodují, že inflace ještě
dále bude narůstat. I když jakkoliv své kolegy ekonomy znám a vážím si jich, tak nemyslím, že by měli zas tak strašit, jak jsem
slyšel teď před chvíli. Co se týče těch opatření, tak je tady samozřejmě politika centrální banky, ale nenamlouvejme si;
zvyšování úrokových sazeb, jak jsme slyšeli, bude působit v delším horizontu a domnívám se, že ani pomocí jaksi hraní si s
kurzem koruny nepomůže, protože ten kurz by musel strašně moc zpevnit, aby tu inflaci přibrzdil a současně by ale přibrzdil
také exporty a náš hospodářský růst, čili z tohoto hlediska ta centrální banka má zatím velmi omezené ruce, proto Hospodářská
komora navrhuje vládě, aby začala dělat některé kroky, třeba které se týkají cen elektřiny, protože je špatné, když výrobci mají
obrovské marže tím, že vyrábějí u nás poměrně levně a prodávají na různých burzách evropských s velkým ziskem. Možná by
stálo zato zapřemýšlet třeba i nějakého státního obchodníka s elektřinou, který by vykupoval doma od domácích výrobců, ERÚ
by třeba nařídil rozumnou marži a cena elektřiny by mohl docela rychle klesnout. Ovšem je to samozřejmě riziková operace,
která by musela být dobře připravena, ale my bychom chtěli o tom aspoň otevřít diskuzi.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Já tedy zůstanu u tady toho vašeho návrhu, který jste tedy předložili vlád. Jaká je odezva ze strany premiéra a příslušných
ministrů?

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR 
Zatím žádná. Oslovili jsme je. Já rozumím tomu, že jsme je oslovili v pátek. Zítra je tripartita, kde bych se chtěl o tom pobavit, ale
já bych chtěl být tady dobře pochopen. Je to samozřejmě návrh náš, který musí odborníci dobře prodiskutovat. Hospodářská
komora není státní správa, nemůže brát na sebe odpovědnost za konkrétní opatření, ale chtěli jsme tu diskuzi rozvířit, protože
se obáváme, že potom už vláda bude mít v rukou pouze nástroje sociálního charakteru. Jak pomoct té paní, která žije v
azylovém domě se čtyřmi dětmi, ty samozřejmě musí dostávat daleko vyšší sociální dávky, ale musela by se vláda připravit na
to, že stále více podnikatelů by tlačilo na to, aby dostávali od vlády také nějakou pomoc, protože především malé a střední
podniky v této situaci by se opravdu velmi rychle mohly dostat do složité situace.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
Tak, pane prezidente, moc děkujeme za váš čas a přejeme vám klidný večer.

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR 
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka 
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A zvyšující se inflace netrápí jenom Českou republiku, ale i další evropské státy.

Reynolds KORANTENG, moderátor 
Teď je s námi ve studiu kolegyně Hana Jelínková. Hanko, jak jsou na tom s inflací ostatní země Evropské unie?

Hana JELÍNKOVÁ, redaktorka 
Dobrý večer. Poslední údaje o inflaci v zemích v Evropské unii jsou z února. Eurostat ale vydal i předpokládanou míru inflace
za březen. Ta měla v Evropské unii přesáhnout 7,5 procenta. To je vůbec nejvíc za posledních 20 let, tedy od zavedení eura.
Pojďme se teď podívat na předpokládanou inflaci v jednotlivých státech Evropské unie. Jak můžeme vidět, tak nejhůře je na
tom například nic Nizozemsko, dále také Estonsko nebo Litva. O poznání lépe na tom je například Finsko, Francie a také
Portugalsko. A podle analytiků by míra inflace v řadě zemí Evropské unie mohla nadále růst i v druhé polovině roku.

Válka na Ukrajině a rozšiřování NATO
TV , Datum: 11.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.04.2022 23:18 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 423 672,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Teď se s námi spojil Tomáš Karásek, děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  působící na Katedře bezpečnostních
studií. Dobrý večer.

Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Zvýšil by vstup do NATO bezpečnost Finská a Švédská, případně bezpečnost celé Evropy?

Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  
Z hlediska bezpečnostních záruk nepochybně, protože pochopitelně Finsko i Švédsko by byly chráněni závazkem ke kolektivní
obraně, která je vlastně klíčovým principem fungování aliance. Pro Evropu, respektive pro NATO by to platilo nepochybně
totéž, tzn. získalo by 2 nové členy, kteří by byli nepochybně vojensky zdatní, spolehliví, stabilní a zcela nepochybně
demokratičtí. Z druhé strany pochopitelně vzít, je potřeba vzít v potaz ruské hrozby, tzn. z hlediska nějakých bezpečnostních
bezpečnostních ohrožení, pro obě země je to nepochybně obtížné zvažování, co konkrétně by Rusko bylo ochotno vlastně činit
k tomu, aby případně ve vstupu zabránilo, ale to můžeme jenom odhadovat.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
K ruským postojům se doufám ještě dostaneme. Každopádně ve Švédsku je momentálně situace o něco složitější kvůli
vnitropolitickým faktorům, takže tím nejžhavějším kandidátem je zjevně Finsko, je to tak?

Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  
Dalo by se to tak říct, ono je potřeba zmínit, že švédská neutralita je mnohem hlouběji etablovaná, na rozdíl od té finské, která
byla vlastně vynucená okolnostmi počátku studené války a je potřeba si vzpomenout na to, že Finsko je jedním ze států, které
vlastně válčili s dnešním Ruskem, tehdy samozřejmě se Sovětským svazem, a to dokonce v několika fázích, je samozřejmě
dobře známo, že Finsko se stalo obětí ruské agrese nebo sovětské agrese, chcete-li, ještě před začátkem druhé světové války,
byl to notabene krok, který potom vedl k vyloučení Sovětského svazu z tehdejšího předchůdce Organizace spojených národů,
ze společnosti národů, a to, že Finsko po druhé světové válce přistoupilo vlastně k neutralitě, respektive vojenské
nezúčastněnosti, bylo dáno snahou země nějakým způsobem manévrovat tak, aby si zachovalo teritoriální integritu a politickou
nezávislost, bez ohledu na velmi silný sovětský, politický a ekonomický vliv, takže v tomto ohledu finská neutralita je, řekněme
mladší, a rozhodně netvoří tak silný kámen, řekněme národní politické identity, jako je tomu právě ve Švédsku.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Teď se podívejme tedy na ty ruské postoje, co by takové rozšíření NATO znamenalo na Rusko, a s jakou reakcí lze případně
počítat, protože Moskva už mluví o nějakém vybalancování této možné nové situace.

Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  
Jedna věc je, co by objektivně znamenalo rozšíření NATO o Finsko, případně Švédsko, když bych to řekl úplně banálně,
znamenalo by to, že NATO získá dva nové členy, kteří budou sdílet s Ruskem, respektive jeden z nichž bude sdílet s Ruskem
hranici. A toť v zásadě vše, protože jakékoliv další implikace už vyplývají spíše z toho, jak si Rusko tento krok interpretuje, nebo
jak ho interpretuje ve svých postojích, ve svých postojích navenek, jaká bude, nebo by byla případně ruská reakce, jak jsem
říkal, můžeme pouze předvídat, lze předpokládat, že se Moskva bude snažit Finsko a Švédsko od vstupu do aliance odradit.
Jaký, jaké nástroje k tomu použije asi neumíme přesně říct, myslím se skoro stoprocentní jistotou můžeme počítat s tím, že ta
snaha zabránit ve vstupu by neměla povahu přímého vojenského útoku, k jakému došlo právě na Ukrajině, ale o to
intenzivnější by mohly být operace tajných služeb, dezinformační kampaně, kybernetické útoky a další další podobné nástroje,
které pochopitelně Rusko má ve svém arzenálu.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Podle generálního tajemníka NATO, Jense Stoltenberga, by zřejmě všichni členové NATO přijali Švédsko a Finsko s otevřenou
náručí, tak říkajíc. Vyjasněme si jednu věc, která se zdá na první pohled zřejmá, ale přesto, aby to bylo jasné, proč u těchto
zemí může být vstup do NATO tak hladký rychlý a Ukrajiny, a v případě Ukrajiny to možné nebylo a není?

Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  
Už jsem se toho částečně dotkl. Jde o to, že jak Finsko, tak Švédsko jsou země, které jsou nezpochybnitelně demokratické,
splňují jednu ze základních podmínek vstupu do NATO, což je demokratická, respektive civilní kontrola ozbrojených sil.
Současně jsou to státy, které zejména v posledních letech dávají najevo, že jsou ochotny vzít na sebe vlastně závazky, které se
předpokládají u členského státu NATO, tzn. vlastně obecně vzato závazek, tedy nějakým způsobem nejenom zajišťovat ochranu
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svou, obranu svou, ale i přispět k obraně ostatních, a jsou to také země, které vlastně dlouhá léta, respektive dekády naplňují
další formální podmínku, která byla deklarována aliancí v roce 1995 jako podmínka rozšíření, což je vlastně mírové řešení
sporů mezi případně samozřejmě členskými státy, ale i s ostatními zeměmi, zatímco v případě Ukrajiny samozřejmě ty podmínky
byly splněny mnohem nebo v mnohem problematičtější podobě, počínaje, řekněme stavem ozbrojených sil, počínaje stavem,
řekněme demokracie a její kvality a úrovně v této zemi a konče pochopitelně konfliktností vztahů, které Ukrajina měla a má se
svými sousedy, tzn. primárně primárně a zejména s Ruskem. Z těchto důvodů je to vlastně podobně neproblematický nebo byl
by to podobně neproblematický vstup do NATO, jako bylo třeba rozšíření Evropské unie o Rakousko.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vysvětluje Tomáš Karásek, děkan Fakulty  sociálních  věd . Děkujeme, hezký večer.

Tomáš KARÁSEK, politolog, děkan Fakulty  sociálních  věd  UK  
Děkuji za pozvání.

Hezký nápad, ale teď ne, říká o americké základně Fiala. Dle expertů by byla výhodou URL
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Po napadení Ukrajiny Ruskem posilují evropské státy svoji bezpečnost. Švédsko a Finsko jednají o vstupu do NATO, čeští
výsadkáři odjeli minulý týden velet aliančnímu útvaru na Slovensko. Ministryně obrany Jana Černochová nyní oznámila, že by
ráda dohodla, aby měli Američané na českém území vojenskou základnu. Premiér Petr Fiala se ve vyjádření pro Aktuálně.cz k
nápadu staví velmi zdrženlivě.

Už teď mohou na české území přijít vojáci zahraničních spojenců. Po únorovém vpádu Ruska na Ukrajinu aktivovala
Severoatlantická aliance síly rychlé reakce, bylo to poprvé v její historii. Vláda Petra Fialy (ODS) následně rozhodla, že Česko
může po 60 dní sloužit jako zázemí pro 200 vojáků NATO. V březnu její usnesení potvrdil parlament.
Ještě dál šla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Když v sobotu vrcholil kongres občanských demokratů, prohlásila, že
by stála o americkou vojenskou základnu v Česku. "Po Velikonocích jedu do Spojených států a mám tam bilaterální jednání s
ministrem obrany. Chci otevřít i toto téma," řekla v rozhovoru Deníku N.

Její prohlášení připomíná situaci na Slovensku. Tamější parlament dva týdny před ruskou invazí schválil, že ozbrojené síly
Spojených států mohou v zemi deset let využívat dvě vojenská letiště. Na oplátku Američané do jejich modernizace investují sto
milionů dolarů, tedy 2,2 miliardy korun. Podle Černochové by slovenská cesta mohla být variantou i pro Česko.
Fiala: Vzniklo to náhodou
"Je to určitě pěkné téma. Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání,"
řekl Aktuálně.cz k možnosti stálé americké vojenské přítomnosti předseda vlády Petr Fiala (ODS). Zdůraznil, že nejde o aktuální
téma. "Reálná jednání se o tom nevedou," upozornil.
Na politické scéně se přitom motiv americké vojenské přítomnosti v Česku neobjevuje poprvé. Už druhá vláda Mirka Topolánka
(ODS) jednala o umístění amerického radaru v Brdech. Smlouvu podepsali v létě 2008 tehdejší šéf diplomacie Karel
Schwarzenberg (TOP 09) a jeho americká kolegyně Condoleeza Riceová, Poslanecká sněmovna ji však neratifikovala.
Vláda Baracka Obamy pak na jaře 2009 nabídla Česku jiný způsob zapojení do kolektivní obrany. Mělo být přímou součástí
protiraketového štítu, ani tento plán se ovšem nenaplnil. Klíčové části systému nakonec aliance umístila v Polsku a Rumunsku.
Premiér Fiala poukazuje na to, že aktuální diskuse je především ozvěnou debat předchozích. 
"Vzniklo to víceméně náhodou. Tím, že Alexandr Vondra vzpomněl na svůj dva roky starý projev," zmínil Fiala europoslance za
ODS a někdejšího ministra obrany a zahraničí. Právě v návaznosti na jeho vystoupení na kongresu pak Černochová o nápadu
mluvila v médiích. Protože téma převzali obratem další politici i veřejnost, přináší Aktuálně.cz jeho analýzu.
Jednoznačné zvýšení bezpečnosti
Oslovení odborníci vysvětlují, že základna by pro Česko znamenala přínos. "Jednoznačně by to zvýšilo bezpečnost země.
Téměř všechny státy na světě, ať říkají cokoliv, chtějí mít na svém území americké vojáky. Je to nejvyšší záruka toho, že
Američané budou bojovat," uvedl Martin Svárovský z bezpečnostního think-tanku Evropské hodnoty.
Případný útok na americké vojáky tak podle něj představuje vyšší formu garance zapojení se Američanů do konfliktu po boku
spojence než klíčový pátý článek severoatlantické smlouvy. Tato část aliančního paktu říká, že se napadení jednoho státu
NATO považuje za útok na všechny členy aliance. 

Základna v Česku by podle Svárovského měla i ekonomický přínos. Nejenže by zlepšila hospodářství na místě, ale pomohla by
celé zemi. "Americká vojenská přítomnost je znakem určité důvěry v danou zemi, které si všímají i američtí investoři," řekl.
Připomněl investici Google v Polsku, kde americká armáda od roku 2020 navýšila svou přítomnost. Technologická firma tam
investovala v přepočtu 44,8 miliardy korun. 
Nikoliv mimo koncepci NATO
Zda bude přítomnost amerických vojáků v Česku připadat v úvahu, se bude odvíjet od setkání ministryně Černochové s jejím
americkým protějškem Lloydem Austinem ve druhé půli dubna. Oba musí vyjádřit politickou vůli do takového projektu jít. V tu
chvíli by přitom bylo vhodné, aby už o plánu měli poměrně podrobnou představu.
"Je otázka, jaké by měla základna plnit úkoly v rámci obrany a posilování evropské části NATO a jak by to zapadalo do jeho
celkového operačního plánování a strategie. To je potřeba si ujasnit na úrovni vojenských plánovačů a bezpečnostních
expertů obou stran, než dojde k debatám na politické úrovni," řekl Aktuálně.cz bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Je prakticky jisté, že ministerstvo obrany bude před cestou Černochové do USA ve spojení s americkou ambasádou v Praze. V
červnu se přitom v Madridu uskuteční summit NATO, kde budou členské státy přijímat strategii aliance do roku 2030. Podle
Petříčka si lze jen těžko představit, že by plán na přítomnost amerických vojáků v Česku stál stranou takové koncepce.
Politické než strategické důvody
"Pokud by tu Američané chtěli základnu, tak z politických důvodů, aby Česku ukázali, že je významný spojenec. Nemyslím si, že
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by pro to byly strategické důvody," uvedl bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Upozornil, že Američané v poslední době mění svou vojenskou doktrínu a místo Evropy se chtějí soustředit na Asii. 
Odhadovat, jaký účel by případná základna měla, je podle odborníků obtížné. Může jít o bojový útvar, ať už pozemní či letecký,
může sloužit jako velitelství či pro logistické účely. Vicepremiér Marian Jurečka z KDU-ČSL krátce po prohlášení Černochové
řekl, že vhodnými lokalitami by byly nynější letecké základny v Mošnově nebo Přerově. 

Působení amerického letectva v Česku však podle analytika Ludvíka nedává smysl. "Jestli NATO nemá s něčím problém, tak je
to letectvo. Letectva má spoustu, má i letecké základny, a nepotřebuje posilovat vzdušnou složku na východě, kde mu chybí
těžké pozemní síly," uvedl.
Největší význam mu proto dává vybudování podpůrného zázemí, které by sloužilo třeba při přechodu do jiných zemí stižených
válkou. Pokud by základna skutečně byla na některém z českých letišť, mohla by ji spojenecká letadla využívat k mezipřistání,
než budou pokračovat dál do místa případného konfliktu.
Mezistátní smlouva na prezidentské úrovni
"Že dává Česko najevo připravenost mít na svém území americkou základnu, je z mého pohledu správně," sdělil Aktuálně.cz
bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář. Vzhledem ke krachu plánů s americkým radarem by podle něj bylo žádoucí, aby téma
akcentovala hlavně česká strana. "Američané si dávají pozor, aby nepřišli s něčím, co by se dalo interpretovat, že jsme jejich
podřízení."
Podle premiéra Fialy je však v této fázi pro takový projekt klíčové, aby o něj Američané projevili zájem. A to se oficiálně dozví
ministryně Černochová nejdříve po Velikonocích. Pokud tedy tento záměr vůbec na jednání v USA zmíní. "Nikdo nám žádnou
základnu nenabízí. Já jenom říkám: hledejme všechny cesty k tomu, jak zvýšit bezpečnost České republiky. A toto fakt není na
stole," uvedl premiér.

Podle Koláře musí politická jednání vycházet z předchozí analýzy potřeb obou zemí v kontextu "strategických plánů a
mezinárodní politicko-bezpečnostní situace." Pokud pak taková debata skutečně začne, potrvá podle exministra Petříčka
nejméně několik měsíců. "Stále přitom máme před sebou nesplněný příslib k NATO, že budeme mít plnohodnotnou
mechanicky-motorizovanou brigádu," říká Petříček.
Pokud si obě strany plácnou, uzavřou spolu písemnou dohodu. Finále by se odehrálo na parlamentní půdě. "Musí to být
mezistátní smlouva na prezidentské úrovni. To znamená schválení oběma komorami parlamentu, což bude dlouhá debata," říká
premiér Fiala. Právě na ratifikaci v Poslanecké sněmovně padl projekt amerického radaru v Brdech. Šéf hnutí ANO Andrej
Babiš by navrhoval referendum.
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Déja vu? Macron vs. Le Pen, Mélenchon těsně třetí. URL
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Výsledek prvního kola prezidentských voleb ve Francii v neděli 10. dubna potvrdil nejen odhady posledních volebních
průzkumů, ale i těch z počátku loňského roku, které předpovídaly opakování duelu Macron-Le Pen. Úřadující prezident si oproti
prvnímu kolu roku 2017 o něco polepšil a skončil s necelými 28 procenty s předstihem první. Marine Le Pen s 23 procenty také
posílila, a to i přesto, že ve volbách hlasy krajní pravice tříštil druhý kandidát Éric Zemmour. Ten i přes dramatický propad po
Putinově invazi na Ukrajinu skončil čtvrtý a se svojí extremistickou rétorikou získal 7 procent (čili téměř dva a půl milionu) hlasů.
Společně s dalším marginálním krajně pravicovým kandidátem jsou jediní, kteří vyjádřili podporu Marine Le Pen ve druhém
kole.
Marine Le Pen s 23 procenty také posílila, a to i přesto, že ve volbách hlasy krajní pravice tříštil druhý kandidát Éric Zemmour.
Cílení kampaně na téma kupní síly, celkové zmírnění rétoriky (i když ne volebního programu), odpoutání pozornosti
radikálností osoby Érica Zemmoura a nespokojenost s Macronovou vládou znamenají, že Marine Le Pen již nebudí takový
strach. Ukazují to i průzkumy pro druhé kolo. Macron si v nich udržuje jistý náskok, ten ale není zdaleka tak razantní jako
výsledek z roku 2017 (66 proti 34 procentům), a při započítání odchylek odhady připouštějí i možné vítězství Marine Le Pen.
Podobné průzkumy z období před prvním kolem je nutné brát s jistou rezervou, ale je jasné, že ukazují trend vyrovnávání šancí
a narůstající hrozby toho, že se ve Francii krajní pravice dostane k moci. Něco takového průzkumy v roce 2017 vůbec
nepřipouštěly. Francouzi budou jistě zvědaví, jak dopadne televizní debata mezi oběma finalisty, kterou v roce 2017 Le Pen
těžce nezvládla.

Jean-Lucu Mélenchonovi se jako kandidátovi – podle průzkumů s nejlepšími šancemi na postup, podařilo v posledních dnech
sjednotit většinu levicových hlasů a došlápnout na paty kandidátce krajní pravice. I přes přibližování odhadů výsledků
Mélenchona a Le Pen během volebního večera konečné počty potvrdily, že ve druhém kole francouzských prezidentských
voleb zástupce levice opět nebude. Tentokrát je neúspěch ještě těsnější – s 22 procenty jej od Le Pen dělí pouhé 1 procento,
tedy přibližně 400 tisíc hlasů. Třetí neúspěch v řadě Mélenchona staví do potenciálně silné pozice pro parlamentní volby v
červnu a budoucí rekonstrukci francouzské levice.
Tradiční levice i pravice v troskách
Zbytku levice se vzhledem k úsilí voličů koncentrovat hlasy pro postup Mélenchona nedařilo. Socialistická kandidátka Anne
Hidalgo s výsledkem pod 2 procenty potvrdila předpovídaný neúspěch historických rozměrů, kdy získala méně než kandidát
francouzských komunistů. Pro Socialistickou stranu, historického hegemona francouzské levice, je propad skutečně
spektakulární, přestože pouze potvrzuje vývoj trvající od konce Hollandeovy vlády. Socialistická kampaň ale podobný výsledek
očekávala, a proto je neproplacení volebních nákladů, které je podmíněné ziskem 5 procent hlasů, zase tolik nezasáhlo. Pod 5
procenty zůstali ale také kandidát Zelených Yanick Jadot a Valérie Pécresse zastupující tradiční pravici Republikánů, pro které
jde o velmi nemilé překvapení. Oba byli nuceni vyhlásit veřejnou sbírku na zalepení několikamilionové díry ve stranickém
rozpočtu.

Volební účast v prvním kole dosáhla 74 procent. Tento na české poměry excelentní výsledek, je ale ve francouzském kontextu
druhý nejhorší v historii soudobých prezidentských voleb. Nižší volební účast nastala pouze v roce 2002 (28 procent). Druhé
kolo voleb sice většinou přiláká více voličů, ale například v roce 2017 tomu tak nebylo a vzhledem k tomu, že dle průzkumů
veřejného mínění si většina Francouzů opakování duelu Macron-Le Pen nepřála, lze očekávat, že volební účast v druhém kole
ještě klesne.

Úpadek tradičních socialistů a republikánů, kteří mají v součtu pouhých 6,5 procent, tedy méně než krajně pravicový politický
nováček Éric Zemmour, potvrzuje, že politický velký třesk rozpoutaný Macronovým vítězstvím před pěti lety dále pokračuje a
bortí etablovaný stranický systém francouzské páté republiky. Bude Macron vládnout dalších pět let a podaří se mu tak zlomit
historii neúspěchů prezidentů, kteří obhajují svůj mandát mimo kohabitaci (situaci, kdy má většinu v parlamentu opozice)? Nebo
se Macron zapíše jako prezident, který svou prohrou přivedl poprvé v poválečné historii Francie krajní pravici k moci – navíc
během evropského předsednictví? Na to odpoví až výsledek druhého kola v neděli 24. dubna.

Autor je doktorand na Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .
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Erasmus v sedmi slovech? „Jízda, výzva, příležitost. Donutí vás překonávat strachy,“ říká Kristýna, která ho
zažila čtyřikrát URL
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Se studentkou Kristýnou Schönovou tom, co od Erasmu očekávat, jestli stojí hodně peněz, co psát do motivačních dopisů, jaký
je její nejdivočejší zážitek, ale i o tom, jak v zahraničí probíhá navazování vztahů.

Kristýna Schönová, 25letá studentka žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , je nyní v jižním Portugalsku
na Erasmu – přes tento evropský program vycestovala již počtvrté. Založila podcast, propaguje pomalé cestování a na svém
webu Travel Souvenir publikuje nejrůznější průvodce a cestovatelské tipy. 
„Když jsem se poprvé dozvěděla, že existuje Erasmus, že dostanete peníze na to, abyste studovali v cizí zemi, tak mi to přišlo
jako pohádka. Například univerzita v Austrálii, kde jsem studovala, je strašně drahá. Semestr stojí třeba půl milionu, to bych si
normálně nemohla dovolit. A díky této studijní výměně jsem mohla. Je to neskutečná příležitost,“ říká v rozhovoru pro
Refresher. 
Týnko, znáš báseň od Klementa Bochořáka: „Kdo nemá doma stání, tomu nepomůže žádná dálka a v ní nejsvůdnější růže. Kdo
nemá doma stání, sám sebe se leká a chce před sebou ujet kamsi do daleka?“ Utíkáš před něčím, nebo tě cestování spojené s
Erasmem zkrátka baví a naplňuje? To je dobrý začátek. Tu báseň neznám, ale je krásná. Musím říct, že často přemýšlím nad
tím, jestli před něčím utíkám, nebo ne. Asi na to nemám jednoznačnou odpověď. Myslím si, že částečně ano. Částečně je to
útěk před stereotypem a nudou. Líbí se mi na tom to, že člověk pokaždé začne od znova – s čistým štítem. Všechny starosti a
přešlapy můžeš nechat za sebou. Nikdo tě tam nezná. Takže trochu to útěk je, ale na druhou stranu je to moje životní vášeň,
něco, co mě naplňuje. A nemyslím si, že to bude celoživotní únik. Je to životní fáze, objevování, zkoušení nových věcí a
občasné utíkání. 
Na kolika Erasmech jsi byla? A kde? 
Do ciziny jsem poprvé odjela hned po maturitě. Byla jsem přijatá na stipendijní program indonéské vlády na Bali, kde jsem půl
roku studovala indonéštinu. Můj první Erasmus byl pak ve studentském městě Lille na severu Francie, poté jsem odjela do
Austrálie skrze meziuniverzitní dohodu, což funguje podobně. Tuto studijní výměnu jsem ovšem musela zrušit, bylo to v roce
2020, kdy začala pandemie a Austrálie zavírala hranice, takže jsem se po měsíci musela vrátit domů. Pak jsem už na
magisterském studiu vycestovala na Kypr a teď jsem odjela na můj čtvrtý Erasmus do Portugalska. A zjistila jsem, že stihnu
ještě jeden, protože za jeden cyklus studia můžeme vyjet až na 12 měsíců. A jelikož má semestr většinou čtyři měsíce, tak mi
ještě čtyři další zbývají. Tentokrát se chystám zkusit Erasmus stáž. 
Takže jsi strávila poměrně dlouhou dobu na nejrůznějších místech na světě. Kde se cítíš nejvíce doma? 
Doma se cítím všude. Domov je něco, co si s sebou vozíš, co si vytvoříš tam, kam přijedeš. Samozřejmě cítím kořeny v Česku,
ale i když jsem byla malá, tak jsme se hodně stěhovali. Narodila jsem se na Moravě ve Strážnici. Když mi byly tři roky, tak jsme
se přestěhovali do Hodonína, a když mi bylo sedm, přestěhovali jsme se do Prahy. Vždycky jsem měla pocit, že žiju na cestě,
někde mezi. Rodinu jsem měla na Moravě, kamarády a školu v Praze. Domov pro mě není jenom jedno místo, ale spíš pocit,
který si vytvořím. I to je asi důvod, proč tak ráda cestuji a proč mi nedělá problém vytvořit si zázemí a najít si kamarády kdekoli
na světě. 
Jak bys popsala program Erasmus+ třemi slovy? 
Jízda. Protože je to strašně intenzivní. Jsou to jen čtyři měsíce, to je krátká doba. A vždy mám pocit, že uběhl třeba rok nebo
dva. Protože tím, že člověk ví, že času je málo, tak se snaží, aby každý den stál za to. Stále něco objevujete, chodíte na akce,
poznáváte nové lidi. 
Výzva. Protože to není vždy jednoduché. Teď už vím, do čeho jdu, ale když jsem vyjela poprvé, a má to tak hodně lidí, tak jsem
se potýkala s kulturním šokem, musela jsem si zvykat, že všechno funguje jinak než doma. A když lidé jedou sami, jsou hozeni
do nového prostředí a musí se o sebe postarat. 
Třetí slovo je příležitost. Když jsem se poprvé dozvěděla, že existuje Erasmus, že dostanete peníze na to, abyste studovali v cizí
zemi, tak mi to přišlo jako pohádka. Nechápala jsem, že je to reálně možné. I doteď mi to přijde jako jedna z nejlepších
příležitostí, kterou naše generace má. Například univerzita v Austrálii, kde jsem studovala, je strašně drahá. Semestr stojí třeba
půl milionu, to bych si normálně nemohla dovolit. A díky této studijní výměně jsem mohla. Je to neskutečná příležitost. 
Článek pro předplatitele REFRESHER+ 
nebo 
Odemkni článek přes SMS 
Co se dozvíš po odemknutí? 
Na kolik Erasmus vyjde 
Co je post-eramus deprese a jak se projevuje 
Jaké cestovatelské služby či platformy by doporučila 
Zda mohou fungovat vztahy na dálku během Erasmu 
Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět. 
Sdílet článek 
Dostávej nejlepší obsah mailem 
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah. 
We Care About Your Privacy 
We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You
may accept or manage your choices by clicking below, including your right to object where legitimate interest is used, or at any
time in the privacy policy page. These choices will be signaled to our partners and will not affect browsing data. 

Cenzura, ideologie, špionáž? Čína si „kupuje“ západní univerzity URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: voxpot.cz , Autor: Jan Švéd , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 07:58 , RU / měsíc: 2 548 , RU /
den: 143 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 297 / 391

https://refresher.cz/113293-Byla-na-ctyrech-Erasmech-a-planuje-dalsi-Erasmus-mi-dodal-sebevedomi-Donuti-vas-prekonavat-strachy
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Frefresher.cz%2F113293-Byla-na-ctyrech-Erasmech-a-planuje-dalsi-Erasmus-mi-dodal-sebevedomi-Donuti-vas-prekonavat-strachy
https://www.voxpot.cz/cenzura-ideologie-spionaz-cina-si-kupuje-zapadni-univerzity/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.voxpot.cz%2Fcenzura-ideologie-spionaz-cina-si-kupuje-zapadni-univerzity%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Komunistické straně Číny se během posledních přibližně patnácti let podařilo výrazně proniknout do západního akademického
prostředí. Zpravidla podfinancované západní univerzity vítají čínské peníze mnohdy s otevřenou náručí, a některé se na nich již
staly i závislé.

Celkový příjem britských univerzit z čínských zdrojů dosahuje asi 1,7 miliardy liber ročně. Spoléhají především na školné od
čínských studentů, jichž je v zemi celkem přibližně 100 tisíc. Univerzita v Cambridge, kde tvoří Číňané největší část
zahraničních studentů, je financovaná z ČLR také prostřednictvím sponzorských darů. 
Již v roce 2012 vznikla na univerzitě katedra zaměřená na čínský rozvoj, kterou financovala čínská nadace Čchung Chua.
Britský deník The Telegraph následně odhalil , že nadaci vedla Wen Žu-čchun, dcera tehdejšího čínského premiéra Wen Ťia-
paoa . Univerzitní zástupci se s ní měli opakovaně potkat v luxusním hotelu v Pekingu, kde dojednali, že čínská strana podpoří
vznik katedry částkou 3,7 milionů liber. Na této univerzitě to ovšem nebyl ojedinělý případ. 
Tencent stírá britskou tradici 
Čínská technologická společnost Tencent financovala na Univerzitě v Cambridge v roce 2019 vznik nového post-doktorského
programu zaměřeného na technické obory. Univerzita sice tají přesnou výši obdržené částky, označila ji ale za „ štědrý dar“ a
zároveň ocenila , že firma využívá technologie k „obohacování životů internetových uživatelů“. 
Společnost Tencent provozuje mimo jiné univerzální aplikaci WeChat , kterou denně používají nejen ke komunikaci téměř
všichni čínští občané. Jak ukázal výzkum organizace Citizen Lab, aplikace WeChat disponuje sofistikovaným systémem cenzury
„nevhodného“ obsahu (tedy například zmínek o masakru na náměstí Nebeského klidu v červnu 1989). Ten je takto kontrolován
i v rámci soukromé komunikace a přetrvává i poté, co uživatel spojí svůj účet se zahraničním telefonním číslem. Cenzurována
tedy může být i soukromá komunikace čínských akademiků a studentů v průběhu jejich působení na zahraničních univerzitách. 
Spolupráce firem z ČLR s britskými univerzitami navíc přispívá k rozvoji čínských armádních a špionážních technologií. 
Podle neveřejných sdělení CIA byl Tencent založen s přispěním čínské tajné služby, jež nese oficiální označení Ministerstvo
státní bezpečnosti ČLR. Jako každá technologická firma z této země navíc musí Tencent spolupracovat s jejími orgány a
poskytovat jim požadovaná data. 
Oxfordská univerzita zašla ještě dále a na začátku letošního roku oznámila, že po společnosti Tencent přejmenuje prestižní
katedru fyziky. Ta vznikla v roce 1900 a byla původně pojmenována po biskupovi a britském nejvyšším soudci Williamu z
Wykehamu , jenž ve 14. století založil jednu ze škol Oxfordské univerzity. Zmíněná katedra nyní nese název Tencent Chair of
Theoretical Physics 
Univerzitu k tomu přiměla částka 700 tisíc liber. Tencent není jedinou čínskou technologickou společností, která rozšiřuje svůj
vliv na západních univerzitách. Společnost Chua-wej (známá pod anglickým označením Huawei) má partnerské vztahy se 35
britskými univerzitami a ve Spojeném království provozuje ve spolupráci s místními institucemi i pět výzkumných center. 
Spolupráce firem z ČLR s akademickou sférou Spojeného království navíc přispívá – z britské strany nechtěně – k rozvoji
čínských armádních a špionážních technologií. Podle zjištění institutu Civitas uskutečňuje většina z 24 univerzit z elitní skupiny
Russell Group společný výzkum s čínskými společnostmi a univerzitami, které mají vazby na armádu ČLR. 
Některé britské univerzity dokonce mají v Číně své pobočky. Univerzita v Nottinghamu otevřela v roce 2004 v Číně jako první
zahraniční vysoká škola vlastní kampus v pobřežní provincii Če-ťiang. Tyto vazby se pak promítají i do diplomatické roviny. V
roce 2017 obdržel čínský velvyslanec Liou Siao-ming čestný doktorát na University of Nottingham. „Chtěli jsme ocenit pomoc
pana velvyslance Lioua v budování vztahů s Čínou,“ sdělil při předávání doktorátu prorektor univerzity. 
Akademická svoboda na prodej 
Také australské univerzity mají intenzivní vazby na Čínu. Studuje na nich více než 150 000 Číňanů, kteří tak již tvoří přibližně
dvě pětiny všech zahraničních posluchačů v zemi. Organizace Human Rights Watch vydala letos v červnu report , který
upozorňuje na obavy prodemokraticky smýšlejících studentů z ČLR projevovat na australských univerzitách své skutečné
názory. Mají strach, že je uvědomělejší čínští spolužáci udají úřadům ve vlasti. 
A perzekuce na akademické půdě se netýkají jen Číňanů. V zahraničních médiích se objevil případ australského studenta
Univerzity v Queenslandu, který byl v souvislosti se svými projevy kritickými vůči Komunistické straně Číny (KSČ) dočasně
vyloučen ze studia. Na této univerzitě totiž působí Konfuciův institut, organizace spravovaná čínským ministerstvem školstvím,
jejímž deklarovaným cílem je propagace čínské kultury a jazyka. 
Sedm českých vysokých škol spolupracovalo v roce 2020 s čínskými univerzitami spojenými s výrazným bezpečnostním rizikem.
Na univerzitách po celém světě operuje více než 500 těchto institutů, které byly opakovaně obviněny z omezování
akademických svoboda špionáže . Peter Hoj, prorektor Univerzity v Queenslandu, působil jako člen správní rady organizace
Chan-pan (Hanban), která je de facto ředitelstvím Konfuciových institutů. Čínská vláda také na univerzitě sponzorovala výuku
minimálně čtyř předmětů. 
Německý výzkumník David Missal rozkryl detaily čínského vlivu na univerzitách v Německu. Tamní akademické instituce
dostávají od čínské vlády přibližně dva miliony eur ročně. Například prestižní Technische Universität Berlin obdrží každý rok
téměř 300 tisíc eur. Smlouvy o spolupráci přitom nezřídka obsahují problematické doložky, jako je nutnost dodržovat čínské
zákony. To je alarmující podmínka v kontextu toho, že čínská soudní moc je absolutně podřízena komunistické straně. 
Některé čínsko-německé dohody umožňují, aby byla čínskou stranou pravidelně vyhodnocována „kvalita výuky“, přičemž
spolupráce může být ukončena, pokud by hodnocení bylo neuspokojivé. Existuje tedy silné podezření, že takové podmínky
vedou německé univerzity k autocenzuře a omezují svobodu akademického prostředí. 
Například Freie Universität Berlin uzavřela v roce 2019 dohodu o spolupráci s organizací Chan-pan. Na základě ní bude čínská
strana po dobu pěti let financovat výuku čínštiny na univerzitě příspěvkem 500 tisíc eur, zároveň poskytne zdarma vlastního
čínského lektora. Smlouva podléhá výhradně čínskému právu a veškeré spory musejí být řešeny před čínským soudem, což
může dostat univerzitu nevýhodné pozice, nehledě na neetičnost podřizování se autoritářskému systému. 
Podobně jako britské univerzity také ty německé spolupracují s čínskými technologickými giganty. Za posledních pět let dostaly
tamní vysoké školy jen od společnosti Chua-wej (Huawei) více než 2,2 milionu eur. S firmou spolupracují navíc i na výzkumech,
které mohou být zneužívány k politickým represím. Kupříkladu Augsburg University se od roku 2020 s touto společností podílí
na vývoji technologie rozpoznávání lidských emocí z hlasu a obrazu. 
Bezpečnostní rizika i pro Česko 
Komunistická strana Číny organizuje více než 200 náborových programů , jejichž cílem je získat ke spolupráci zahraniční
akademiky. Nejznámějším z nich je program Tisíc talentů. Zahraniční výzkumníci jsou buď nabíráni přímo do čínských institucí,
nebo nadále působí na své domovské univerzitě a s čínskou stranou spolupracují na výzkumu, výuce či propagaci. Od čínské
strany dostávají finanční bonusy, což je vzhledem k často nízkým mzdám akademiků lákavá motivace. 
Během deseti let do roku 2020 získala KSČ pro spolupráci jen v rámci programu Tisíc talentů 7600 akademiků , kteří podle
odhadů obdrželi bonusy v celkové výši až 1,1 miliardy amerických dolarů. Problematické je, že akademici nezřídka spolupráci s
čínskými institucemi a s ní související vedlejší zdroj příjmů zatajují. 
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V roce 2019 upozornil portál Aktuálně.cz na to, jakým způsobem čínské úřady neveřejně posílaly finanční prostředky Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Čínská ambasáda touto cestou univerzitě poskytla minimálně 1,2 milionu korun na
pořádání konferencí a kurzu o propagandistickém projektu Nové hedvábné stezky. Nejúspěšnější studenti kurzu se pak
zúčastnili zájezdu do Číny, hrazeného ambasádou. 
Univerzita Karlova není jedinou českou akademickou institucí, jež má vazby na Čínu. Podle zjištění projektu Sinopsis a Českého
rozhlasu spolupracovalo v roce 2020 sedm českých univerzit s čínskými akademickými institucemi, jež jsou dle indexu China
Defense University Tracker spojeny s vysokým či velmi vysokým bezpečnostním rizikem. 
Kvůli předávání citlivých informací Číně hrozí vězení téměř dvěma stovkám britských akademiků. 
Akademici si přitom rizika buď neuvědomují, nebo si je nechtějí záměrně připouštět. Na dotaz reportérů iRozhlasu ohledně
spolupráce Vysokého učení technického v Brně s jednou z těchto univerzit sdělil vedoucí Laboratoře integrace procesů Fakulty
strojního inženýrství profesor Jiří Klemeš, že „Česko je tak titěrné, že nevím, jak by mohlo přispět obrannému průmyslu Číny“. 
Profesor Svatopluk Zeman, expert na výbušniny z Univerzity v Pardubicích, spolupracuje dlouhodobě s institucemi z ČLR na
vědeckém výzkumu napojeném na tamní zbrojařský průmysl. Reportérům iRozhlasu své čínské působení odmítl osvětlit a
reagoval vulgárními nadávkami. 
Na Univerzitě Palackého v Olomouci působí již od roku 2007 Konfuciův institut a čínský vliv se projevuje i v aktivitách školy.
Tamní katedra asijských studií například přeložila a v roce 2017 publikovala knihu O správě státu , jejímž (deklarovaným)
autorem je generální tajemník KSČ Si Ťin-pching. V roce 2019 vydali sinologové z této katedry monografii Dějiny Čínské lidové
republiky , ve které je mimo jiné relativizován masakr na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. 
Čínská propaganda v západní vazbě 
Vliv říše středu se výrazně projevuje i v akademických publikacích. V roce 2017 prestižní vydavatelství Cambridge University
Press na žádost cenzurního úřadu ČLR znemožnilo přístup čínským uživatelům k více než 300 akademickým článkům v
impaktovaném časopise The China Quarterly . Po ostré kritice cenzury veřejností nakladatelství tyto články za několik dní opět
zpřístupnilo. 
Ve stejném roce zablokovalo další významné nakladatelství Springer Nature přístup čínským uživatelům k více než tisícovce
článkům v akademických časopisech. Všechny cenzurované stati souvisely s politicky nepohodlnými tématy (Tchaj-wan, Tibet
či kulturní revoluce). 
Springer (mateřská organizace Springer Nature) začal v roce 2014 ve spolupráci s nakladatelstvím Čínské akademie sociálních
věd publikovat sérii knih se zaměřením na prezentaci úspěchů čínského rozvoje a realizaci „čínského snu“. Tento
propagandistický projekt je spojen s Si Ťin-pchingem a vychází z „amerického snu“. Německé nakladatelství se také podílelo na
vydání několika titulů věnujících se čínskému systému vládnutí. Publikace patřící do této ediční řady pak obhajuje v duchu
čínské propagandy autoritářský systém s vedoucí rolí KSČ. 
Také britské prestižní nakladatelství Routledge spolupracuje s čínskou vládní organizací a společně publikovali knihu , jež
nekriticky představuje „úspěchy“ Nové hedvábné stezky. Tendenční výklad reality bohužel proniká i do nejkvalitnějších
odborných časopisů. 
„Čínská komunistická strana přikládá vysoký význam vládě práva,“ není citace z tisku v ČLR, ale z článku publikovaného v roce
2017 v impaktovaném časopise Terrorism and Political Violence , vydávaném nakladatelstvím Routledge. Autor těchto řádků
vysvětluje, že masivní represe čínských úřadů vůči etnickým menšinám v provincii Sin-ťiang jsou protiteroristická opatření.
Časopis je umístěn na předních příčkách databáze vědeckých časopisů Web of Science , a patří tedy mezi nejcitovanější tituly
v daném oboru. 
V současné době dochází v západních zemích k obratu v přístupu vůči Číně, což se týká i akademické sféry. Ve Spojených
státech byl v roce 2018 spuštěn program China Initiative , zaměřený na odhalování špionáže ve prospěch ČLR. Během
uplynulých tří let byly v rámci programu již vyšetřovány desítky případů , například v lednu 2021 byl v souvislosti s účastí v
programu Tisíc talentů zatčen vedoucí katedry chemie na Harvardské univerzitě. 
Kvůli předávání citlivých informací Číně hrozí vězení také téměř dvěma stovkám britských akademiků. Bohužel se zdá, že
zarputilá snaha odhalit agenty někdy sklouzává k honu na čarodějnice a podporuje etnickou nenávist. V únoru 2022 byl
nakonec program China Initiative kvůli kontroverzím novou americkou administrativou zastaven 
Autor je doktorandem na Katedře mezinárodních studií a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
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působení na západních univerzitách / Foto: Marco Verch / ccnull.de / CC BY 2.0 / 

Bojový úkol pro českého býka: Zvýšit dojivost krav v Kolumbii URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tomáš Nídr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 10:31 , RU / měsíc: 4 732 ,
RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...příspěvek? Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tomáš Nídr 
Tomáš vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice
Mladé fronty Dnes... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Rozdílný přístup k Ukrajincům a Syřanům ukazuje povýšený pohled na postkoloniální země, říká historik URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Erika Zlámalová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 10:31 , 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
Před čtyřmi lety získal historik Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd prestižní podporu – grant Evropské
rady pro výzkum. Stal se vůbec prvním českým badatelem z humanitní oblasti, který na tuto podporu dosáhl. Projekt věnovaný
uprchlíkům ve středovýchodní Evropě ve 20. století podle Frankla sice nedokáže přinést odpovědi na současnou uprchlickou
krizi, chtěl by ale malým dílem přispět ke kultivaci debaty o uprchlících.
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Lidovky.cz: Do České republiky aktuálně míří několik tisíc uprchlíků z Ukrajiny denně, dostává se jim spontánní pomoci a
podpory. Před válečným konfliktem už od roku 2011 do Evropy utíkali i syrští uprchlíci, ovšem tuhle vlnu žádná bezprostřední
solidarita neprovázela. V čem spatřujete tu odlišnost vnímání? Platí, že čím víc jsou – etnicky, národně, rasově, kulturně –
uprchlíci jiní, tím větší strach z nich máme?

K tomuto rozdílu jistě přispívá také bezprostřednější ohrožení současnou agresí vůči Ukrajině a naše vlastní historická
zkušenost, stejně jako podobný jazyk a dlouhodobější pracovní migrace z Ukrajiny. 

Ale není to celé vysvětlení: obávám se, že na rozdílném přístupu k lidem utíkajícím před válkou se ukazuje také omezený pocit
zodpovědnosti za svět a přežívání povýšeného pohledu na postkoloniální země a jejich obyvatele. Ukazuje to bohužel, že lidé v
nouzi mohou vyvolávat jak pozitivní energii a solidaritu, tak i pocit ohrožení, který populisté používají k symbolickému
narýsování hranice kolem národa. Právě na těch jiných a nechtěných uprchlících si říkáme, kdo nejsme a s kým nesoucítíme.
Stanovujeme tak hranice naší společnosti, jak kulturně, tak i z hlediska hodnotových či politických solidarit.

Statisíce nových Čechů. Uprchlíci mohou pomoci k dosažení superekonomiky

Často toto vymezování ale překračuje hranice otevřeného rasismu a je spojeno s konspiračními teoriemi – zejména těmi o
údajné zamýšlené a plánované výměně evropského obyvatelstva, kterou prý mají chtít levicové elity nebo neziskovky, Soros či
třeba Evropská unie. Nemohu si pomoct, ale velmi se to podobá diskursům proti židovským uprchlíkům, kteří byli v
Československu i jinde po první světové válce.

Lidovky.cz: S přívalem uprchlíků, se statisíci běženců se Evropa potýká dlouhodobě, byť s různou intenzitou. Sledujete i proces
integrace. Dá se vyhodnotit, zda se integrace daří? A čím je případně podmíněna?

Integrace uprchlíků nás velmi zajímá, ale velmi špatně se porovnává, protože osudy uprchlíků se v historii českého 20. století
velmi lišily. Nicméně integrace je jediným skutečným řešením, kterým lidé na útěku přestanou být uprchlíky. Patří k ní nejen
ekonomické zajištění, ale také získání legálního postavení a koneckonců občanství. 

Historicky nelze hovořit o kontinuitě integrační politiky, politická solidarita a etnicita, ale také ekonomická situace hrála velkou
roli v otevřenosti státu a společnosti. Ve 20. letech minulého století nabízelo Československo poměrně velkorysou podporu
uprchlíkům ze Sovětského svazu, která se týkala zejména vzdělávání a práce. Podobně za socialismu jsme podporovali řecké
uprchlíky, zejména ty dětské, ve studiu a zapojení do práce, tedy výstavby socialistického Československa.

MICHAL FRANKL (1974)

Vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  UK , kde později získal doktorát z moderních dějin. Pracoval v Institutu
Terezínské iniciativy, který se věnuje dokumentaci a připomínání holokaustu, a v pražském Židovském muzeu jako vedoucí
oddělení pro dějiny šoa a v dalších funkcích.

Od roku 2016 působí v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Ve svých knihách se dosud věnoval
především antisemitismu a židovským uprchlíkům.

Naopak pro uprchlíky z nacistického Německa ve 30. letech mělo být Československo jen dočasným útočištěm a nedostávali
pracovní povolení – k tomu přispěla i hospodářská krize. Je důležité si uvědomit, že během 20. století vzrůstá význam
sociálních práv jako součásti občanství či statutu uprchlíka. Patrné to bylo na přístupu ke stovkám tisíc uprchlíků po
mnichovské dohodě. Úředníci je dělili podle etnicity – o české uprchlíky se starali materiálně, pečovali o jejich vzdělání a
zapojení do práce. Němci a Židé se měli co nejdříve vystěhovat.

Lidovky.cz: V jednom z rozhovorů jste řekl, že debata o uprchlících dnes osciluje mezi romanticko-sentimentálním pohledem na
uprchlíky na jedné straně a jejich naprostým odmítáním a vyvoláváním obav na straně druhé. Pomohl vám výzkum najít klíč k
této vyhraněnosti názorů?

Hodně jsem se zabýval jazyky a pojmy, kterými se o uprchlících v historii hovoří. Zkoumal jsem je v pracích historiků, ale
myslím, že zjištění platí i obecněji. Pojmenoval jsem dva ideální typy: prvním je typ politického uprchlíka, kterého si
představujeme jako zástupce politického či národního programu, který v exilu jen dočasně bojuje za znovuobnovení své vlasti.
Takový uprchlík nebo taková uprchlice je aktivní a má vlastní hlas, mluví sám či sama za sebe.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 300 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Uprchlická vlna ovlivní drogovou scénu. Potřebujeme zvýšit testovací kapacity na HIV a žloutenku, vybízí experti

Druhou jsou uprchlíci vnímaní jako součást hromadného přesunu obyvatel: ty naopak vidíme jako skupinu, kategorizujeme,
počítáme, přesouváme – a také mluvíme za ně, jako kdyby vlastní hlas neměli. Ti první jsou – podle tohoto zjednodušení –
pronásledováni za to, co si myslí a co dělají, ti druzí za to, kdo jsou. Mezi první skupinu historicky patří například uprchlíci z
Ruska a Ukrajiny či z Německa v meziválečném období, k té druhé pak můžeme zařadit uprchlíky za první světové války nebo
po mnichovské dohodě. Tyto ustálené pohledy se však mohou překrývat, a je tedy možné, že se kvůli všudypřítomnosti obrazů
v současném mediálním světě a na sociálních sítích zase změní.

Myslím, že to přepínání mezi extrémy má co do činění s paternalistickým postojem vůči uprchlíkům a také s tím, že pomoc je
vždy o nás – vypovídá o naší identitě, jak si stavíme solidaritu, ale také o našich emocích. Je možné, že tento paternalismus
více ožívá vůči uprchlíkům z větší dálky: jako by se aktivovaly koloniální představy o zaostalých lidech z východu a jihu. Dokud
jsou oběťmi děti, odpovídá to našemu nastavení, když přicházejí dospělí s vlastními představami o svém životě a světě, máme s
tím problém.

Lidovky.cz: Na středoevropský prostor nahlížíte jako na místo, kam uprchlíci míří, nikoli jako prostor, odkud se často utíkalo, ať
už kvůli režimu anebo politickému či etnickému pronásledování. Proč jste zvolil právě tuto perspektivu?

Již dlouho mi přišlo zajímavé, že na náš širší region – můj výzkumný tým se kromě Československa zabývá také Polskem,
Rakouskem, Maďarskem a Jugoslávií – je ve vztahu k uprchlíkům vnímaný jinak než západní Evropa. Uvažovat jsem o tom
začal nad historií uprchlíků před nacismem, tedy v době, kdy jsme spolu s Kateřinou Čapkovou publikovali knihu Nejisté
útočiště. Uvědomil jsem si, že pro tento region téměř neexistují studie kriticky se zabývající uprchlickou politikou, tedy kdy, kdo
a za jakých podmínek byl přijímán, nebo odmítán. Naproti tomu v té době již existovaly desítky knih o tom, proč západní
liberální demokracie uzavřely své hranice pro uprchlíky před nacismem, zejména ty židovské, a jak to souvisí s jejich
hodnotami.

Lidovky.cz: Jaký bude výstup vašeho projektu? Když se vrátím k vašemu výroku o kultivaci společenské debaty, pustíte se s
výsledky svého bádání i do veřejných diskusí nebo přednášek?

Náš projekt je nyní v polovině z pětiletého trvání a doufám, že kvůli nepřístupnosti archivů v době lockdownu jej bude možné
ještě o několik měsíců prodloužit. 

Naše výstupy budou samozřejmě vědecké: připravili jsme například analýzu dosavadní historiografie, pracujeme na společné
publikaci a chystáme knihu z workshopu o humanitarismu, který kromě jiného ukazuje, že je třeba brát vážně, že pomoc
nepřichází jen ze Západu, ale vychází také z lokálních podnětů. Ale stále více hovoříme o zprostředkování výsledků širší
veřejnosti či public history. Připravili jsme číslo časopisu Dějiny a současnost o uprchlících v době studené války – téma, které
není příliš známé.

Třetina uprchlíků z Ukrajiny u nás nejspíš zůstane, odhaduje expert. Jak nejlépe využít jejich kvalifikaci?

Když budu uvažovat trochu dopředu, byl bych velmi rád, kdyby se podařilo naše výsledky zpřístupnit pro vzdělávání. Učebnice
dějepisu ukazují, jak těžké je včlenit téma uprchlíků do historického vyprávění, jehož kostrou jsou národní dějiny – prostě se
tam nehodí a to platí pochopitelně nejen pro české dějiny. Rádi bychom v budoucnosti – pokud možno ve spolupráci s
pedagogy – nabídli nové podněty a dokumenty pro vzdělávání, třeba ty vnášející přímo hlasy uprchlíků samotných.

Mým cílem není razit konkrétní představu o současné uprchlické politice, komu máme pomoct a jak, ale spíše ukázat, že řada
otázek, které nyní řešíme, není nová a že rozhodování o uprchlících je také vždy názorem o nás samých. Rozhodnutí o
výjimečném postavení, jakým je status uprchlíka, je debatou o prioritách a hodnotách, v níž má historie významné místo.

Lidovky.cz: Úroveň diskusí o uprchlících bývá často mimořádně vyhrocená a emotivní. Ilustruje ji i to, že jste byl bezprostředně
po získání grantu v českých médiích ostře napadán. Předpokládám, že s podobným odsudkem ve chvíli, kdy jste ještě nezačal
ani psát, jste se během své badatelské kariéry nesetkal?

Již dříve jsem občas po některém z mých vystoupení v médiích dostával antisemitské e-maily nebo dopisy, ale přesto mě
reakce trochu zaskočily. Nešlo jen o jejich počet, ale také o agresivní tón a nebývalou emoci, kterou již jen zmínka o uprchlících
aktivovala. Přišlo mi, že slovo uprchlík se stalo kódem, který otvírá celou řadu negativních asociací – bez ohledu na konkrétní
situaci a skutečné lidi. 

Místo toho padala slova jako neomarximus (k tomu patří zřejmě adjektivum krvavý, s krví na rukou) a podobně. Překvapil mě
také velmi tvrdý rasismus, který se v některých reakcích objevoval – nejen islamofobie, ale také ten zaměřený proti černochům.
Jen slovo uprchlík bez ohledu na to, čím se opravdu zabýváme, najednou vyvolávalo potřebu obrany bílé rasy. Tyto agresivní
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hlasy určitě nereprezentovaly českou společnost, ale pochopil jsem lépe, jakému každodennímu tlaku čelí například
neziskovky.

A druhým poznatkem bylo, že srovnání s historickými paralelami může vyvolávat velký odpor, místo aby vedlo k zamyšlení.
Například když ukážeme, že současný přístup k muslimským uprchlíkům je podobný uzavírání hranic vůči židovským uprchlíkům
v minulosti, i když jsem vždy zdůrazňoval i rozdíly. Ale právě tyto paralely vedly k dalším nenávistným reakcím – zřejmě ťaly do
živého, ale také podporovaly již existující názorovou polarizaci. A abych jen nekritizoval: je to také výzva k zamyšlení, jak
komunikovat výsledky výzkumu, který přináší kritické poznatky k vlastním dějinám.

Foto:
Michal Frankl
Tomáš Krist, MAFRA

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:00 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:00 Živé vysílání , AVE: 18 921 870,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Příjemné dopoledne začíná studio ČT24. Vítám vás u něj. Začínáme mimořádnou zprávou na letišti Václava Havla v pražské
Ruzyni zasahují pyrotechnici. Podle mluvčí cizinecké policie tam okolo deváté ráno ve veřejné části zahořel dosud
neidentifikovaný předmět v batohu občan z Velké Británie. Ten je lehce zraněný. Podle policie mohlo jít o zábavní pyrotechniku.
Dočasně omezený provoz části hal i příjezd na letiště. Mezi prvním druhým terminálem byla nutná evakuace. Provoz letadel a
odbavení je bez omezení.

Dopady války na Ukrajině na Česko nebo přípravu českého předsednictví Evropské unii řeší v těchto chvílích tripartita.
Zástupci odborů zaměstnavatelů a vlády by se měli zabývat taky národním plánem obnovy nebo vysokou inflací s tím
souvisejícím zvýšením minimální mzdy.

mluvčí 
My počítáme v tom přednesu, ale na předsednictvu, že by se měl zvýšit minimální mzda o 10 %, protože další ještě, co nás
čeká v té velké zdražení potravin. Já si myslím, že pan ministr zemědělci vůbec nezvládá svoji funkci, protože už dávno měl přijít
s určitými návrhy, které by tento problém řešili.

mluvčí 
Já si myslím, že teď není je to vhodná doba, bude se zdejší státní rozpočet někdy v červnu v červenci, a to spolu úzce souvisí,
takže my tohle nepodpoříme bez si myslím, že momentálně jsou důležitější věci.

mluvčí 
Ruští okupanti podle ukrajinského prezidenta zvažují použití chemických zbraní v Mariupolu. Nicméně neřekl, že by k takovému
útoku už došlo, tak, jak to tvrdí Lucas off, který obklíčené přístavní město brání. Informaci zatím nepotvrdili ani ukrajinské
úřady. V souvislosti s hrozícím útokem apeloval voleb Volodymyr Zelenskyj na světové lídry, aby přijali další sankce.

mluvčí 
Dnes jsme slyšeli od okupantů, že se připravují na novou etapu teroru proti nám našim vojákům, jeden z jejich mluvčí řekl, že
zvažují použití chemických zbraní proti obráncům Mariupolu. Bereme to velmi vážně.

mluvčí 
Prezident Miloš Zeman se v podvečer setká s premiérem Petrem Fialou na pravidelné schůzce v Lánech budou probírat hlavně
situaci na Ukrajině a dopady na Českou republiku mimo jiné energetické. Dalším tématem by mohlo být taky rozhodnutí hlavy
státu udělit milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Tento Zemanův krok vyvolal vlnu kritiky.

Začaly přijímací zkoušky na střední školy po dvou letech bez protiepidemických opatření. Dnes zítra je skládají uchazeči o
čtyřleté maturitní obory. Celkem se na ně přihlásilo 81 000 žáků. O týden později se budou konat zkoušky na víceletá
gymnázia. Přijímačky budou skládat i Ukrajinci, kteří do Česka utekly před válkou. Zúčastní se jich téměř 1300.

mluvčí 
Nejprve žáci budou psát jednotný test z matematiky. Potom budou mít přestávku a potom budou konat zkoušku z českého
jazyka. My nekonáme všeobecný test, který jsme v minulých letech konaly, ale vzhledem ke covidové situaci, kdy žáci nemuseli
probrat všechno učivo, tak nám přišlo nespravedlivé ten všeobecný test loni letos konat příští rok se k němu pravděpodobně
vrátíme.

mluvčí 
Teď se vracíme k incidentu na pražském letišti Václava Havla víc informací teď řekne ve studiu kolega Václav Ohlídal. Václave,
dobrý den. Co tedy zatím všechno vím.
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mluvčí 
Dobré dopoledne. Tak těch informací, které víme na 100 procenty velmi málo, už část zaznělo, to jsou ty informace, které
přinesla Policie České republiky. Já tady ocituji ten tweet část aspoň z něho ta základní informace tedy kolem deváté hodiny
došlo ve veřejné části terminálu 2 k zahoření popálení dosud nezjištěným předmětem u občana Velké Británie. V tuto chvíli jsou
na místě všechny složky záchranného systému jsou prováděny prvotní úkony z důvodu bezpečnosti byla evakuována spojovací
chodba mezi terminálem 12 a policejní pyrotechnici ji pryč pracují na zjištění příčiny vzplanutí. Ještě dodám informaci, kterou
máme my to, že by neměl být žádné vážné zranění. Zatím to největší omezení, které toto způsobilo, o kterém zatím letos
doprava, protože víme, že zatím se nedá tedy přijet přímo k tomu terminálu 1 tady si dovolujete dají najít další tweet, kde
psáno, že je pro příjezd na letiště, je teď aktuální možnost využít městskou hromadnou dopravu a nastoupit přímo 14 nebo 4
ten terminál 1 je tedy v současné chvíli omezen samozřejmě více informací budeme zjišťovat na místo už míří naše redaktorka
Zuzana Smíšková měla zjišťovat ty aktuální informace, no a jak už jsem zmínil na místě zasahují pyrotechnici, tak ty tam tedy by
měly zjišťovat o co přesně šlo podle těch prvotních dosud nepotvrzených informací zřejmě šlo o nějakou pyrotechniku
zábavního charakteru nějaký nějaké pyrotechnické věci, které si mohl ten občan třeba chtít odvézt pryč z Česka.

mluvčí 
Říká Václav Ohlídal další zpřesňující informace nabídneme v dalším vysílání čtyřiadvacítky. Děkuju, hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
Začalo zasedání tripartity, jak už zaznělo, jednat by měla kromě jiného o dopadech války na Ukrajině na Česko. Víc podrobností
přidá z úřadu vlády Jakub Pacner. Jakube, dobré dopoledne. Jaká konkrétní témata chtějí účastníci probrat?

mluvčí 
Dopoledne z toho, co říkali účastníci, kteří přichází na jednání tripartity, ať už je to Bohumír Dufek, odborový předák Asociace
samostatných odborů nebo ze středu. Odbor s o od odborové organizace pardubickou raci konfederace odborových svazů,
anebo také zástupci zaměstnavatelů Jaroslav Hanák hovořil o různých tématech, liší se, například budu chtít projednat rostoucí
inflaci podle Bohumíra Dufka vláda jedná pomalu a s tou rostoucí inflací nedělá tolik, kolik by mohla, a tak rychle by podle jeho
slov mohla Jaroslav Hanák ten bude chtít hovořit například o dopadech války české firmy už při poslední tripartitě v březnu
hovořili jednotně, jak odboráři, tak zástupci zaměstnavatelů o tom, že by chtěli zavést kurzarbeit, aby mohli dotčeným firmám.
Josef Středula hovořil také o tom, že by chtěl otevřít téma zvýšení minimální mzdy s tím, ale že nepočítá, že by se dnes téma
nějakým způsobem definitivně rozsekl, ale aby se opravdu o tom začalo hovořit, aby se nějakým způsobem jednalo o tom, kdy
prostě harmonogramu o tom mohou, jakým způsobem dále jednat téma zkrátka chce otevřít. Já akorát připomenu ještě, že to
jednání je v plánu zhruba 2 hodiny čistého času samozřejmě orientační vypovídá o tom termínu tiskové konference po jednání,
který je zatím pan vás tu hodinu. Připomínám, že ve Strakově akademii to ve Strakově akademii to není jediné jednání ještě
odpoledne sejde 14 dní bezpečnostní rada státu a také připomněl, co už zaznělo ve vysílání ČT24, že od 18 hodin bude
premiér Petr Fiala jednat v Lánech s prezidentem republiky právě o válce na Ukrajině.

mluvčí 
Ano, a jak už zaznělo situace na Ukrajině a její dopady na Česko to budou hlavní témata podvečerního jednání Petra Fialy s
Milošem Zemanem. Prezident se s premiérem setkávají pravidelně zhruba jednou za měsíc. Naposledy se schůzka konala na
začátku března. I tehdy politici mluvili především ruské agresi na Ukrajině. Další komentář teď nabídne Daniel Kroupa politolog
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobré dopoledne přeju.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Pokud se podíváme tedy na situaci na Ukrajině, když vezmeme vystupování obou politiků premiéra prezidenta v této věci,
jak hodnotíte, zatím to tedy vypadá, že se shodují.

mluvčí 
S ANO a je důležité, aby mluvili jedním hlasem, proto se domnívám, že Petr Fiala volí velmi vstřícný postoj vůči prezidentovi,
aby udržel v zájmu tedy České republiky jednotný hlas.

mluvčí 
V čem ten vstřícný postoj spatřujete?

mluvčí 
No Petr Fiala se nepřipojuje k těm ostře kritickým hlasům, které slýcháme na adresu pana prezidenta, zejména v souvislosti s
poslední amnestií panu Balákovi. A Petr Fiala se také, aby angažoval v těch snahách využít příslušného článku ústavy k
pozastavení výkonu prezidentské funkce v minulosti Miloš Zeman, myslím si, že toto Petra Fialy oceňuje a jedná s ním tedy řekl
bych, nikoliv odmítavým způsobem, tak jako se staví třeba předsedovi senátu.

mluvčí 
Prezident Zeman odsoudil agresi Ruska na Ukrajině odsoudil vraždění civilistů, nicméně mnozí z těch kritických politikům mu
tohle nevěří. Vy sám věříte, že prezident přehodnotil své názory směrem k Rusku a Putinovu režimu.

mluvčí 
No, pan prezident byl donucen tyto názory, které vyjadřuje přizpůsobit veřejnému mínění, zdá přehodnotil svůj postoj, tím si
úplně jistý nejsem v každém případě se to ukáže právě při projednávání energetické bezpečnosti České republiky.
Nezapomeňme na to, že ještě před rokem pan prezident razantně prosazoval účast Rosatomu na dostavbě nových bloků
jaderné elektrárny Dukovany a také to, že s panem prezidentem Putinem udržoval výtečné vztahy skoro až přátelské.
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mluvčí 
Prezident i premiér jsou ve shodě, že je třeba pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Nicméně už se začínají šířit dezinformace
týkající se právě uprchlíků, jak důležité bude pro vládu s těmito dezinformacemi bojovat.

mluvčí 
Vláda musí bojovat se všemi dezinformacemi, které v této v této souvislosti se objevují, hlavně, které se objevují v souvislosti s
válkou Ruska proti Ukrajině. Pokud se týče uprchlíků, tak zatím je třeba říci, že vláda situaci řešila velmi rychlé a velmi efektivně
a předpokládám, že pan prezident to ocení to, že se budou objevovat negativní zprávy o uprchlících, tak to se dalo předvídat,
ale lidé se budou moci také přesvědčit na vlastní oči, protože těch uprchlíků je hodně.

mluvčí 
Česká republika také patří k lídrům pomoci Ukrajině, včetně té vojenském. Aktuálně někteří vládní politici mluví o možnosti
vybudovat americkou základnu v Česku. S ohledem na to, jak znáte prezidentovy dosavadní postoj v těchto věcech. Čekáte, že
je to něco, co by mohl podpořit a je vůbec něco takového reálné s ohledem na to, jak to dopadlo s radarem v Brdech?

mluvčí 
V tuto chvíli vůbec není jasné, zda Američané ho to abychom, aby umístili svou základnu na území České republiky mají zájem,
takže já se domnívám, že je to trošičku taková debata do prázdna a řekl bych, že předčasné, abychom tlačili na vrcholové
politiky, aby k tomu zaujímali nějaká stanoviska pro Českou republiku by jistě bylo výhodné, kdyby byla americká základna,
protože by to znamenalo, že útok na Českou republiku my Američané vnímali jako útok na sebe a posílilo to naší obranu.
Ovšem s tím velká část společnosti nesouhlasí, protože se obává toho, že bychom se zároveň staly jedním z cílů případného
útoku.

Nemá smysl v tuto chvíli rozpoutávat tuto debatu, protože skutečně nabídka takové základny ze strany Američanů zatím není
na stole.

mluvčí 
Není vyloučeno, že se bude mluvit na schůzce i o dalších tématech. Vy už jste jedno z nich zmínil, například udělení milosti
šéfovi lánské obory Miloši Balákovi, což premiér Fiala odsoudil nebo také se může mluvit o cestě hradního kancléře do Kataru,
kam letěl pozvat bez vědomí vlády katarského emíra. Do jaké míry takové kroky přispívají k vytváření příkopu mezi prezidentem
premiérem a jak složité bude pro premiéra udržet tento vstřícný postoj, o kterém jste mluvil v úvodu.

mluvčí 
I když se pan premiér sebevíce snaží udržet dobré vztahy s prezidentem, tak se samozřejmě nemohl nevyjádřit pod tlakem
médií k udělení milosti panu Balákovi, který byl pravomocně soudem odsouzen a také vzhledem k tomu, že hrad hospodaří s
obrovskými částkami prostředků, které mohou být rozkradeny. To se nepochybně tedy týká i vlády. A Petr Fiala se k tomu
vyjádřit musel, ale divil bych se, kdyby toto téma na hradě při schůzce s panem prezidentem nastoloval, protože když to tak
řeknu, už je to za námi.

mluvčí 
Čili znamená to, že se premiér bude snažit udržet jednotu směrem k Ukrajině a nevěřit zbytečně, řekněme, vody mezi hradem a
vládou?

mluvčí 
Já se domnívám, že tomu tak bude.

mluvčí 
Říká politolog Daniel Kroupa, moc vám děkuju, přeju hezký den.

mluvčí 
Také děkuju na shledanou.

mluvčí 
V Česku se scházejí ministři zahraničí zemí neformální skupiny Central file tedy České republiky, Slovenska, Maďarska,
Rakouska Slovinska. Ve Štiříně u Prahy spolu budu mluvit mimo jiné o válce na Ukrajině nebo přípravě českého předsednictví
radě Evropské unie, které začne v červenci. Šéfové diplomacie zemí skupiny Central file se naposledy potkali před půlrokem ve
Vídni.

Na místě máme kolegu Petra Kozlíka, který sleduje aktuální informace. Petře, dobré dopoledne. Co přesně by mohli politici
řešit?

mluvčí 
Hezký den, oni ty informace jsou skutečně velmi aktuální, protože ty příjezdy se uskutečnily skutečně teď před pár minutami je
to z toho důvodu, že delegace měli nějaké drobné problémy na příjezdu, konkrétně asi maďarská delegace na dálnici byla
účast na nějaké nehody, tedy přímo ona, ale prostě to zdržení. Tím narostlo tzn. skutečně pětice všech zahraničních ministrů
teprve teď před pár okamžiky přijela jsem na zámek do Štiřína a začne jednat. On vlastně už částečně první bod jednání je za
nimi, protože slovenský ministr v zahraničí už přijel s předstihem ten při krátce před devátou hodinou měl samostatné jednání s
Janem Lipavským, to se týkalo především toho, že vlastně obě země mají za sebou 30 let diplomatického styku mají výročí a
také spolu projednávali to přebírání předsednictví Evropské unie, protože Slovinsko mělo ho právě před Českou republiku a ty
zkušenosti jsou podobné, protože země jsou víceméně stejně velké, takže skutečně mohou nebo mají si, o čem povídat,
nicméně teď už začne to velké jednání celé pětice a tam, byť celá ta to uskupení bylo původně složené k tomu, aby
komunikovalo a korigovalo okolnosti kolem koronavirové pandemie také dnešním hlavním bodem jednání je právě Ukrajina Jan
Lipavský by rád otevřel téma toho fondu, který chce směrem k Ukrajině a vytvořit Česko právě v rámci předsednictví Evropské
unie. Možná by se mělo nás dostat i téma sankcí, tak jak my jsme měli možnost tady informaci získat, ale jak už zaznělo,
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skutečně jednání kolem Ukrajiny o tom, jak bude pětice těchto zemí spolupracovat, nebo co by mohlo nachystat tímto směrem,
bude skutečně tím hlavním těžištěm dnešního jednání.

mluvčí 
Tak tolik anonce pozvání na jednání skupiny CPI je my v dalším vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky nabídneme další
komentář. I vzhledem k tomu, že toto jednání se koná v atmosféře dozvuků návštěvy rakouského kancléře ne Hamr v Rusku. Za
ní si vysloužil kritiku některých zemí on sám obhajuje, nicméně řekl, že se na východě Ukrajiny chystá mohutná ofenzíva a že
sám nemá z této návštěvy příliš optimistický pocit. Řekl také, že toto jednání bylo velmi tvrdé a velmi otevřené. Teď už komentář
avizovaný Kateřina Vnoučková z katedry německých rakouských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobré dopoledne vám přeju.

mluvčí 
Dobré dopoledne.

mluvčí 
Tak, jak už jsem říkal, to setkání skupiny 5 se koná v atmosféře zvuku návštěvy rakouského kancléře v Rusku. On si za ní
vysloužil některých zemí kritiku, jak ji přijali samotném Rakousku.

mluvčí 
Tématem Rakousku podobně jako v jiných zemích ono už od té samotné návštěvy se mluví stezku neočekávalo stejně jako
například Ukrajiny i nějaký rakouských stran zaznívala kritika rezervovaně stavěly koaliční partneři lidové strany a vzhledem k
tomu, že kárného most žádných významných výsledků nebo ústupků nedosáhl, tak ta kritika pokračuje i nadále.

mluvčí 
Čase ta kritika konkrétně týká, není to jenom diplomacie, řekněme na oko, že se jede do Ruska, aby aby se vykázala činnost, a
přitom se neočekávají žádné výsledky.

mluvčí 
Částečně také ta kritika směřuje na to, že v jednání Putin nemůže legitimizovat jeho obviní, že to je nějaké nějaký náznak
Evropské unie, že se dá jednat i agresorem, čímž velká část rakouské politiky nesouhlasí a hlavně to snížen, že se s Putinem
prostě nedá jedno, že že návštěva nemůže mít nějaké významné výsledky a kdo vlastně i potvrdilo kritika směřovala na to, že
by Putin mohl zneužít své vlastní program Plzeň tu návštěvu v sedle ruských v té bude zatím neděje, ale je možné ještě v
budoucnu nějakým způsobem bude figurovat v ruském narativu.

mluvčí 
Rakousko patří k těm zemím, které jsou opatrné při prosazování zákazu dovozu ruské ropy plynu. Jak moc je na ní Rakousko
závislé a je šance, že by se postoj vlády mohl změnit?

mluvčí 
Rakouské závislé především nárůstem plynu, ty ropné produkty dokáže nějakým způsobem nahradit, ale i tady je to závislost
veliká hlavně působíte významná rafinérie. Volím stranu, která je také závislá na na ruský import tech a Rakousku se vyjádřil v
tom smyslu, že by nepodpořilo návrh Evropské unie na zákaz dovozu plynu a pravděpodobně v té pozici bude ještě nějakou
dobu setrvávat.

mluvčí 
A v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu a teď nemyslím roky, ale spíš týdny nebo měsíce je šance, že by opravdu
ráda vláda pod tlakem okolností mohla názor změnit.

mluvčí 
Myslím si, že v krátkodobém horizontu to pravděpodobné není i kvůli těm dlouhodobým hospodářským vazbám na Rusko,
protože vlastně i rakouský byznys je často navázaný na ruské oligarchy a není nejsou tedy tak silné hosty, které by ten tu
odstoupení od plynu podporovali.

mluvčí 
Rakousko je neutrální, není členem NATO, jak se podílí na pomoci Ukrajině.

mluvčí 
Zejména humanitární pomocí a také exportem obranného materiálu jako zkusit neutrální, ale může Ukrajinu podporovat
ochranu vestami ochrannými helmami palivem, což se, což se děje, ale nemůže pro titul té neutrality a pomáhat Ukrajině
vojenské exportovat nějaké útočné zbraně.

mluvčí 
V Rakousku také podobně jako v Česku pokračuje dohledávání majetku ruských oligarchů. Jak úspěšné zatím je, nakolik právě
pro bohaté Rusy Rakousko oblíbenou zemí.

mluvčí 
Velmi a co se týče vztahu k ruským oligarchům, tak roku kritizováno za to, že ještě na zmrazilo majetek ruských oligarchu, že je
nějakým způsobem benevolentnější než třeba jiné země. Jedná se o otázku například Olega Děripasky zmiňovaného často,
který má podíl ve velkém rakouském koncernu Strabag a pořád nějakým způsobem řeší, jaký jak, kdo se jak dostat k sankcím a
jako změnit jeho podíl nebo nějaký jeho figuroval v ní v té firmě. Týká se to mnoha dalších ruských oligarchů v tomto směru je
Rakousko zatím pomalejší, když to tendenci jasná pokus o podporu evropské sankce, ty úplně za Ukrajinou, jenom to prostě
nějakým způsobem trvá pomaleji.

mluvčí 
Kolik ukrajinských uprchlíků do Rakouska přichází, jak se o ně země stará?
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mluvčí 
Rakousko má bohatou zkušenost uprchlickou vlnou těch 2015 2016, ale není zde tak velká ukrajinská komunita, ke které by
přicházely příbuzní známí jako tomu bylo třeba v Česku nebo na Slovensku, takže těch uprchlíků zatím zatím tolik nepřechází v
Rakousku silní starají hlavně zkušené neziskové organizace charitách. Ty všechny vlastně ty instituce, která figurovali už v té
předchozí uprchlické krizi, ale i příklady, kteří by chtěli, byť jen dočasně zůstat v Rakousku, tak je to v řádech desítek tisíc, není
to tak vysoké číslo jako třeba v případě Česka.

mluvčí 
Pokud bychom se vrátili k tomu dnešnímu jednání skupiny CPI, ta vznikla před dvěma lety právě z iniciativy Rakouska, a to kvůli
covidu. Máme tady nicméně Slavkovský formát máme tady Visegrádskou skupinu, jimž tedy členem Rakousko není nicméně
občas je přizváno k jednáním. Není tady ve středoevropském prostoru přece jenom přeorganizování. Osvědčují se takovéto
formáty.

mluvčí 
Osvědčuje poslední dobou zejména ze slavkovských forma ze jste, že to jednání ve formátu Československo Rakousko je z
těchhle těch všech formátů asi nejintenzivnější ministři zahraničí setkávají pravidelně a asi jako u každého uskupení či méně
členů, tím to jednání nějakým způsobem efektivnější. Je pravda, že tedy ty multilaterální skupiny iniciativy jsou trošku
roztříštěné, ale na druhou stranu je určitě prospěšné, že jste Rakousko do toho jednání středoevropských států přidává.

mluvčí 
Říká Kateřina Vnoučková z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Moc vám děkuji za rozhovor přeju hezký den.

mluvčí 
Taky děkuju zdravím.

mluvčí 
Americký prezident Joe Biden představil novou zbraňovou regulaci. Ta má omezit neregistrované střelné zbraně, které se
skládají jako stavebnice a je možné je snadno pořídit mimo jiné na internetu. Nová pravidla mají zabránit firmám vyrábět
zbraňové stavebnice bez sériového čísla. Licence ani prodejci nebudou smět prodávat, aniž by si prověřili kupujícího.

mluvčí 
Film scénář.

mluvčí 
V Liberci zločinci, teroristé a domácí násilníci můžou mít ze stavebnice zbraň za pouhých 30 minut. Od kupujících se
nevyžaduje prověření, protože zbraně nemají sériová čísla, když se tyto zbraně objeví na místě činu, nelze vysledovat, je těžší
najít dokázat, kdo je použil.

mluvčí 
Ke pít čaj. Bidenova administrativa čelí rostoucímu tlaku na snížení počtu úmrtí způsobených střelnými zbraněmi. Cílem
regulace, kterou prezident společně s ministerstvem spravedlnosti oznámil před rokem, je řešení rostoucího násilí střelnými
zbraněmi.

mluvčí 
Ukazují mohl jsem, jak se dostáváme z této pandemie, musíme si uvědomit, že mnoho Američanů čelí strachu a izolaci. Ne kvůli
viru, ale kvůli epidemii násilí střelnými zbraněmi a není to nový problém. Má mnoho příčin. To je důvod, proč k řešení tohoto
problému bude zapotřebí komplexního přístupu.

mluvčí 
Já menu.

mluvčí 
Scházet.

mluvčí 
V obcích na jihu Moravy zasažených tornádem loni v červnu se po zimě opět naplno rozběhly stavební práce. V prolukách po
zdemolovaných domech vznikají nové stavby. Řemeslníci opravují obecní majetek. Vláda taky upřesňuje pravidla pro žadatele
v novém dotačním programu, na který by ministerstvo průmyslu a obchodu mělo poskytnout 30 000 000 Kč. V Lužicích na
Hodonínsku je kolega Ondřej Šimeček. Ondřeji, dobré dopoledne, kde jsou v obci vidět ty největší proměny.

mluvčí 
Hezké dopoledne, pane větší proměna je vidět za mými zády. Jde totiž o novostavbu a zdravotního střediska a v Lužicích to
původní trestalo na jiné adrese. Totiž tornádo kompletně zdemolovalo, a právě hasiči ho museli potom jako první budovu vůbec
tady v Lužicích úplně zbořit, nicméně hned v červenci, tedy měsíc po tomto tady řádilo tornádo se začalo stavět, začal stavět, a
to nová budova. Hotová by měla být už letos v září lékaři do té doby zatím fungují v provizorních prostorách, třeba části
průmyslové zóny na příjezdu do obce směrem od Břeclavi. My jsme dnes byli projet po celých Lužických byli jsme v těch
nejzasaženějších ulicích, jako je třeba ulice důlní i tam. 1 pohled, řekněme, optimistický, protože zhruba polovina rodinných
domů už je kompletně opravená, včetně střech, fasád nebo dlažeb před těmi domy. Druhá polovina je stále obestavěná
lešením. Je tam teď aktuálně velice čilý stavební ruch po obci stále projíždí, někde parkují dodávky stavebních firem a před
domy jsou vidět planety se stavebním materiálem. Pokud se posuneme ještě blíž k Břeclavi tzn. třeba do Mikulčic, tak tam
konkrétně dnes pomáhají studenti pražské akademie řemesel, konkrétně se stavbou opěrné zdi na tamním hřbitově na
Moravské Nové Vsi tam se v těchto dnech rozbíhají. Opravy je nějak kostela, a to kvůli i kvůli blížícím se Velikonocům, kdy se
na tomto kostele vystřídá i 1000 lidí během svátků, nicméně celého třičtvrtě roku se muselo na řemeslníky čekat z toho důvodu,
že farníci museli dávat všechna možná povolení, která byla zapotřebí k tomu, aby se začalo s opravou této památky.
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mluvčí 
Krásné dopoledne do České republiky se dostává teplý vzduch od jihu. A protože.

Řadě lidí hrozí život pod hranicí chudoby
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:06 , Sledovanost pořadu: 118 965 ,
Pořad: 08:00 Ranní Televizní noviny , AVE: 1 477 920,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,32
Tereza JANDOVÁ, moderátorka 
Řadě lidí hrozí kvůli zdražování a obří inflaci život pod hranicí chudoby. Podle odborníků může do finančních problémů
spadnout až třetina domácností. Některé z nich proto omezují dovolené nebo kroužky pro děti.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Paní Michaela žije sama s čtyřmi dětmi v azylovém domě. Doteď situaci po finanční stránce, i když s obtížemi, zvládala. Teď jí
ale rostoucí ceny udělaly doslova čáru přes rozpočet. Problém jsou hlavně potraviny.

Michaela , samoživitelka 
Beru takový jakoby ty levnější verze, jo, mám přece jenom 4 děti, víc financí, víc to stojí. Je to poznat, že jako ten nákup je
třeba o stovku dražší. Moc škrtat se nedá, jo, protože opravdu jako ty 4 děti mají svoje potřeby.

Daniel HŮLE, Člověk v tísni 
Za posledního, dejme tomu, 4-5 měsíců se poměrně výrazně propadly příjmy, reálný příjmy opravdu velkému množství
domácností. Jako my teď se bavíme spíš jakoby o, klidně milionu, dvou milionech domácností.

Matúš SZABÓ, redaktor 
Problémy se ale netýkají jen těch nejchudších. Opasky už si musí utahovat i střední třída.

Daniel HŮLE, Člověk v tísni 
Rodiny, které žily s takovým standardem nižší střední třídy, jezdily na dovolenou a podobně, tak ty zvažují, jestli budou mít na
dovolenou, anebo jestli budou mít na výdaje spojený se vzděláváním dětí.

Helena PHUNGOVÁ, předsedkyně tenisového klubu 
Lidé své rozmýšlí, zda ušetří peníze. Ubývá nám základna, tudíž i vlastně prostředky.

Petr JANSKÝ, Institut ekonomických studií, FSV  UK  
Lidé budou spíše snižovat výdaje na nějaké, řekněme, v uvozovkách, luxusnější zboží, jako je například dovolená.

Lucie HLUBUČKOVÁ, redaktorka 
Zatímco v předchozích letech si dovolenou nemohla dovolit čtvrtina domácností, letos to podle odborníků může být i víc než 60
%. Matúš Szabó a Lucie Hlubučková, televize Nova.

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 11:22 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:30 Živé vysílání , AVE: 20 527 155,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Po počasí nabízím přehled zpráv příjemné dopoledne.

mluvčí 
Ruská armáda v noci ostřelovala nejméně.

mluvčí 
5 ukrajinských regionů. Na východě střely dopadaly na Charkov a města v Doněcké luhanské oblasti. Prudké boje vzdušné
údery jsou hlášené taky okolí personu na jihu země. Ruské rakety ale mířili na cíle chmel lidské oblasti na západě země. Podle
serveru Independent zemřelo nejméně 9 lidí a desítky dalších utrpěly zranění.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil odvody branců do armády a odložil propuštění do civilu. Na Ukrajině totiž místo
pravidelných odvodů stále platí všeobecná mobilizace. Zemi až na výjimky nesmějí opustit muži ve věku od 18 do 60 let. Často
se přidávají k jednotkám teritoriální obrany nebo jiným útvarům. Vojáci, kteří si odslouží povinnou službu, budou propuštěni až
po rozhodnutí prezidenta.

Epidemie covidu 19 v Česku dál zpomaluje za poslední den laboratoře odhalily 4745 nových případů nemoci. Oproti minulému
týdnu je to zhruba čtvrtinu méně. Snížil se ale i počet testů. Zároveň s tím ubývá hospitalizovaných s nákazou. V pondělí jich
bylo 1365, což je ve srovnání s minulým pondělím asi o 480 méně.

Otázka dodávek energie z Ruska byla předmětem jednání amerického prezidenta s indickým premiérem. Joe Biden ho požádal,
aby jeho země nákupy od Moskvy nenavyšovala. Zároveň mu nabídl, že jsou Spojené státy ochotné Indii pomoct rezervy s
diverzifikací zdrojů energie. Nové Dillí totiž stále pokračuje v nákupu ruských dodávek ropy. Země navíc nedávno od Ruska
koupila i pokročilé systémy protivzdušné obrany.

mluvčí 
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Samozřejmě povzbuzujeme země, aby nenakupovali další dodávky energie z Ruska každá země jinak situovaná a má jiné
potřeby. Požadavky ale doufáme, že naši spojenci a partneři své nákupy nebudou navyšovat.

mluvčí 
Na letišti Václava Havla v pražské Ruzyni zasahují pyrotechnici. Policie informovala o tom, že tam okolo deváté ráno ve veřejné
části zahořel dosud neidentifikovaný předmět v batohu občana z Velké Británie. Šlo zřejmě zábavní pyrotechniku. Občan je
lehce zraněný. Mezi prvníma druhým terminálem byla nutná evakuace a dočasně omezený provoz části hal i příjezd na letiště.
Detaily teď přidá kolega Václav Ohlídal ještě jedno dobré dopoledne. Dobré poledne, jak se tedy teď Václave, můžou lidé
dostat na letiště.

mluvčí 
Tak já přidám informaci starou pár minut toto, že ten zásah už byl ukončen tzn. že provoz pro soukromá vozidla už je obnovený
do té doby celou dobu bylo možné se na letiště dostat přes hromadnou dopravu. Bylo tam pouze několik omezení dotčené linky
100 119 191 byly to tedy linky, které mířily přímo na ten terminál 1 byly přesměrovány na jiný terminál, takže nebylo to úplně ta
doprava byla úplně zablokovaná, ale přesto během dne bylo vidět nebo jim to dopoledne jim to zásahu bylo vidět, že se tvoří
kolony, že je těžké se na to letiště dostat. Teď už by tedy postupně se ta doprava měla obnovovat. Samozřejmě, dá se ještě
očekávat, že budou nějaké kolony nějaké malé fronty, ale v průběhu několika desítek minut nebo jednotek hodin už měla být
doprava zcela dána do původního stavu.

mluvčí 
Václav Ohlídal s aktuálními informacemi další nabídneme v příští vysílání ČT24. Děkuju, hezký den.

mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
Spojené státy Velká Británie vyjádřily znepokojení nad zprávami o údajném chemickém útoku ruské armády v Mariupolu na
jihovýchodě Ukrajiny. Použití jedovaté látky ale představitelé zmíněných zemí nebyli schopni potvrdit. O údajném chemickém
útoku ze strany ruských jednotek informoval ukrajinský kluk a sov. Podle něj mají oběti potíže s dýcháním a pohybem.

mluvčí 
Rozhodující bitva pro Ukrajinu tak označuje prezident Volodymyr Zelenskyj chystanou ruskou ofenzívu na východě země. Žádá
proto další především těžké zbraně.

mluvčí 
A nedostáváme jich tolik, kolik jich potřebujeme k rychlejšímu ukončení války úplnému zničení nepřítele v naší zemi si myslí.

mluvčí 
Moskva do oblasti podle Zelenského přesouvá desítky tisíc vojáků. Část z nich bojovala v okolí Kyjeva. Větší konvoj míří
skupina zkus směrem na vízum už byli.

mluvčí 
V dětství. Věříme, že soud, když ne fáze snahy Rusů posílit v oblasti Donbasu nedáváš.

mluvčí 
Ruská armáda přišla podle Kyjeva o zhruba 19,5 tisíce vojáků. Moskva proto povolává vysloužilé vojáky, může ze
separatistických republik na východě Ukrajiny.

mluvčí 
Povolali mě do války, volaly školy, abych se dostavil k náboru, proto neschovával jsem se, jak přišel jsem sám dobrovolník.

mluvčí 
Ruské jednotky se už přes 40 dní neúspěšně snaží dobýt klíčový přístav mariupol na jihovýchodě země. Ukrajina se obává, že
Rusové použijí chemické zbraně.

mluvčí 
Dnes jsme od okupantů slyšeli, že se připravují na novou etapu teroru proti nám našim vojákům, jeden z jejich mluvčí řekl, že
zvažují použití chemických zbraní proti obráncům Mariupolu. Bereme to velmi vážně.

mluvčí 
Lucas, který město brání, uvedl, že ruské jednotky použily blíže nespecifikovanou chemickou zbraň shozeno z bezpilotního
letounu. Zelinský ani ukrajinské úřady informaci nepotvrdili.

Lidé v Mariupolu se i přes složitou situaci snaží doplnit zásoby a odklízet trosky lomit.

mluvčí 
Mysleli jsme si, že nejhorší letecká puma, ale ve skutečnosti je nejděsivější tank není nic horšího než tank, když jede, ležíte na
zemi, můžete slyšet pohyb zbraně, to je velmi děsivé, důležité učit strážné.

mluvčí 
Většina Mariupolu je po ruském ostřelování a těžkých pouličních bojích srovnaná se zemí. Podle tamního starosty zemřelo asi
10 000 civilistů.

mluvčí 
Situaci na Ukrajině teď proberu s Richardem stojanem. Bezpečnostním analytikem centra bezpečnostních a
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vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Příjemné dopoledne přeju.

Dobrý den. Rusko aktuálně tedy chystá velkou ofenzívu na Donbasu, dá se odhadnout, kdyby mohla začít, jak dlouho může
trvat přeskupení a doplnění sil?

mluvčí 
Tak tady se ty názory celkem výrazně rozcházejí. Pochopitelně v tom ruském zájmu by bylo realizovat takovouto operaci co
nejdříve využít situace než třeba dorazí nové dodávky zbraní pro Ukrajinu. Ze Spojených států amerických nebo Evropy, ale k
ní nějaké to časové zarámování tady ty názory se skutečně liší minulý týden zmínil generální tajemník aliance pan Stoltenberg,
který patří nepochybně tím lépe informovaným, tak ten mluvil o horizontech několika týdnů. Objevují se ovšem samozřejmě
kratší termíny. Záleží to pochopitelně na tom, do jaké míry ta ruská strana bude schopno nějakým způsobem doplnit ty ztráty,
které jednotky utrpěly na severu, bude schopno tedy nasadit právě v oblasti toho Donbasu nebo na té jihovýchodní frontě. Na
tom se dá se říct, ona většina pozorovatelů, ale nějaké konkrétní časové termíny jsou v tuhle chvíli asi patrně spekulace. Co se
týká trvání operace opět tu záleží primárně jejím průběhu. Tady samozřejmě už v uplynulých dnech zaznělo třeba z těch
ukrajinských zdrojů nebo amerických zdrojů, že ta ruská strana by velice ráda dosáhla nějakého výrazného úspěchu do toho 9.
května, ale ten den vítězství, ale pochopitelně ukrajinská strana asi nebude tady s tímto plánem úplně ztotožněná budov,
udělat vše pro to, aby se nenaplnilo, takže tady rozhodně asi platí, že v příštích dnech nebo nedal týdnech tady dojde k
zintenzivnění té bojové činnosti a pak v podstatě asi asi tak ty prognózy už budou přesnější záleží na možnostech
schopnostech obou stran.

mluvčí 
Jak na tom Rusko s rezervami má ještě kde brát, jak co se týče techniky, tak co se týče lidí?

mluvčí 
Tak ruská rezervy těch obecně se samozřejmě dalo by se těch tabulkových počtů ještě něco brát pochopitelně Rusko nemůže
nasadit všechny své síly v podstatě asi o tom stavu té výrazné, řekněme, personální nouze svědčí skutečnost, že jsou nuceny
stahovat v podstatě posily z těch kontingentů v těch, řekněme, nestabilních oblastech, jako je Jižní Osetie nebo případně 100
oblasti Náhorního Karabachu se uvádí nebo de facto, odkud je co brát, byť se jedná třeba nějaké rozsáhlé počty, ale právě to
svědčí o tom, že těch lidských materiálních zdrojů ruská strana nemá nadbytek a podobně o tom svědčí to informace, která se
znovu v tomto zpravodajství, že Rusko v podstatě mobilizuje určité zdroje, mluví se o těch rezervistů těch nebo v podstatě
vojáci, kteří před relativně nedávnou dobou ukončili tu svoji základní nebo profesní službu a byly by tedy aktivování a o měl by
tedy primárně byly doplněny ty lidské ztráty, která ta ruská armáda utrpěla s těmi materiálními pochopitelně. Je to obdobné
tady opět ta záleží, do jaké míry a brát za relevantní veškeré ty údaje o těch materiálních ztrátách samozřejmě tady ukrajinská
strana třeba ty počty, které udává nemusí úplně odpovídat realitě tady, dá se říct, ovšem, že pochopitelně Rusko utrpělo
významné lidské materiální ztráty a a asi v tuto chvíli problém, jak je nahradit tak doplnit, ale stále, dá se říci, ještě asi z čeho
má brát, jak to bude vypadat v příštích dnech, to asi si tuhle chvíli nedá úplně spolehlivě říct na základě informací, které máme
dnes k dispozici.

mluvčí 
Na ofenzívu chystá i Ukrajina, jaké má možnosti přípravy a obrany?

mluvčí 
Tak ta ofenzívní činnost je pochopitelně náročnější než ta obranná činnost, takže tady v podstatě ty názory se rozchází, jestli
teda Ukrajina, která doposud byla velice úspěšná a efektivní v té obraně bude, tak stejně úspěšná nebo schopná i v případě
nějaké rozsáhlejší protiofenzívě nebo laických protiútocích. A pochopitelně zaznívá tady to volání po těch těžších zbraních
nebo dodávkách těžších zbraní z té Evropy od Spojených států amerických, protože pochopitelně za Spartu ofenzívní činnost
soudy těžší zbraně významnějším přínosem než třeba dodávky těch ručních systému jako topič Veliny Stinger a podobně, takže
pro takovouto prací pochopitelně by kolena potřeba primárně tu obrněnou technikou dělostřelecké systémy a opět otázka, jaké
množství to Ukrajina bude schopna nasadit a jaké množství třeba z toho zahraničí obdrží v rámci nějaké podpory pomoci?

mluvčí 
Tak by ta ofenzíva mohla vypadat, kam podle vás Rusové napsal úsilí. On se mluví o tom, že klíčové bude především město
Slavjanska?

mluvčí 
Tady víceméně panuje takový konsenzus nebo taková názorová shoda. Ano, je to v podstatě stále ta oblast Donbasu. Cílem je
dosažení těch deklarovaným cílem minimálně dosažení těch administrativních hranic, takže v příštích dnech asi určitě uslyšíme
opět mnohé o tom i zimu, Slovensku Kramatorsku. Tam bude napřena to hlavní ruské ofenzívní úsilí. Na druhé straně, pokud
by Ukrajina byla schopna nějaké ofenzívnější operace, možná se pokusila a její vás tím jižním směrem, pokud se přeseknout
ten pozemní koridor mezi tím Krymem Donbasem, pokud by k tomu bylo aktuální kapacity nebo ten Marii pojištěná hudbu
vzdoroval, mohla mohla by se pokusit o nějakou vyprošťovací operaci, když v tuto chvíli tomu zas příliš mnohé nasvědčuje,
protože v podstatě ta bitva o mariupol se nějakým způsobem chýlí ke konci.

mluvčí 
Ještě 1 věc velení operací ruských invazních sil na Ukrajině převezme gen. Alexandr dvorní kov, který má zkušenosti ze Sýrie.
Tam neváhal útočit na civilisty, včetně nemocnic nebo front na jídlo. Co od něj čekat na Ukrajině?

mluvčí 
Tak ta ruská strana pochopitelně si od něj slibuje nebo očekává, že bude schopen vlastně operace efektivnějším způsobem,
než tomu bylo doposud. Tady v podstatě zaznívá názor žel i celkové vedení ta dosavadní Ruska Ruska, tedy operace bylo
docela chaotické, že tam nebylo jedno velení, že na těch různých úsecích působily nezávisle na sobě různí velitelé teď tomu,
aby tedy o sobě grál odborníků sjednoceno a pochopitelně je to voják, který má značné tedy praktické zkušenosti, ať už tedy
Rusko čečenské války nebo z té Sýrie, takže v podstatě to ruská zvaný silně, oč slibuje, že tedy bude třeba jeho vedením, ta
operace se bude vyvíjet pro ruskou stranu úspěšněji než doposud.
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mluvčí 
Říká Richard 100 JAR z Univerzity obrany. My spolu budeme mluvit ještě za necelou hodinu. Pro tuhle chvíli mám vám děkuju,
hezký den.

mluvčí 
Hezký den. Při.

mluvčí 
Ruský prezident Vladimir Putin právě jedná se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem na kosmodromu
Vostočnyj. Ten se nachází na Dálném východě a přes 5,5 tisíce kilometrů od Moskvy. Už několik týdnů odborníci spekulují,
jestli se Bělorusko přidá na stranu Ruska a plně se zapojí do války na Ukrajině. Bělorusové zatím Rusko umožnily využít jeho
území pro manévry své techniky. Podrobnosti teď přidám s Danielou koleno úzkou vedoucí katedry ruských a
východoevropských studií. Institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré dopoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Jaké jsou tedy aktuálně vztahy Ruska Běloruska?

mluvčí 
Aktuálně jsou poměrně jasně čitelné, pokud se podíváme na Juana rozmístění ruských vojsk na území Běloruska. Bělorusko je
prostě zemí, která je kontrolovaná aktuálně ruskou armádou a můžu si dovolit pouze velmi málo jaksi uvažovat o nějaké
samostatné politice. Zároveň, když jste zmiňoval tu návštěvu a Lukašenka na Dálném východě také docela zajímavé všimnout,
kdo Lukašenka přivítal vlastně při jeho příletu na místo. Nebylo to prezident Putin, což by protokolární odpovídalo, ale byla to
hlava vlastně vedoucí vedení toho daného horského kraje, takže i tady je vidět, jak jaksi kredit prezidenta Lukašenka Rusku
klesá na úroveň, řekněme, jedné z jihu oblastí. Pokud jde o společnou ekonomickou rovinu, na kterou právě ta návštěva na
Dálném východě Lukašenkova vlastně upozorňuje, tak tady je zjevná snaha už od roku 2020 Lukašenko už na Dálném
východě byl uvažovalo se vlastně u nějakých hospodářských smlouva v tuhle chvíli je v Bělorusku slibováno ze strany
prezidenta Putina, že se bude moci podílet na té alternativě ruského kosmického programu, která by se stala méně závislou
Kazachstánu, protože to byla vybudovaná prostě na území Ruska by ten podíl ekonomický tady nebo auta a spolupráce
ekonomická jako určitá nabídka z loajalitu vůči Moskvě, tedy jaksi stále je a potom možná ještě poslední věc, která je hodně
důležitá v souvislosti s hospodářskou samostatnosti nebo samostatnosti Běloruska je dobré si připomenout vlastně tu jadernou
elektrárnu Astra věc, která byla ustavena v roce 2014 s atomem na hranici Běloruska s Litvou. Vlastně je řízena nebo
spravována právě z těch ruských investic, zapříčinila určitý rozkol ve vztazích mezi Běloruskem a Litvou, protože ta jaderná
elektrárna stojí 70 km od Vilniusu hlavního města Litvy.

mluvčí 
Jste se toho okrajově dotkla tím přivítáním, jaké jsou vztahy obou mužů, tedy Lukašenka Putina osobní vztahy.

mluvčí 
Prezident.

mluvčí 
Lukašenko je 1 zmála lidí, která mediálně vidíme jako ty, kteří mohou přistoupit k prezidentovi Putinovi opakovaně jsou
prezentovány veřejně jejich jaksi blízká setkání, ať už na jachtě nebo prostě u jednoho jednacího stolu, tedy je zjevný kontrast
s tím, jakým způsobem jsou přijímáni vlastně ti západní státníci v Moskvě, takže ten mediální obraz tohoto vztahu je velmi jaksi.
Dobrý vstřícnost je jaksi to, co nás první napadne, ale fakticky se o tom, co je konkrétně dohodnuto příliš nedozvídají
Bělorusové už dlouhodobě stěžovali na to, že tu sice od roku 96 a odlet 97 98 je určitý rámec pro vytváření nějaké Bělorusko
ruské unie, ale na jednání, která o naplňování toho rámce Lukašenko s Putinem vede, tak vlastně vůbec nejsou přístupná ani
vůbec neznali žádné cestovní mapy, jak se tedy k té unii Bělorusko s Ruskem dopracují, čili ty informace detailní to, co je
projednáváno, to zůstává tajemstvím, jak jsem říkala, jsou to spíš přísliby hospodářské spolupráce, která jaksi zaznívají, než že
by byly podepisovány konkrétní smlouvy, tedy je ale také dobré zmínit to, že Bělorusko disponuje určitým strojírenským
potenciálem a je schopné něco do Ruska dodávat z tohoto svého téhle té své kapacity. Ovšem my do toho příliš nevidíme,
protože část ruského státního rozpočtu je vlastně tajná, je považovaná za něco, co tuhle chvíli jaksi nemůže být zveřejněno,
takže je možné, že ty Běloruska dodávky do Ruska zapadají právě do téhle kapitole, která není zvenku viditelná nedávno třeba
objevila kauza běloruských traktorů, které bylo možné vidět, jsou vyváženy do Ruska Běloruska, ale nebylo už je možné vidět,
jako je Rusko přijímá, protože tam právě spadli do té tajené části rozpočtu.

mluvčí 
Jak vnímáte to, že se Bělorusko zatím plně nezapojilo do invaze na Ukrajinu, jaká je šance, že se tak stane teď v této další fázi
války?

mluvčí 
Tady určitou roli hrají výsledky těch protestů roku 2020 v Bělorusku. Myslím, že tam se jasně Lukašenkův režim uvědomil, že
nemá veřejnou podporu to množství lidí, kteří byli ochotni neozbrojeni, ví do ulici bylo obrovské a jaksi tady je tedy jasný limit,
přestože dnes jsou ti lidé zatlačeni na 7 mlčení a SOU jaksi perzekuování i za ni drobnější prohřešky z pohledu toho režimu tzn.
máte červeno bílé ponožky už od protest, který si zaslouží trest, tak tadyhle to auto vynucené ticho a jaksi neznamená, že ti lidé
jsou poslední ten režim poslouchat, tak hodně se spekuluje o tom, že vlastně vojáci Lukašenkovi tlumočili poměrně jasně
jednak nepřipravenost běloruské armády na agresivní válku, protože jejich armáda je nezávisle na spolupráci s ruskou
armádou budována jako armáda obrana jako ta, která má bránit ten stát a ne expandovat ven, čili tam kapacity orientované na
obranu a ne na expanzi, tak to je 1 problém v souvislosti s běloruským jaksi nasazením od boku Ruska v té agresi proti
Ukrajině. Druhý problém je v tom, že se zkrátka obávají patrně, že by ruští vojáci procházeli nebo přecházeli na stranu
ukrajinsko, že ta spolupráce vlastně mezi Bělorusy a Ukrajinci na té jaksi společenské úrovni, a to byla v roce 2020 jsme to
viděli velmi jasně v množství Bělorusů, kteří jaksi utíkali do Ukrajiny, aby si našli vlastní nějaký jako bezpečný azyl se jednalo o
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desetitisíce lidí, kteří v Kyjevě v jiných městech Ukrajiny našli bezpečné útočiště do té doby, než došlo k téhle válce, takže je to
otázka loajality běloruské armády vůči tomu režimu ve chvíli, kdyby ta armáda měla být nasazena jaksi jako agresivní armáda.
Je tu otázka vůbec její bojeschopnosti na cizím území jejího vybavení.

mluvčí 
Říká Daniela koleno vzkaz fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Moc vám děkuju za rozhovor. Hezký den. Přeju.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Žalobce navrhl v kauze stoka Jiřímu Švachulovi 14 let vězení. Podle státního zástupce byl hlavou organizované skupiny.
Obžalobě týkající se údajné korupce na radnici Brno střed čelí celkem 11 lidí. Víc podrobnosti doplní od Krajského soudu v
Brně Martin Svatoň. Martine, dobrý den. Jaké tresty navrhuje státní zástupce dalším obžalovaným?

mluvčí 
Tak těm dalším navrhuje především několikaleté nepodmíněné tresty, ale třeba bývalému místostarostovi radním městské části
Jiřímu Švachulovi, kterému byla řeč, tak kromě vězení navrhuje také propadnutí majetku Jiří Švachula od začátku tu vinu popírá
13 let vězení pak navrhl třeba bývalému šéfovi investičního oboru odboru městské části Brno střed Petru Liškutin Novy a
celkem tedy navrhuje 8 nepodmíněných a 3 podmíněné tresty. Nejkratší nepodmíněný trest, a to ve výši 2 roky a 10 měsíců
pak navrhuje třeba pro spolupracujícího obviněného Lubomíra Smolku. Právě ten u soudu dnes jako jediný ještě vypovídal.
Popisoval mechanismy té korupce, jak komu dával úplatky, tak, aby jeho firma kros stav uspěla. Státní zástupce dnes ve své
závěrečné řeči mluvil přes hodinu. Řekl, že ani po doplnění dokazování nevznikly pochybnosti ohledně obžaloby. Slovo teď
tedy dostali po státním zástupci také obhájci obžalovaných. Já jenom připomenu, že korupce na radnici se podle žalobce
odehrávala při zadávání státních veřejných zakázek v letech 2015-2019 výše úplatků. Podle státního zástupce měla dosahovat
až 47 000 000 Kč.

mluvčí 
Na středních školách začaly přijímací zkoušky. Mezi uchazeči jsou letos také děti ukrajinských uprchlíků. Podle údajů agentury
Cermat se jich na střední školy hlásí téměř 1300. Situaci v Liberci sleduje kolegyně Barbora silná. Barboro, dobrý den. Máš
informace o tom, kolik se vás hlásí ukrajinských uchazečů?

mluvčí 
Dobrý den, kolik se jich hlásí v celém Libereckém kraji. Tu informaci nemám, nicméně my jsme teď na Střední průmyslové škole
stavební v Liberci a tady dnes přijímací zkoušky skládaly 4 Ukrajinci. Jeden z nich to žije odmalička, takže skládal řádnou
přijímací zkoušku další 3, ale přišly zhruba před měsícem a skládali zkoušku pouze z matematiky spolu s námi je tu teď ředitel
školy Radek Cikl. Pane řediteli, dobrý den, jak vlastně probíhala ta zkouška pro ukrajinské uprchlíky?

mluvčí 
Dobrý den, takže my jsme dostali 3 přihlášky vlastně v tom prodlouženém termínu to bylo do 5. dubna, takže ty tady máme
vlastně ve speciální učebně. Uměli jsme přesně řečeno, ve speciální učebně teda 3 tyhle ty uchazeče z řad uprchlíků, jak jste
říkala, 1 samozřejmě, který už chodil do základní školy u nás v České republice, tak ten na normálním řádném termínu si podá
přihláška dělá s ostatními českými dětmi prostě přijímací řízení.

mluvčí 
Ta zkouška oni dostali test z matematiky, tak jak jsme mohli vidět, jaké byly vlastně varianty jazykové mutace byla ta zkouška v
češtině nebo v angličtině?

mluvčí 
Tak samozřejmě ty, kteří si podali v řádném termínu, tak normálně v českém jazyce, protože výuka u nás ve škole probíhá v
českém jazyce a ti 3 uchazeči z Ukrajiny v tom náhradním nebo doplňujícím termínu taky měli možnost vybrat buď, že budou mít
zadání v češtině v angličtině, anebo ukrajinští a všichni 3 se rozhodli teda pro ukrajinština, takže psali to zadání mě.
Samozřejmě bylo asi pro ně jako vhodnější.

mluvčí 
Budou skládat zkoušku také z češtiny, to neskládali dnes, jak to tedy bude dál probíhat a kdy budou skládat.

mluvčí 
Také jih se netýká. Pokud si by si to sami nepřáli, což si nepřáli test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, ale musí se
podrobit podle školského zákona teda určité prověrce, která prověří její schopnost zvládnout vyučování v českém jazyce. My,
protože volant v rámci Libereckého kraje máme dohodu s naším vedením, že bude až 29. dubna vyhlášek budou vyhlášeny
výsledky přijímacích řízení, tak do té doby tzn. v tom týdnu předtím proběhne teda ta prověrka těch žáků znalosti českého
jazyka.

mluvčí 
Jak ta prověrka bude probíhat ta, v jakém jazyce s nimi vlastně budu s nimi komunikovat ti zkoušející pouze v češtině?

mluvčí 
No tak samozřejmě, že bude snáz komunikovat pouze v češtině, protože to právě má ta zkouška prověřit, a ale protože naši
učitelé zvládají i angličtinu, případně ti dříve narození i ruštinu také je možné, že některé pomocné otázky nebo nějaké nějaké
návody prostě v té přípravě jako padnou i v cizím jazyce té té prostě možné.

mluvčí 
Já se na to ptám z toho důvodu, že tak, jak jsme s nimi my tady dnes hovořili, tak oni česky vlastně nechtěli mluvit vůbec. Jste
mi říkal už předtím, že ta zkouška bude na úrovni B1, tak co všechno by tedy měli vlastně při té zkoušce zkoušce v češtině
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zvládnout?

mluvčí 
No tak budou muset jednak prokázat, že nějakým způsobem jsou schopni pochopit, co je jim říkáno, že jsou schopni
konverzovat v češtině, případně i nějaký jako drobný projev ač čtení jo ta zkouška, tak jak u nás bude koncipována, bude asi
třicetiminutová na jednoho na jednoho Žáka a dojde prostě prověření teda znalostí.

mluvčí 
Pokud by ti žáci uspěli, vy jste přijali, plánujete třeba na ten příští školní rok pro něj nějakou rozšířenou výuku češtiny. Ptali se
už na to případně?

mluvčí 
Nás zatím na tuhle věc nikdo neptal. My nějaké doučování děláme i pro naše žáky, kteří jsou ohroženi neúspěchem školním.
Dovedu si představit a už jsme to i v minulosti takhle měli, že, že bysme otevřeli prostě nějakou skupinu, kde by, kde by vlastně
tu češtinu mohly dohánět ještě u nás za pomoci našich učitelů doučování.

mluvčí 
Nejsou to tedy jen ukrajinští uchazeči. Ono je tady spousta českých uchazečů tak, kolik vám vlastně letos hlásí dětí a jaký máte
převis a případně, jaká je úspěšnost?

mluvčí 
Tak my jsme ne. My jsme škola, která, která vlastně potřebuje žáky, nejenom tady z okolí z Liberce přímo nebo z jeho okolí
nebo okresu, ale jsme školu nadregionální, budeme otevírat 3 třídy v maturitním oboru stavebnictví a přihlášek v tom řádném
před termínu jsme měli 176 plus, která ještě k tomu přibyly ty 3 těch ukrajinských běženců.

mluvčí 
Skutečně se vrátím k těm běžencům. Máte třeba informace z ostatních škol středních buď v Libereckém kraji, anebo třeba těch
stavebních průmyslových škol v republice, jaký je o ně zájem ze strany těch ukrajinských vlastně uchazečů, kteří sem teprve
přišly?

mluvčí 
Tak v pátek včera probíhala taková komunikace prostřednictvím mailu i s jinými stavebními průmyslovka v České republice. A
ta věc je velmi rozdílná někde mají těch uchazečů v tom náhradním termínu 63 někde nikde nikoho, takže je to prostě hrůzné.
No samozřejmě každá škola se s tím musí poprat, jak nejlépe bude umět no.

mluvčí 
Ještě poslední otázka stručně, prosím, když vlastně máte uchazeče, kteří nastupují, jsou z Ukrajiny už v minulosti jste tady
takové žáky měli jako vlastně zvládají tu výuku, nemají potom třeba problém u maturit právě češtinu.

mluvčí 
Měli jsme žáky nejenom z Ukrajiny, ale měli jsme třeba z Ruska Kazachstánu, měli jsme i z Mongolska, čili takové země, který
nejsou dokonce Němce, jsme měli jo, i když tam byl nebyla jakoby nějaká rodinná vazba a měli jsme Angličana taky Angličany a
tam samozřejmě je proto problém u maturity s tím písemným projevem, to bych řekl, že největší největší jako zátěž pro ně.

mluvčí 
Děkuji vám za rozhovor. Tolik odsud z Liberce na střední jíst průmyslové škole stavební, kde dnes přijímá. Probíhá první kolo
přijímacího řízení.
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Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., navrhl ke jmenování 39 nových soudců. Jedním z kandidátů na soudce je i
bývalý generální advokát Soudního dvora EU Mgr. et Mgr. Michal Bobek, Diploma, M. Jur., MRes., Ph.D.

, který by měl posílit Nejvyšší správní soud (NSS). Vyplývá to z materiálů, které má ve středu 13. dubna 2022 projednat vláda. 
Z 39 nováčků je 25 žen. Celkem 20 kandidátů působí jako asistenti soudců, 13 jako justiční čekatelé, dva jako podnikoví
právníci, další dva jako advokáti a jedna je notářskou kandidátkou. 
Nejstarší z kandidátů, čtyřiačtyřicetiletý Mgr. et Mgr. Michal Bobek, Diploma, M. Jur., MRes., Ph.D., působil v minulosti jako
generální advokát Soudního dvora EU. 
Michal Bobek je magistrem práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a magistrem v oboru mezinárodních vztahů na
Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  téže univerzity. Má titul Magister Juris Právnické fakulty Univerzity v
Oxfordu a titul Master of Research na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Tam dosáhl také titulu Ph.D. 
Právní praxi zahájil v roce 2005 jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu; v závěru svého působení na soudě také
vedl Oddělení dokumentace a analytiky. Působil jako přednášející a výzkumný pracovník na Evropském univerzitním institutu
ve Florencii a na vysokých školách (Právnická fakulta Univerzity v Oxfordu, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a poté
více než dva a půl roku jako profesor evropského práva v College of Europe v belgických Bruggách). 
V letech 2015–2021 zastával funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie. 
Michal Bobek patří k vysoce respektovaným osobnostem českého i evropského práva. Prezident SD EU Koen Lenaerts jej
ohodnotil jako mimořádně schopného právníka s pečlivou a přesnou logickou argumentací, vyzdvihl také jeho lidskou stránku,
respekt k ostatním a konečně i jeho neovlivnitelnost. 
Pod Krajský soud v Brně má přibýt 14 nováčků, deset pak do obvodu Městského soudu v Praze. Pěti se mají dočkat soudy v
obvodu Krajského soudu v Praze, po třech zamíří pod krajské soudy v Plzni a v Ústí nad Labem, dvě posily získají soudy v
obvodu ostravského krajského soudu a jednu okresní soud v Pardubicích, který patří pod obvod Krajského soudu v Hradci
Králové. 
Jmenování Michala Bobka soudcem NSS bude Advokátní deník sledovat a o všech krocích bude průběžně informovat. 
Redakce AD, ČTK 
Foto: Igor Zehl 
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POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Poslanec, místostarosta Prahy 6 za STAN na svém Facebooku 11. dubna ke sněmu místní i
oblastní organizace STAN

Včerejší sněm místní i oblastní organizace STAN mě potvrdil jako lídra kandidátky Starostů a nezávislých do podzimních
komunálních voleb v Praze 6. Děkuji pěkně, moc se na to těším. Opírat se budeme o osm let odvedené práce, máme ale i
mnoho ambiciózních plánů do budoucna.

Kandidátem na starostu bude Petr Prokop, dvojka naší kandidátky, současný zastupitel a předseda místní organizace STAN v
Praze 6. Na radnici nyní předsedá kulturní komisi, profesně je producentem v kultuře a vysokoškolským pedagogem. Petr je
rodákem z Prahy 6, vystudoval mezinárodní vztahy na FSV  UK  a divadelní produkci na DAMU, dlouho působil jako proděkan
DAMU a později také jako předseda Akademického senátu AMU. Na roli starosty má věk, dostatek zkušeností z chodu radnice i
všechny ostatní předpoklady.

Oblastní sněm, který na místní sněm navázal, pak podpořil současného prvního náměstka primátora pro územní rozvoj,
architekta Petra Hlaváčka na lídra hnutí STAN v Praze. Tedy jako kandidáta Starostů a nezávislých na příštího pražského
primátora. Podle mě nejlepší možná volba! Definitivní rozhodnutí o pražské kandidátce však učiní až krajský sněm STAN v
Praze dne 4. května. Pak vám uvolníme i další podrobnosti o naší strategii do podzimních komunálních i krajských voleb.

Publikováno se souhlasem autora

Živé vysílání 12:30
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 13:27 , Sledovanost pořadu: 126 533 , Pořad:
12:30 Živé vysílání , AVE: 23 145 705,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,41
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ti a asi rozhodně nepřáli tuto válku nemusejí.

mluvčí 
Si nebyl jsem mír na spásu ve svém sousedství, a to co nejdříve k členství tedy naší povinností zajistit mír a bezpečnost.
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mluvčí 
V Maďarsku a vlád já rozhodně půlden vykonávat vůli lidu navykl tak, aby Maďarsko já se nijak neangažoval v této válce
vychází na zdi, no tam co a vzhledem k tomu jsme souhlasili na drátě skutečnosti, že chceme vytvořit evropské bezpečnostní
zařízení, poskytneme další miliony. EUR ale nebudeme budoucnosti dodávat instant Ukrajině zbraně Ukrajině hájil svrchovanost
Ukrajiny dost, jak to pokračuje, ne každé největší humanitární a jazyk historii.

mluvčí 
Hanč 6 se.

mluvčí 
Ve 1000 uprchlíků jsme přijali na.

mluvčí 
Svém volnu uzenou bonnské John Long.

mluvčí 
A ti, kteří chtějí zůstat déle, zajišťujeme jim ubytování o přípravu prát o své děti, dřív ji budou chodit zas skal léta bez ohledu na
to, že svůj Evropská unie zatím nedává Maďarsku fondy, a to z čistě.

mluvčí 
Idealistických on vládu.

mluvčí 
Tak ne ne parcely on jedl balíčku je sankce.

mluvčí 
Fungují vy jsme.

mluvčí 
Podpořili jsme takto odpadl řešení je učiněna Evropskou unií. Máme zde ovšem jednou si poznámku k červené barvě
energetická bezpečnost bojí maďarská, pak se nemůžeme podepsat sankce, které se týkají roli nebo.

mluvčí 
Zima a mladý filozof zemního.

mluvčí 
Plynu. Fyzikou OTE zde spíš o záležitost fyzickou filozofickou pracovali jsme na diverzifikaci v energetice bude ne není on, ale
pracovat by se ale chceme zaručit bezpečné dodávky energie, ale i Maďarska, že jsem rád bych také ocenil já na našeho
hostitele velmi čile dál komise, no prostě naše vždy 63 do České republiky, máme už dobrou tradici spolupráce a budeme
pokračovat i v budoucnu. Děkuji vám.

mluvčí 
Slova kolegy.

mluvčí 
A nyní Ivan Korčok slovenským ze zahraničí. Slovák, dobré odpoledne, jménem Slovenska. Já bych chtěl poděkovat Janovi
opavskému za jeho pohostinnost, že nás pozval na tento krásný zámek Štiřín a jak už řekl předřečník si zvyšuju, vážíme si
spolupráce zemí střední Evropy vidím v tom přidanou jdou hodnotu, neboť nám to nabízí za příležitost tuto výjimečnou
příležitost svou velmi upřímné debatě. To nám někdy chybí tu těch jiných formátech Evropské unii nebo na setkáních na to, ale
velmi si této příležitosti ekonomik spolu vážíme a za druhé nám to také nabízí zabývat se významnými tématy moment, jak válka
na Ukrajině je můžeme se na ni podívat z regionálního jsem to vzhledu, takže země ve střední Evropě na to pohlíží z našeho
aktu mohlo, dá se tak všiml si Slovensko je přední linii jako ze mě myslí ne už přijali vstupem té mě vše o 30 uprchlíků a desítky
tisíc prošli naši zemí. Nabízíme útočiště vlastně komukoliv bude to obrovské břemeno, pokud pan Bílek ven pokračovat. Za
druhé jsme tlak debatovali od obroučky o možném asi 100 po dalším kritickým oblastem, jako je energetika Česka a chci říci, že
řeka diskuze o tom, že bychom se odstříhli od ruských dodávek, což pro Slovensko znamená 100 % ropy 80 % plynu a tam se
hovoří jménem Slovenska. Musím říci, že politicky Yvonne ano a chtěli bychom se odstříhnout, protože jsme viděli velmi jasně,
že Rusko bohužel tuto závislost, no, tak to ohrožuje. A mi ale jestli se tam chceme vzdálit. Ovšem nedá se to udělat ze dne na
den polité potrvá to a politické stránce chápeme, že žádný systém financování Haus v Praze placení faktur pomáhá prezidentu
Putinovi dál vést válku, to je politická realita. Ovšem také zmíníme o té politické stránce, co chceme, potřebujeme čas, abychom
se skutečně mohli odpojit od této závislosti na ropě a Wisconsinu maily Han hovořili jsme především o válce na Ukrajině
neobjevily ne dneska v zásadě nic se nové jsou to věci, které projednáváme s Evropskou unii, ale i přesto to stálo za to vyjádřit
slovenský postoj. Víme, o co jde jde o samotnou existenci našeho přímého souseda a je to i ve slovenském zájmu, aby Ukrajina
jako.

mluvčí 
Přímo při nejbližší.

mluvčí 
Soused zůstala svrchovanou demokratickou nezávislou Nizozemí.

mluvčí 
Uprchnout proto věříme.

mluvčí 
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Že nejenom nepodpora Ukrajinu politicky, ale rovněž poskytujeme vojenskou asistenci hodláme domů pokračovat bez zobáků.
Soše z té jde o přežití Ukrajiny, kde právě teď nějak souvisí to, když prapor s ním tu už Řím v ruských vojenských sil musíme
být konflikt připraveni na pokračování nepřátelských slavící především v jihovýchodní části Ukrajiny, ale o politické stránce
Rusko již prohrálo skupin všechny síle, od které Rusko sdělilo ještě před Šrom flek, kterému v tašce Rusko vlastně dosáhlo
pravého opaku fyzik a vše nyní je zde větší fyzická přítomnost již na to na východním křídle. Každá země východního bloku
sídla vytvořila bojové skupiny, které jsou i posílené čas, například na Slovensku, děkujeme v České republice a Slovinsko,
které se zapojily z bytu došlo a právě ta a tyto jednotky jsou zítra na Slovensku díky tomu zvukové i prezident Putin už takto
prohrál válku, protože Ukrajina díky svému hrdinskému boji se už stává součástí západu, přestože ne institucionálně není
součástí NATO nebo Evropské unie, ale myslím, že skutečně jde o to odstřižení Ruska od kraje největší v té a jestli také si
myslím, že šli byla dosažena a nám pomáhá pochopit o co jde pan pomohla pochopit, že my se musíme oddělit od té závislosti
na energetických zdrojích, je to politická porážka pro ruskou federaci v neposlední řadě info myslí a je rovněž užitečné. Je to
informace od Jana Lipavského od českých ambicích plánech týkajících se předsednictví, pokud stejně podporujeme bok
například právě tedy tento malý západní vlaku a z mé strany a je ze zkušenosti z roku 2016, musíte vždy čekat nečekané,
protože předsednictvo, když ty mu připravujete se na léta, ale jakmile se ho ujmete, může se stát něco nečekaného, a to se
stalo i Slovensko roku 2016 byl brexit, o kterém se hlasovalo, takže snad se zaměříte na všechny své plány a spolehněte se na
slovenskou podporu.

mluvčí 
Kvarteta jejich konzistence.

mluvčí 
V neposlední řadě ministr zahraničí Slovenska Karl je David.

mluvčí 
Je fenky, děkuji vám děkuji.

mluvčí 
Jane, že jste nás pozval, jsem Zaur hej EIA je to už osmé se, že jednání můžeme a situace je ještě dramatičtější síly, než byla,
když tato skupina vznikla mety klíčovější, takže pokud takovéto dramatické situace budou probíhat centrální věcmi má a důvod
existovat setkávat se, nic jsme včera dnou hrou v diskuzi nají těmahle hráli jsme, takže.

mluvčí 
Deep dlouho Ken Veselí.

mluvčí 
Evropské unie a za velice rád, že jsme byli prohloubit tuto diskuzi, když nejsem si státy střední a co ragby a rozhodně volna
stále jde o čas, kdy budoucnost našeho světa dál. On.

mluvčí 
Line Zeit.

mluvčí 
Bude rozhodnost zlá a mi se musíme postavit na správnou stranu historie, abychom bránili člen mezinárodní Žák Martin Jonáš,
všechny jsem z mluvy, které jsou bydlí základem světa, ve kterém vzájemné, ve kterém snažili před čtyřiadvacáté mnoha agend
únorem. Já možná jsem velmi natěšený a hrdý zastánce virologa unie. Investorka díky jednotě, kterou jsme projevili, a když
jsme zareagovali na na brutální ruskou agresi, těch jsem si jist, ono se celá naše světice a všichni naši kolegové v Evropské
unii se z východu ne ne sankce na dalším balíčku sankcí.

mluvčí 
Vykvést ho.

mluvčí 
Dobře do ODA dne po tuto situaci ze bude vyžadovat, pokud Bureš vyžadovat ještě přísnější zahnutí kýč Slovensko zpod
podepsaný další balíček s Chelsea.

mluvčí 
Janu nic ale schráně z nově. Jen.

mluvčí 
Oni na tom bude podílet, vzal si státy Evropské unie.

mluvčí 
Určuje jen kvér vyšlo stala sídlem vlády se kdy nesl.

mluvčí 
Tankujeme chyby, které jsme ocenili.

mluvčí 
Co po a vyšel.

mluvčí 
K Karin Pánek z hrdinů.

mluvčí 
Z Pen.
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mluvčí 
A musel tedy omezit nebo přerušit dodávání ropy Ivan Moody, která jsme vlastně zůstali Rusko ještě víc připoutáni, takže nyní
hrou mluvit činy máme určité období a pak tuto zároveň vyhlásil vloni třídíme. A myslím, že akorát.

mluvčí 
Setkání než dřív, kdy.

mluvčí 
Si rozumíme, kde chápeme odlišnou situaci každé země být tak myslím, že nerozumí kážeme z těch Siemens dělá také éra
vyjmeme z přísné sankce vůči rozkol dvůr i do ringu tato krvavá válka finiš brutálního Camara trvat.

mluvčí 
Jen unie a Evropy já unie i jiný jistě.

mluvčí 
Přijme nakonec Ukrajinu já členský stát.

mluvčí 
Která necelej 7.

mluvčí 
Jsou zde také.

mluvčí 
Více nejen, řekl bych politika kozičky nazval o čem politických momentům.

mluvčí 
Postoji, které změnily rizikové situaci, například návštěva tří premiérů.

mluvčí 
Paul.

mluvčí 
Českého slovenského polského byl návštěva v Kyjevě. Cheb patří k těm.

mluvčí 
Dohled momentu.

mluvčí 
Jsem velice rád Ratha jo, že kdysi jsem hlásím, protože on stanoviskem.

mluvčí 
Cíl led.

mluvčí 
A rozuměl jsem velmi ráda velmistr a jeho udělit pan Borrell.

mluvčí 
Vystřelený golf i on.

mluvčí 
Hovořil o tom to ujde zastoupení Evropské unie Follo Kyjev jest. A ostatní země doufám, že nebudou pokračovat tam na ty.

mluvčí 
Výzvy vládu a zřídit.

mluvčí 
Tam svá zastoupení by jsem to je samozřejmě významné.

mluvčí 
New Hroch selský významný vzkaz pro tu byl dál ukrajinské.

mluvčí 
Kolegy, abychom povzbudili morálku a jejich odolnost.

mluvčí 
Vůči šéf ruské armádě. Je to.

mluvčí 
Jaké české obdoby.

mluvčí 
V lize, tak já tyhle těžké období.
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mluvčí 
A Česká republika převezme zrovna teď předsednictví moře dnes spolehnout na Slovensko další země centra ve jet. My všichni
z vás velice záhy podporujeme, protože je to obec Líšná doba je také důležité, aby země, z níž řízení Evropy.

mluvčí 
Říká svůj tak manžela nenazval.

mluvčí 
Působili Evropské unie, máme, co nabídnout, ta můžeme vám pomoci, abyste naše poselství držet dále a abyste tak mohlo
jednat.

mluvčí 
S dalšími peníze off.

mluvčí 
Jsem také velmi rád, že právě ball dán Maze.

mluvčí 
Je nám ale sám řadu.

mluvčí 
Vašeho jednání budoucího ve a doufám než že.

mluvčí 
Hrubě ho šéf francouzské.

mluvčí 
La a českého stařec předsednictví. Opět dojde ke kroku dopředu i z boku to před, až se bude také jednat o Albánii a pan
severní Makedonie. To je rozhodně velmi důležitý vzkaz tomu ta regionu nastávajících dnech budete-li potřeba s pomocí helmy.
Všichni 4 vám ochotně věnuje pomůžeme k těším se na diskuzi během oběda dvou domech smí těším se na další setkání,
které bude myslím v Maďarsku.

mluvčí 
Dobré odpoledne ve studiu ČT24. Stručná zpráva my pokračujeme. Ukrajinské ministerstvo obrany podle náměstkyně
prověřuje informace o chemických zbraních v Mariupolu. Náměstkyně uvedla, že mohlo jít formou munici o útoku včera
informoval pluk AZOS, který obklíčené přístavní město brání. Volodymyr Zelenskyj apeloval na světové lídry, aby přijali další
sankce.

mluvčí 
Dnes jsme slyšeli od okupantů, že se připravují na novou etapu teroru proti nám našim vojákům, jeden z jejich mluvčí řekl, že
zvažují použití chemických zbraní proti obráncům Mariupolu bereme velmi vážně.

mluvčí 
Západu ruské měl obrovské oblasti nedaleko ukrajinských hranic byl zničen železniční most. Na místě podle tamních médií
nejsou žádné oběti. Rusko podle Kyjeva posuzuje protivzdušnou obranu kolem billboardu. Ten slouží jako shromaždiště a
zázemí pro jednotky, které se stáhly od ukrajinského města sumy. Zřejmě mají posílit úder směrem na Slavjansku a Donbas.

Slovensko podle tamního ministra obrany Jaroslava Nadě nejedná o předání stíhaček ruské výroby Ukrajině. Dodal, že
slovenský raketový systém S300 darovaný jemu nebyl zničen. Slovenská vláda zároveň schválila návrh rozšíření
mnohonárodní jednotky NATO, která bude v zemi působit pod českým velením. Nově má mít 3000 vojáků místo 2100.

Francouzská krajně pravicová kandidátka na prezent. Na prezidentku Marine Le Penová oznámila, že nebude usilovat o
odchod Francie z Evropské unie. Dodala, že o tom neuvažuje ani v případě, že selžou jejich snahy o reformu sedmadvacítky.
Předvolební kampani před pěti lety přitom patřil odchod z unie z eurozóny ke stěžejním bodem jejího programu.

Podle Vladimira Putina byl válečný střet na Ukrajině nevyhnutelný a byl jen otázkou času. Ruský prezident o tom mluvil při
dnešní návštěvě kosmodromu Vostočnyj. Putin doufá, že na Ukrajině dosáhne svých cílů a taky odsoudil sankce, tak
obrovskou zemi, jako je Rusko. Podle něj nelze izolovat.

mluvčí 
Nebo se snažili vzkazu od.

mluvčí 
Samého počátku jsem říkal jenom na to upozornili běžným jí Vez svým prvním veřejným vystoupením z hnutí, kde jsem oslovil
zemi a ozbrojené síly jsem jmenoval cíl hlavně je.

mluvčí 
V sektoru přiznají.

mluvčí 
Třeba poskytnout bonus jeho pomoc uznaný republikám Donbasu. To bylo třeba udělá roky.

mluvčí 
Odstavovat rok se, že městský.
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mluvčí 
Soud ukrajinské úřady ostrované ze západu odmítli opatření k vyřešení problémů z rozhlasu blíž než zmizí. Zcela veřejně to
odmítli mědi prezident řekl jedině rád, že jsem mu ani jeden z Mott té dohody nelíbí. Ocenil a další úředníci řekli, že tohle není
možné veřejně to odmítli.

mluvčí 
Pětice diváci snížení program. Prostě.

mluvčí 
Nebylo možné snášet dále genocidu, která pokračovala.

mluvčí 
Protože výklad zda sám.

mluvčí 
Kromě toho se Ukrajina začala měnit v nástupní prostor, bohužel včera mezi.

mluvčí 
Vraždit.

mluvčí 
Proti ruské nás jeviště řada začaly tázána nicméně pěstovat už dávno existoval vší jeho výhonky nacionalismu o tom jsem
mluvil během jedné veřejné zrušily.

Úmyslně tedy pěstovali Izrael neonacismus cílem je srážka s těmito silami byl pro Rusko nevyhnutelná, jenom hráli na čas.

mluvčí 
Afriky, proč to pokazili na šokovou.

mluvčí 
Následující odstup. Následující události ukázaly, že je to zcela očividné nonstop neonacismus se bohužel stalo skutečností
života za zemi, která je nám dosti blízko. To jsou zjevné věci, a proto to bylo nevyhnutelné. Otázka byla jenom.

mluvčí 
Trošku viděli homogenní. Jsme.

mluvčí 
V čase, abychom pomohli lidem, se zachránil. Na druhé straně podnikáme samo opatření, abychom zabezpečili samotné Rusko
je vidět, že jsme neměli na vybranou, bylo to správné rozhodnutí. Co se týče dosažení cíle, to fajn dosud ještě nestalo.

mluvčí 
Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  s námi ve studiu ČT24. Dobré poledne,
pane Šíre.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. To, co jsou aktuální slova ruského prezidenta Vladimira Putina dnes na kosmodrom kosmodromu Vostočnyj. To jsou
slova, která opravdu smícháme od začátku té agrese na Ukrajině. Ostatně Putin připomněl, že to říká od začátku, tak na
základě čeho to vlastně říká, jaké má informace, proč to říká, proč pod i pod dojmem toho, co celý svět vidí, že se na Ukrajině
děje a opakuje stále tatáž slova?

mluvčí 
Já přiznám, že nechce moc komentovat Vladimira Putina, protože v tom nevidím žádný smysl tady podstatou problému, který
teď řeší celé mezinárodní společenství ruská agrese ruskou agresi proti Ukrajině doprovázejí mezinárodní zločiny válečných
zločinů, včetně zločinů proti otázka čtvrtina masa krizi s ohledem i, a to buď jako vyjádřeních nemůže být přidá a Vladimír proti
těmto nezpochybnitelných faktů jsou nějaké imaginární hrozby imaginární problém s imaginárním nacismem binární ochotou
Ukrajiny spolupracovat řešit obvodní záležitosti spojené s ozbrojeným konfliktem. Soulad atd. protože pro mě více než Putinova
slova jsou směrodatné příčiny a tato fotka, která lze potvrdit doložit prokázat a hovoří o tom, že zůstalo Rusko vnější. A agenti
ruského státu páchají mezinárodní zločiny úplně.

mluvčí 
Tak my tady mluvíme o propagandě nebo mluvíme o nesprávných informacích, které ruský prezident dostává.

mluvčí 
Mluvíme tady o určitém způsobu komunikace jsme firma dlouhou historickou tradici v Sovětském a potažmo ruském válčení.
Velká část komunikace, kterou jsme slyšeli v tom Putinovi prohlášeních, rozpadá pod stan zastřešující pojem od autismus tzn.
proti rodinným akcím konkrétních strany sestaví nějaké imaginární problémy za pomoci těchto imaginárních problémů jsou
zdůvodňovány reálné ruské zločiny.

mluvčí 
To si myslí Putin, nebo to je přesvědčení širšího ruského vedení.

mluvčí 
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To, co si myslí Vladimir Putin to to nevíme připouštím, že můžeme to nějaký problém jednak s vnímáním reality, ale mimo
socializační bych se tomuhle vyjadřoval a připouštím i to, že nemá a podle informace, protože dovedu představit, že ten, kdo by
mu reálné situace reálné informace o situaci mimo jiné kvůli konfliktu donesou a položil tyto informace na stůl, pak by se mohl
vystavit Putin. Může být dána i sami kalkulace ruské armády ohledně třeba nálad panujících na Ukrajině. Zase dovedu
představit, že Rusové, když teď opětovně na Ukrajinu spadly, tak skutečně věřili tomu, že ukrajinská populace bude teď sami a
ne zcela zase. Určitě bych se na ty reálné kroky a snažil burcovat ruského vedení.

mluvčí 
Ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky Jančí institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , pane
Šíre, já vám děkuju za komentáře a no, omlouvám rok před diváky nepříliš kvalitní telefonické spojení, ale myslím, že podstatu
vašich slov jsme docela určitě slyšeli díky za to na shledanou.

Spojené státy evakuují svůj konzulát v Šanghaji. Důvodem je epidemie covidu 19 nejlidnatější čínské město hlásí nejvyšší
přírůstky infikovaných od začátku pandemie. Za posledních 24 hodin ve městě přibylo víc než 23 000 nakažených. Navzdory
protestům obyvatel trvají úřady na tvrdých uzávěrách. Lidé si stěžují na špatné hygienické podmínky karanténních centrech.
Rozdělování rodin, včetně dětí. Opatření se zpřísňují v místech, kde se v poslední době nikdo nenakazil.

mluvčí 
Logan v Šanghaji trvá už víc než 2 týmy. Tady ho včera začaly poprvé, ale trochu zmírňovat, takže dnes někteří lidé vůbec po
víc než dvou dnech poprvé vyšly na čerstvý vzduch v těch, kterých částech nebo čtvrtí, které úřady označily jako nízkorizikové
lockdown původně začal ve východní části města. Potom bych a po sedmi dnech jste měl jste jít do západní části ve vliv na
vnější části Šanghaje, nicméně protože situace nelepšila, tak úřady rozšířily na celé město a dotkne se skutečně všech 26 000
000 obyvatel. To uvolnění ale neznamená, že by se ta situace výrazně zlepšila. Distanci říkal, že úřady hlásí přes 20 000
nakažených. Ono je to sice o zhruba 11 % méně, než bylo v neděli, ale zatím je to pořád obrovské číslo. Je to spíš důsledek
speciálního vlaku a nezvládání situace, protože kvůli omezené dopravě a Šanghaj vázlo zásobování. Lidé neměli dostatek
potravin a neměli léky, objevili z té případy lidí, kteří zemřeli kvůli zanedbání péče. Jednomu takovému většinu případů došlo
třeba nebo ty pro seniory, kde úřady a poslali do karantény většinu pečovatelů, takže to je neměl, kdo starat mnoho lidí. Tam
zemřelo lidé jsou velice rozzlobení frustrovaní a ta frustrace se štíty na sociální síti.

mluvčí 
A ve studiu ČT24 sinolog Ústavu mezinárodních vztahů Rudolf Fürst. Dobré odpoledne. Děkuji, že jste dorazil až do studia.
Dobrý den. Ta opatření jsou velmi drastická. Mluvilo o tom Bára, mohl jsem o tom před malou chvílí. Já, proč až takhle drasticky
k tomu Čína Čína přistupuje?

mluvčí 
Tak já bych v tom viděl souběh faktorů na jednu stranu potřeba místních autorit situaci dostat pod kontrolu, protože epidemická
situace s epidemií epidemickou situaci, protože samozřejmě je tady i velký politický tlak a samozřejmě velká jednat dost velká
mobilita 18 linek metra v Šanghaji. Napojení na rychlovlaky v Šanghaji se dostane do Pekingu za 5 hodin, takže prostě uhlídat
pandemii zrovna v takovémhle v takovém vztahu supermoderní městě je prostě jako měl téměř nadlidské síly a současně
samozřejmě teda hvězd nejen místní úřady se snažili teda udělat nějakou speciální strategii tím, že třeba.

mluvčí 
Se vám musím omluvit. My totiž teď je ve vysílání zpravodajské čtyřiadvacítky živě zamíříme na brífink po jednání tripartity o
dopadech války na Ukrajině na Česko vlastně i celé řadě dalších témat brífink po tripartitě. Teď.

mluvčí 
Živě tou čtvrtou plenární schůzi rady hospodářské sociální dohody České republiky. Bavili jsme se o řadě věcí především tím
hlavním tématem byly dopady ruská agrese na Ukrajině na Českou republiku naše občany. Já jsem rád, že se jak
zaměstnavateli, tak s reprezentací zaměstnanců shodujeme v tom, že nutné připravovat taková opatření, abychom nenechali
nikoho padnout, nenechaly nikoho, jak si říkala na holičkách, a to samozřejmě ani české občany, na které dopadá zvyšování
cen a všechny ty související jevy. Ruská agrese na Ukrajinu, ale samozřejmě také ne ukrajinské uprchlíky především ženy děti,
které u nás hledají bezpečí před válkou. Bavili jsme se rozsáhlé i o všech aspektech té uprchlické vlny. Dobrou zprávou je to,
že ze zhruba 300 000 lidí, kteří přišli do České republiky, je jenom asi 900 ubytování humanitárního typu, a to ani ne někde ve
stanech nebo tak, jak je to v některých jiných zemích, ale třeba v tělocvičnách a podobných podobných objektech to, že ta čísla
jsou takto pozitivní, se povedlo díky skvělé práci nejenom státu samozřejmě kraji obcí, zaměstnavatelů všech občanů
nevládních neziskových organizací, a to si všichni zaslouží velké poděkování. Nicméně teď se dostáváme za tu první vlnu za
ten první náraz, a to, že jsme ho zvládli, neznamená, že celou tu situaci máme zvládnutou čeká spousta spousta práce. A my
jsme dnes v právě se zástupci zaměstnanců zaměstnavatelů projednávali strategické priority vlády a další strategické kroky,
které chceme dělat pro zvládnutí té té té uprchlické vlny informovali jsme reprezentanty zaměstnanců zaměstnavatelů o
strategickém materiálu, který zítra budeme schvalovat na vládě o jeho základních parametrech, domluvili jsme se na další
spolupráci při jeho úpravě a precizace. Pokud jde o pomoct občanům České republiky, tak jsem připomenul některé kroky,
které dělala naše vláda duše, které udělala naše vláda, že to zvýšení životního existenčního minima, které se propíše do
zvýšení řady podpor, snížení spotřební daně na naftu benzín, přičemž u nafty jsme se už dostali na to minimum, které umožňuje
Evropská unie, rušíme povinné přimíchávání biosložky rušíme silniční daň pro vozidla do 12 tun už dříve jsme připravili pomoc
pro lidi, kteří se dostali k, na které dopadl růst cen energie krach dodavatelů energií. Já to tady připomínám, protože toto jsme
udělali, to nejsou jediné kroky. My chystáme další a zástupci zaměstnanců zaměstnavatelů jsme ujistili, že děláme všechno pro
to, abychom pomohli lidem, na které dopadají bezprostředně se zvyšující ceny. Je to cíl naší vlády chceme pomáhat konkrétně
adresně cíleně, ale chceme a budeme pomáhat a znovu jsem na dnešním jednání zdůraznil, že naším cílem nemůže být v této
souvislosti nic jiného než sociální smír. Podle toho postupujeme a i podle toho naše kroky děláme podle toho vypadá také
politika naší vlády. Já bych chtěl poděkovat zástupcům zaměstnanců zaměstnavatelů za podněty za vyjádření podpory pro řadu
kroků vlády, které zazněly v té diskuzi za pochopení toho, jaká je ta situace. Myslím si, že to je zcela jasné, že zachování
sociálního smíru je cíl nás všech a právě ve spolupráci vlády zástupců zaměstnavatelů zaměstnanců ho můžeme co nejdéle
udržet a zachovat.

mluvčí 
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Děkuji, poprosím místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

mluvčí 
Dobré odpoledne. Hledáme váží pánové, my jsme také hovořili o tom, že samozřejmě ta situace je dneska velmi složitá pro
domácnosti pro firmy pro obce města kraje i pro vládu v takové situaci jsme tady nikdy nebyly. A všechny komplikace, které
tady jsou, tak Česká republika za těch posledních 6 týdnů tu situaci zvládá i myslím, že velmi dobře v tom mezinárodním
srovnání právě díky spolupráci, která tady je mezi firmami mezi městy obci kraji a s podporou celého systému integrovaného
záchranné systému. Musíme říct, že dnes na tom jednání jsme diskutovali další kroky, jak například pomoci firmám, protože
jsou firmy, které SOU v ohrožení z různých důvodů, například právě možnosti exportovat na ty trhy do Ruska nebo na Ukrajinu
nebo jsou potýkat s výpadkem surovin a podobně. My jsme minulý týden měli pracovní jednání ke aktivace kurzarbeitu. Ty
kroky jsme připraveni realizovat nyní čekáme na indikátory zastal ministra financí ministerstvo průmyslu chóru a samozřejmě ze
strany nevládních organizací tak, abychom mohli dobře za celý tato opatření, abychom mohli pomoci firmám ten čas překonat
přeorientovat se hledat nule příležitosti nové trhy tak, aby neztratili své klíčové zaměstnance svoji odbornost, a tak dál. To je
věcí, kterou jako vláda vnímáme, budeme v ní určitě velmi aktivní. Ten proces schopni poměrně rychle, když ukážeme ty
indikátory stanovy, tak Evropská komise přislíbila, že potom bude u připravena na tu notifikaci z velmi vysokou prioritou v těchto
dnech běží také další klíčové strategické kroky, které mapují tu situaci v oblasti volných kapacit v rámci školský před školských
zařízení v rámci pracovního trhu v rámci ubytovacích kapacit v rámci kapacit zdravotního systému.

Ukrajinský pluk Azov sdělil, že ruská armáda večer v Mariupolu použila proti obráncům města jedovatou látku
neznámého původu
RÁDIO , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 14:40 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 243 288,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ukrajinský pluk Azov sdělil, že ruská armáda večer v Mariupolu použila proti obráncům města jedovatou látku neznámého
původu. Údajně ji shodila z nepřátelského dronu. 3 lidé mají podle zprávy jasné příznaky otravy bojovými chemickými látkami,
mají potíže s dýcháním a pohybem. Spojené státy a Británie se snaží zprávu ověřit. Prověřuje ji i ukrajinské Ministerstvo
obrany. Ve vysílání je teď Michal Smetana výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak důvěryhodná vám ta zpráva o použití chemických zbraní v Mariupolu připadá?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Je potřeba to určitě brát ještě s rezervou. Ono v tuto chvíli ani ukrajinská vláda, ani správa Mariupolu a vlastně ani ve změnách
Ministerstvo obrany Ukrajiny nebyly o schopny tuto zprávu potvrdit. Vlastně ta poslední zpráva, co máme je to, že se spíše
jednalo o použití fosforové munice, což není chemická zbraň.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Mariupol je obléhá ruskou armádou už 40 dní. Mělo by použití chemických zbraní, anebo tedy ten fosforové munice smysl z
vojenského hlediska?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Použití fosforové munice smysl má, protože vytváří velmi hustý kouř, který samozřejmě je nějakým způsobem možné použít v
případě, že jsou lidé ukrytí v budovách, tady je jenom třeba zmínit, to, že fosforová munice například není klasifikována jako
chemická zbraň a znamená, že její používání je zcela v pořádku. Ono vlastně legitimní použití těchto zbraní je spíše na
iluminaci, na vyhánění vojáků, například z uzavřených prostor nebo dokonce typoval, jako použití proti civilistům, takže to je
potřeba mít také na paměti. Z nějakého vojenského hlediska o použití chemických zbraní smysl potenciálně má, ale v tomto
kontextu, ale potřeba mít na paměti spolu jakékoliv použití chemických zbraní má rovněž svoji politickou rovinu, kterou Rusko
bezesporu velmi dobře také zvažuje.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud by šlo o fosforu munici, tak ta je také zakázaná, stejně jako chemické zbraně?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Ne, fosforová munice, chemické zbraně jako takové není možné používat v žádné kontextu. Víme pravděpodobně Rusko stále
nějaký zásobami chemických zbraní, možná disponuje, a to je jedna úroveň. Co se týče fosforové munice, pokud to je
legitimním způsobem, jako na vytváření kouře nebo iluminaci cílů vojenských, tak je to v zásadě v rámci války v pořádku, pokud
je používán jako zbraň, která má přímo zabíjet lidi, tak to není v pořádku.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jaké jsou ruské zkušenosti s použitím chemických zbraní, co by se mohlo v jejich skladech nacházet?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
V zásadě se nabízejí potenciálně 2 varianty. Rusko sice deklaroval v roce 2017, že již nevlastní žádné zásoby chemických
zbraní, ale zároveň víme, že použilo nervově paralytické látky novičok, jako způsob asacinace, tzn. zabití nebo jiných osob.
Můžeme zmínit příklad v Salisbury v roce 2018 a snahu o zavraždění Alexeje Navalného v roce 2020. Takže je stále možné, že
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Rusko disponuje nějakými zásobami těchto nervově paralytických látek, což vlastně taková cela rodina nebo paralytických
látek, které je možné v tomto kontextu použít. My nevíme, kolik jich Rusko má a jakým způsobem je schopné je použít. Na druhé
straně pak další varianta jsou látky působící na centrální nervový systém na bázi /nesrozumitelné/, které Rusko použilo v roce
2002 v divadle Dubrovka, kde zasahovalo protiteroristické skupině, která tam držela, držela velké množství rukojmích. A vlastně
v důsledku použití těchto chemických látek formou aerosolu došlo k zabití velkého množství, jak teda těch teroristů, tak i
rukojmích na místě.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud by se to použití chemických zbraní potvrdilo, znamenalo by to podle vás nějakou změnu přístupu Západu a spojených
státu k té válce na Ukrajině?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Určitě použití chemických zbraní mění polohu konfliktu. Americká administrativa poměrně expresivně řekla, že to pro ni
znamená černou linii, ale už méně explicitně řekla, co by to přesně znamená jako odpověď, respektive poznamenala, že by ten
způsob použití hodně závisel, ten způsob odplaty hodně závisel na tom způsobu použití. Tam opravdu těch variant, jakým
způsobem a v jaké míře by použití chemických zbraní mohlo dojít je spousta. Bavíme se i o nějakých variantách použití
například chloru, což je látka, která byla používána poměrně hodně, například během občanské války v Sýrii, takže těch
způsobů použití a i vlastně rozsahu toho plošného chemického útoku se nabízí více a od toho by se právě potom odvíjela i
odpověď Západu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Dá se v tuhle chvíli odhadnout, kdy začne ta avizovaná ruská ofenzíva na východě Ukrajiny, pokud už tedy nezačala?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Ofenzívu Ruska na východě Ukrajiny v zásadě probíhá. Rusko se snaží reorganizovat svá vojska a pokračovat v útocích proti
ukrajinským pozicím. Samozřejmě zůstává velká otázka, do jaké míry se tato organizace Rusku podaří a jakým způsobem bude
ještě schopná vlastně to své síly v této oblasti posílit a pokusit se o ještě silnější ofenzívu proti ukrajinským pozicím.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Ukrajinští obránci z pluku Azov se opevnili v ocelárně Azovstal, celé město je jinak naprosto rozbombardované. Podle zástupce
starosty města odolávají ukrajinské jednotky v přístavu. Naopak separatisté z Doněcka včera tvrdili, že mají město pod
kontrolou. Na čem záleží, zda Ukrajinci přístav udrží?

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
To se dá strašně těžko, to se strašně těžko říct. V tuto chvíli my nemáme úplně dobré informace z místa v tomto v tomto směru.
Asi se dá říci, že s velkou podobností se Rusku podaří Mariupol v nějakých následujících dnech dobýt, ale je samozřejmě
možné, že tam i nadále budou nějaká ohniska odporu, kde se budou dál vojáci ukrajinské armády dále bránit.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Michal Smetana, výzkumný pracovník Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  byl ve vysílání. Děkuju, na slyšenou.

Michal Smetana (institut Politologických Studií Fakulty  Sociálních  VĚD , Institut politologických studií Fakulty
sociálních  věd  ( FSV ) Univerzity  Karlovy  
Také děkuji, na shledanou.
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Rektorka Univerzity Karlovy v Karolinu ocenila úspěšné absolventy a studenty URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 16:19 , Celková návštěvnost:
70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Praha, Regiony , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za
měsíc: 70 570 000
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková dnes v historickém Karolinu ocenila mimořádné úspěchy absolventů a studentů.
Dvě ženy a jeden muž převzali Bolzanovu cenu, kterou vedení školy uděluje za zvlášť objevné vědecké práce.

„Králíčková zároveň předala ocenění třinácti lidem za vynikající studijní či vědecké výsledky, sportovní a kulturní činnosti či
občanskou statečnost a obětavost,“ informoval mluvčí univerzity Václav Hájek. 
Bolzanova cena se uděluje každoročně, letos to byl její 28. ročník. Vedle diplomu je s ní spojena odměna v řádech desítek tisíc
korun. 
V přírodovědné kategorii Bolzanovu cenu získala Ivana Víšová z Matematicko-fyzikální fakulty UK, a to za dizertační práci se
zaměřením na vědecký problém nespecifické absorpce. V biomedicínské kategorii cenu převzala Kateřina Kreisingerová z 1.
lékařské fakulty, která ve svých studiích prokázala důležitost diagnostiky ve vztahu k terapii onkologických pacientů. Výsledky
její práce podle Hájka publikovaly významné mezinárodní vědecké časopisy. 
V kategorii společenských věd byl oceněn Lukáš Hrdlička z Právnické fakulty. Hrdlička je autorem dizertační práce o
neefektivním řešení problémů, které vedou k narušování férovosti systému mezinárodního zdanění. 
Tři studující obdrželi Mimořádnou cenu rektorky, která se uděluje mimo jiné za mimořádnou občanskou statečnost a obětavost
nebo sport. U Kateřiny Koudelkové z 3. lékařské fakulty UK a Veroniky Ungrové z Filozofické fakulty UK rektorka ocenila jejich
dobrovolnickou činnost v době epidemie covidu-19. Koudelková byla navíc podle rektorky velmi aktivní při pořádání
společenských akcí. Za úspěšnou reprezentaci Česka v mezinárodních soutěžích australského fotbalu pak cenu dostal Ronan
Peter Wordsworth z Fakulty  sociálních  věd  UK . 
Cenu rektorky UK převzala také desítka čerstvých absolventů bakalářského nebo magisterského studia, která dosáhli
mimořádných výsledků. Tato cena se uděluje v pěti kategoriích - lékařské, společenskovědní, přírodovědné, teologické a pro
absolventy učitelského studia. Za skupinu vybrala rektorka dva lidi. Předala jim diplom a finanční odměnu. 
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Německý kancléř Olaf Scholz odmítl, že by jeho země dodávala Ukrajině těžkou a pokročilejší vojenskou techniku
na vlastní pěst
RÁDIO , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.04.2022 20:46 , Poslechovost pořadu:
284 676 , Pořad: 18:10 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 214 512,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,16
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Německý kancléř Olaf Scholz odmítl, že by jeho země dodávala Ukrajině těžkou a pokročilejší vojenskou techniku na vlastní
pěst. "Nebudou tu žádné sólo akce", prohlásil německý kancléř s tím, že jeho vláda bude v případě dodávek zbraní na Ukrajinu
usilovat o a teď "Pečlivě uvážené jednání". Scholz tak reagoval na výzvu ministryně zahraničí a spolupředsedkyně německých
zelených Annaleny Baerbockové, podle které už není čas na výmluvy a Německo by mělo po dodávce protivzdušných střel na
Ukrajinu začít posílat také tanky, děla nebo obrněné vozy. Ve spojení jsme teď s Vladimírem Handlem z Institutu mezinárodních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pro vládu v Berlíně jsou dodávky zbraní na Ukrajinu znovu velkým dilematem. Proč to tak je?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak zejména je to, protože sama německá armáda nemá dostatek té techniky, o kterou by se mohla podělit. Vlastně i ten
základ její role v rámci NATO závislý právě na tom, že bude schopná převzít, teda posílenou roli momentálně /nesrozumitelné/
na Slovensku, čili skutečně jde primárně o otázku jaksi toho úzkého výstav v dodávání zbraní. A druhá věc je samozřejmě
kancléř Scholz je prostě politik, který je poměrně opatrný při těch rozhodnutí, takže tam se dá říct, že tam by jistě bude hrát roli
i teda jeho preferenční postoj v tomto smyslu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak se ten postoj liší uvnitř koalice Sociálních demokratů, Zelených a Liberálů z FDP?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak Zelení, zejména Zelení to je strana, která je hodně, jako řekl bych normativní, čili založena na určitých principech, také
jejich voliči nebo členové jsou vlastně nejvíce ochotni v těch výzkumech veřejného mínění jaksi vyslat i bundeswehr právě do
akcí, které by zabránili genocidě atd. to je skutečně vlastně nej...Strana Zelených, je prostě nejaktivnější v tomto smyslu. A ten
případ té ukrajinské nebo té rusko-ukrajinské války, ten prostě z toho kraje normativního hlediska, tzn. hodnot, principů je zcela
jednoznačný, takže tady Zelení skutečně, kteří dřív teda byli lehce zdrženlivý u té otázky zbraní a použití zbraní, tak tady prostě
vlastně vidí právě tuto roli zabránit genocidě, čili to si myslím, že to je něco, co vysvětluje FDP, se postupně dostala do trošku
podobné pozice, i když byla dříve před pár lety ještě zdrženlivá. Teď taky patří k těm spíš aktivním stranám a SPD prostě je
strana která přece jenom patřila k tomu se nebo mírovému hnutí a zároveň byla propojená hodně těsně s tou představou o
dobrých vztazích s Ruskem, takže pro Scholze zřejmě není úplně jednoduché v této situaci hrát nějakou hodně aktivní vedoucí
úlohu.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
No, ono kancléř Scholz je dokonce obviňován, že ty dodávky těžkých zbraní blokuje osobně. Nakolik je podle vás tahle výtka
oprávněná?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Je těžké to zjistit. Já jsem také o to pokoušel se říct v některých rozhovorech, že není to úplně tak možné to doložit je teda
pravda, ta, a to si myslím, že je možné to, že prostě pro ten šot, pro tu otázku, která je prostě citlivá, by měl zřejmě učinit,
takzvanou otázkou šéf /nesrozumitelné/, čili otázkou, která rozhoduje a koordinuje on a jeho úřad. Samozřejmě ten úřad tam
hraje roli, ale tak to jako výraznou pozici si myslím, že Scholz ještě nemá a asi ani o ni neusiluje, zřejmě ten pomalejší postup
někomu vyhovuje v tom smyslu právě, že není tlačen do nějaké rychlé akce, přesto si myslím, že jako tam, kde ten materiál
bude k dispozici, tak si myslím, že německá politika se tomu nevyhne.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Existují odhady nebo průzkumy, co si myslí německá veřejnost, kolik Němců tu výraznější pomoc Ukrajině a tvrdší postup vůči
Rusku podporuje?

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak ano, takový výzkum proběhl. Tam asi 46 % Němců dotázaných, tedy řekli, že by vyžadovali, že by chtěli, aby ta vláda byla
důraznější, tvrdší vůči Rusku, čili to je jako jasný signál toho, že německá veřejnost by podpořila, německá veřejnost by
podpořila i embargo na dovoz plynu zhruba z 50 % a podobně, tak něco přes 50 % by podpořilo i právě vývoz nebo dodávky
těžkých zbraní. Takže německá veřejnost také podobně jako Zelení je prostě zaskočená a zděšena teda tou zkušeností té
války a její brutalitou a vlastně opustila tu svoji zónu takovou tradiční mírovou, vlastně vystupuje teďka docela aktivisticky.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky, na slyšenou.

Vladimír HANDL, katedra německých a rakouských studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Děkuju, na shledanou.

VIR
TISK , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: A2 , Strana: 22 , Autor: David Klimeš , Vytištěno: 8 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 00:21 ,
Čtenost: 23 641 , Rubrika: Beletrie , AVE: 57 233,63 Kč , Země: Česko , GRP: 0,26
Úryvek z prozaické prvotiny novináře a komentátora Davida Klimeše zavádí čtenáře do dystopické budoucnosti, jejíž totalitní
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podstata je obhajována jako obrana proti novým a novým náporům záhadného viru. Prostřednictvím příhod hlavního hrdiny
Vítka se seznamujeme s fungováním Konfederace, jejímž heslem je „Nic než pomoc“.

Znovu uslyšel zvonění telefonu. Viděl se, jak vstává. Za okny bylo ještě šero, mohlo být tak kolem půl šesté. Po chvíli vyhrabal
odkudsi telefon a ve stejném okamžiku, kdy zdvihl hovor, zmáčkl i ovládací knofl ík pro televizi a monitor, který svítil celou noc,
teď konečně zhasl. Celý pokoj se octnul rázem skoro v úplné tmě.
„Haló…“ „Dobrý den, omlouvám se, že ruším tak časně, ale je to důležité…“ naléhavě tvrdil kovový hlas z telefonu.
„To doufám,“ utrousil Vítek.
„Tady sociální odbor. V časných ranních hodinách zemřel váš otec, Pavel Levin. Přijměte prosím mou upřímnou soustrast.“
Vítek slyšel unavený hlas na druhém konci drátu, který oddrmolil předem připravenou větu.
Vítek chvíli nic neříkal, pak se zmohl na: „Děkuju, jak…“ „Ve spánku,“ přerušil ho hlas, „osobní ID nám přestalo vysílat signál
přesně v 5:26. Dokumentaci vám právě posílám. Půlden ji můžete sdílet na své obrazovce. Je tam vše. Pokud něčemu
nebudete rozumět, ozvěte se. Jen bych vám měl asi říct, že váš otec souhlasil s dárcovstvím orgánů a zrovna v tuto chvíli se
transplantuje jeho srdeční aorta potřebnému pacientovi v maďarském regionu Konfederace.“ „Cože, můj otec umřel před půl
hodinou, a teď už je jeho mrtvola rozřezaná v Ma -ďarsku?“ „Vše podle instrukcí vašeho otce. Dárcovství je odpovědná věc,
často poslední možnost pro nemocné napadené virem. Nezapomeňte, že heslem Konfederace je,Nic než pomoc‘,“ řekl unaveně
hlas ze sluchátka.
Vítek nic neříkal. Operátor se rozloučil a zavěsil. Vítek si znovu sedl na postel a v příšeří nahmatal ovladač. Obrazovka,
unavená z celonočního vysílání pro nikoho, se znovu rozzářila. Vítek přepnul kanál a v úděsném grafickém provedení na něj
vykoukl svazek popsaných starých listů. Televizní formuláře byly orámovány lipovými květy. Na první straně byla naskenovaná
fotka jeho otce. Musela být asi z hodně dávné doby, protože otec na ní vypadal mladě a sebevědomě. Nemohl od té fotky
odtrhnout oči. Byla nějaká divná. Pak si uvědomil, že jde o výřez. Asi nejspíš kvůli obleku, ve kterém otec pózoval. Na límci,
který už nešlo víc oříznout, se blyštěly nějaké odznaky nebo výšivky. Vítka napadlo, že vlastně mohl mít překrásný život. Pokud
mu vyprávěl pravdu, tak se stal tím, čím se většina lidí nestane - nadprůměrným. Prostě vybočujícím z řady. A pokud si to
vymyslela jeho senilní mysl, tak tím lepší sklonek života. Co jiného už zbývá než fantazie. Pak se zahleděl na údaje v
dokumentaci. Většině nerozuměl, ale z kontextu vyplývalo, že na svůj věk byl zdravý jak řípa.

+

Vítka z myšlenek vytrhlo až to, že ho málem srazil autobus. V černém obleku se polekaně otáčel na všechny strany, pak se
přesunul více do středu chodníku, vrazil ruce do kapes a opět se zasnil. Vybavilo se mu, jak sedí před televizní obrazovkou,
orámovanou lipovými květy, a zkouší si představit otcovu „předposlední“ cestu. Vítek zakroutil hlavou nad dnešní dobou.
Člověk jde večer do postele, přečte kus nějakého braku a usne. V pět ráno se přestane zdvihat a klesat pokrývka, v té chvíli
zapípá osobní ID na sociálním odboru města, kde pospávají ti chudáci, co mají noční směnu. V té chvíli vyrazí sanitka a do
sdílené zdravotní karty se automaticky nahrají poslední údaje o zdravotním stavu zemřelého. Jak se Vítek později dozvěděl,
většinou se časy zranění nepřekrývají s dobou, kdy jsou tkáně mrtvého ještě transplantovatelné. Otec měl „štěstí“. Vítek si byl
jistý, že by otec byl rád, kdyby se dozvěděl, že jeho smrt pomohla zachránit lidský život. Jen cítil takovou podivnou nechuť, když
si uvědomil, že mrtvý Levin posmrtně cestoval přes půl Konfederace. Tak si úctu k mrtvému nepředstavoval. Pak si ale
vzpomenul na poslední větu operátora: „Nic než pomoc.“
Také ho nenapadlo, že otce už neuvidí. Den před obřadem mu ale jakýsi úlisný chlapík ze sociálního oznámil, že otec pomohl
těžce zraněnému Maďarovi víc, než mu bylo oznámeno. Vítek z vyhýbavých řečí pochopil, že otce rozřezali na kusy, aby
zachránili nějakého maniaka, který se kdesi u Balatonu vyboural na motorce. Rakev byla nakonec zavřená, protože se prý
hodila i jeho vytahaná stará kůže… Pohřeb mu připadal směšný. V rakvi ležela rozřezaná mrtvola, přivezená z Maďarska.
Organizace obřadu se energicky chopila Vítkova matka, která jinak pro svého bývalého manžela neměla dobrého slova. Vítek
nevěděl, zda se v tom skrývala stará láska, nebo si jeho matka chtěla prostě poplakat. Toto druhého se zhostila podle Vítkova
názoru až příliš. Koneckonců to byl špatný otec a zemřel v klidu. Tomu se podle Vítka neříká tragédie. Nejvíce se s matkou
chytli o hudbu. Vítek dobře věděl, že melodii, která zazní v sále, nebude ještě dlouho potom moct poslouchat, proto oponoval
Schumanno vě Rýnské. Podle Vítka to bylo mnoho patosu a ke všemu si nebyl jistý, zda ho hudba labilního lipského profesora
nedotlačí k pláči. Nakonec usmlouval jen tříminutovou ukázku.

+

Vítek nakopl plechovku levného mixu vína a coly. Z té dlouhé procházky byl unaven. S údivem zjistil, jak se za půl hodinky třída
zaplnila. Nákupní horečka vrcholila. Přestože byl nepříjemný podzim, na hlavní tepně města bylo příjemně. Z mnoha rour po
stranách se valil teplý vzduch, který udržoval nákupčí v příjemném spotřebním rozpoložení. Vítek si všiml, že se rozzářily i
výlohy. To byl poslední marketingový hit velkých corpmarketů. Plocha stěny byla rozkouskována do několika malých oken,
která měla za průsvitnou promítací fólií umístěnou kameru a snímala obličej chtivého potenciál ního zákazníka. Dle rysů, výrazů
a pohybů pak speciální program určoval nabídku reklamy. Vítek sledoval dav před výlohami, který konzumoval reklamu ušitou
přesně na míru. Zatímco jedna dáma omdlévala blahem při kosmetickém setu, její synek se bavil tím, že očima mžikal po
několika oknech, takže reklamy na akční počítačové hry létaly sem a tam. Malý kluk se tím vyloženě bavil, protože okolostojící
opory společnosti viditelně znervózňovalo, když kolem jejich kypřicích přípravků a nových autosedaček létaly hořící hvězdné
koráby.
Vítek se cíleně do žádného okna nedíval a jen pozoroval lidi. A to ze dvou důvodů. Jednak věděl, že by se od obrazovky už jen
těžko odtrhl, jednak proto, že nechtěl být v tom stádu. Dobře věděl, že nové počítače nebo jiná elektrotechnika by ho před
obrazovku spolehlivě přibily minimálně na půlhodinu. Mezi lidmi se proplétali třináctiletí spratci, kteří tahali lidem omámeným
obrazovkami peněženky z kapes.
Vítek se odvrátil a zamířil dál po třídě. Zprava se vyvalil proud teplého vzduchu a Vítek si na chvíli připadal jak v létě. Ale
nedýchatelně suchý a trochu páchnoucí vzduch mu napověděl, že se jedná jen o špatnou imitaci. Po půl kilometru se vše
zklidnilo. Zde se asi kilometr táhly úřednické budovy. Všem vévodil lesklý a černý dóm středoevropského úřednictva, kterému
se říkalo Budova. Vítek už okolo ní dlouho nešel. Vždy jen prosviští kolem v autobusu nebo na rychlochodníku. Do nebe se
tyčící mrakodrap byl celý pokrytý černým leštěným mramorem. Vítek si tedy nebyl jistý, jestli je to opravdu mramor, ale ze
studeného a majestátního pocitu vycházejícího z celé stavby vyvozoval, že by právě snad takhle mohl působit mramor. Místy se
střídal s okny, která byla také celá černá. Před Budovou stály pohodlné lavičky, ale nikdo na nich neseděl. Vítek byl tak v půlce
délky stavby, když ho zaujala prasklina v okně. Sedl si opačně na jednu z liduprázdných laviček a pozoroval pavouka, který se
rozlezl na černočerném okně. Vítkovi bylo jasné, že ten, kdo hodil po Budově kamenem, už sedí za katrem. Pohlédl vzhůru a
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spatřil několik kamer, které teď byly natočeny na něj. Vítkovi to ani nevadilo, nic nezákonného nedělá, navíc je velmi slušně
oblečen. Prsty přejel po pavoukovi. Vítek se rozhlédl. Na ulici poletovalo vzduchem několik novinových listů a prospektů. Vždy,
když se ze strany vyvalil teplý vzduch, papíry začaly v novém víru rotovat. Vítek bezmyšlenkovitě chytil několik pomuchlaných
listů, vybral jeden, vyhladil ho a uprostřed udělal velkou díru. Pak zašátral v kapse a vyhrabal špačka tužky, kupodivu i s
hrotem. Vyndal z pusy žvýkačku a přilepil jí papír okolo pavouka. Pak se nahnul a začal se v rozpraskaném pavoukovi na
černém neprůstřelném skle pozorovat jako v zarámovaném obraze. Vítek měl jakési tušení, že to, co teď vidí, vystihuje jeho
pocity. Mezi novinovými řádky a fotkami celebrit se začala objevovat Vítkova tvář. Pusa byla rozříznuta několika prasklinami.
Horní ret povyskočil nahoru. Pravé oko bylo rozděleno skoro přesně na půl, dolní část se posunula dolů. Vítkův portrét vypadal
dost zasmušile, protože zprohýbané obočí a pusa daly tváři nevyzpytatelný výraz. Centrum pavučiny se nacházelo na pravé
tváři, která byla rozbitá na tisíc kousků. Nákupní horečka tohoto dne pomalu končila a začínalo mezidobí, kdy už se
corpmarkety vyprazdňují a noční bary ještě nezačaly žít.
Před Budovou sedí mladík ve špatně padnoucím saku. Snaží se dýchat co nejopatrněji, aby se jeho hlava co nejméně hýbala.
Jen jeho oči mžikají na přilepený papír vedle. Nad jeho hlavou se vznáší bezpočet kamer, které se neslyšně otáčejí při Vítkově
sebemenším pohybu.

+

„Tak to snad ne!“ rozčílil se Vítek.
„Bohužel, dneska o staré kousky už nemá nikdo zájem,“ stále opakoval svoji mantru antikvář.
Vítek dobře věděl, že je to lež. Zrovna vrcholila jedna z módních vln zájmu o antikvární kousky. Mezi mužem ve středních letech
a Vítkem ležela na pultě stará lampa, elegantně vykroužené tvary překrývalo nazelenalé stínítko. Šňůra se vinula po celém
skleněném pultu a svrchu to vypadalo, že je ze všech stran atakována starými dýmkami, kostěnými obroučkami brýlí a jakýmisi
nepotřebnými pohárky z broušeného skla. Už několik minut zde byla svědkem hádky o cenu. Její jediný výkon byl, když se
majitel antikvariátu ujišťoval, že opravdu funguje. Poslušně zablikala, na chvíli osvítila zastavěnou místnost a zase zhasla. V
šeru pak bylo pouze slyšet hlasy, které postupně nabývaly na síle. Hlavně ten Vítkův.
„Tak dobrá, tentokrát se shodneme,“ nakonec rezignoval Vítek.
Majitel se usmál, bleskurychle uklidil lampu pod pult, jen šňůra sebou mrskla, a vytáhl malý účetní počítač. Naťukal částku,
Vítek dotekovým perem podepsal cenu i s daní a během okamžiku měl na účtu peníze. Antikvář se uklonil, rychle schoval
počítač a opět nic nerušilo chmurnou atmosféru obchůdku. Vítek se musel usmát pod rouškou, když vycházel z obchodu.
Vzpomněl si, kolik hledání mu dalo, než našel tohoto vydřiducha. Původně si myslel, že najít antikvariát bude hračka. Do té
doby tomu nevěnoval pozornost z prostého důvodu. Neměl co nabídnout k prodeji. Zároveň ale věděl, že starožitnosti jsou opět
výnosným byznysem. Lidé unavení z corpmarketů a jejich stále inovovaných výrobků se zasněně obraceli do minulosti. Věci z
nedávné minulosti šly dobře na odbyt, nesměly ovšem být starší padesáti let, to se už duše uvyklá zářné a stále upgradované
budoucnosti reklamních ploch potácela v nejistotě. Ale co bylo pár let staré, stále ještě dnešnímu člověku konvenovalo. Vítek
někde slyšel, že jsou zřizována speciální oddělení firem, které marketingově připravují výrobek už rovnou na druhou vlnu, tedy
obnovený zájem o prodej po takových pěti deseti letech. Prý se kvůli tomu mění i mnohá oddělení, která projektují životnost
výrobku.
Vítek jednou v baru slyšel od sousedního stolu, kde seděli podle všeho studenti nějaké polytechniky, hlášku, kterou si
zapamatoval: „To vám říkám. Příští Nobelovka bude za novou teorii užitkovosti výrobků! Vždyť co už chybí? Na druhé vlny jsou
už studie a firmy dnes nic tak nežere jako problém, kdy má to auto nebo myčka vypovědět: hned, nebo ještě počkat, až to bude
za pět let zase šik? Těžký, přetěžký…“
Vítek se ještě ve dveřích obchůdku otočil. Nemohl se znovu neusmát. Futra dveří byla z napodobeniny dřeva, dokonce i s
cestičkami červotoče. Uvnitř byl samozřejmě zabudovaný dezinfekční rám podle poslední homologace. Na dveřích byla
dokonce klika, roztomile neprakticky zatočená, že se skoro nedala stisknout. Vítek tomu všemu samozřejmě nevěřil. Na
internetu si zjistil, že toto starožitnictví patří stejné firmě jako corpmarket na všech rozích v centru města. Proč tam tedy chodil?
Když vyšel z otcova baráku a trochu provinile držel v pravé ruce svícen, obešel nejrůznější antikvariáty, aby zjistil ceny. Jasně,
všechny měl i z prezentací na internetu, ale sotva mohlo být něco absurdnějšího než pevné ceny u antikvariátů. Jak tak obešel
pět, šest zapadlých obchůdků, pociťoval čím dál větší odpor k chlapíkům, kteří ho obsluhovali. Ta neskutečná víra v minulost!
Ještě více ho dožíralo, že to byl ale ten prefabrikovaný pohled na minulost ze školních lavic. Jak jinak by mohly být tak ceněny
měděné destičky pomoci ze starých žroutů? Vítka cynicky napadlo, že to vymývání mozků, kterému se ve škole říkalo „dějiny
pomoci“, má nakonec alespoň nějaký praktický smysl. Absurdní bylo také to, že za poničení žroutů byly tvrdé sankce, a po
obchůdcích se nyní s nimi živě spekulovalo. Vítek byl v jednom antikvariátu dokonce svědkem obchodní transakce, kdy jakási
postarší žena měnila tři výzvy k přispění na roušky za jednu virocidu. Obchodník náhodou zachytil Vítkův nechápavý výraz a
prozradil mu, že virocid bývalo zpočátku málo, takže na to bylo vyraženo jen několik měděných štítků nad kasičky a ty mají nyní
vysokou cenu.
Asi o týden později objevil Vítek tento obchod. Na první pohled mu připadal jako každý jiný antikvariát, brzo však pochopil, že
se za tím skrývá promyšlený marketing. Antikvariát byl uměle starý, i prodavač se tvářil, že je starší a hrbatější, než ve
skutečnosti byl. Jednou, když se skláněl nad starými pánskými náramky, Vítek pozoroval jeho hlavu a zdálo se mu, že si
dokonce barví na bílo vlasy. Kořínky byly černé. S jistotou to ale nemohl říct, na to tam bylo příliš málo světla. Nyní se Vítek
otočil, aby se ujistil, že dovřel dveře, a akorát zahlédl, jak nyní o mnoho rovnější majitel krámku stojí za pultem a lampu s
nazelenalým stínítkem opatrně postřikuje prašným sprejem, až se stínítko stává skoro šedivým. Vítek s úsměvem zavrtěl
hlavou, natáhl si rukavice a vydal se vyšlapanou stezkou ze zapadlých uliček předměstí. Sníh mu křupal pod nohama. Přestože
byl schválně se hrbící muž nesmlouvavý obchodník a Vítek věděl, že by jinde usmlouval více, byl rád, že se mohl o peníze
handrkovat s někým, kdo stejně jako on vidí v historii jen habaďůru pro slabomyslné. Raději agenta corpmarketu s nabělenými
vlasy než obtloustlého a nafoukaného vetešníka, který by pro blatník pár let starého sedanu snad i vraždil. Ke všemu mu
imponovaly všechny ty malé podrazy, které měly návštěvníka obchodu přesvědčit, že je opravdu uprostřed romanticky chmurné
minulosti.
Vítek přeběhl hlavní ulici. Jen mu od bot odletovaly kusy bílého sněhu a rozpouštěly se v šedé břečce, nebo se dokonce
dostaly do víru foukaného teplého a suchého vzduchu a změnily se v páru. Vítek se na druhé straně zastavil a vhodil pěťák,
který ho studil v kapse, do nejbližšího žrouta. Neozval se žádný zvuk. To Vítka nepřekvapilo. Žrouti okolo hlavní byli většinou
vystláni bankovkami opor společnosti, které se vracely z nákupů a ověšené balíčky se cítily trapně před černými a studenými
připomínkami trpících. Vítek opět zahučel do užších uliček, kde už občas byla vidět souvislejší plocha bílého sněhu, a byl si
skoro jistý, že v těchto žroutech by už jeho pěťák zazvonil o dno. Ale i přes masivní výměnu se elektroničtí žrouti, kteří mají i tu
malou kamerku, sem ještě nedostali a Vítek nenacházel jediný důvod, proč by si měl svůj rozpočet huntovat více, než je nutné.
Zabočil za další roh a stál před oprýskaným domem svého otce. Místo zazvonění a počítání do dvanácti teď jen naťukal kód a
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zorničku zaostřil na namodralý proužek. Jen co se dveře otevřely, vrazil promrzlý Vítek dovnitř a hnal se k výtahu. Za ním
zůstávaly tající kusy sněhu. Výtah se otevřel a na druhý pokus se promrzlému Vítkovi podařilo předpisově říci čtvrté patro. Před
otcovým bytem se na chvíli zarazil, ale pak se oklepal a vešel dovnitř. Jen proběhl nefunkčním dezinfekčním rámem, ani si
nesundal kabát, dal vařit vodu a posadil se v obýváku do křesla. Rozhlédl se, stále zachumlaný v teplém kabátě, a pozoroval
světlé obrysy obrazů, které tam ještě před měsícem visely, chuchvalce prachu zbylé po malovaných talířích, které odnepaměti
zdobily vršek knihovny, a nyní i prázdné místo, na němž ještě před hodinou stála lampa s nazelenalým stínítkem. Okolo
Vítkových bot se začala vytvářet kaluž z rychle tajícího sněhu.

O autorovi: Ukázka pochází ze stejnojmenné knihy, kterou k vydání chystá nakladatelství Akropolis. David Klimeš (nar. 1982)
vystudoval žurnalistiku, historii a mediální studia. Doktorát na FSV UK obhájil v roce 2012. Jako komentátor politického a
ekonomického dění přispívá na Aktuálně.cz a Český rozhlas Plus. Získal Cenu Karla Havlíčka Borovského a také Novinářskou
cenu. Působí jako odborný asistent na katedře žurnalistiky FSV UK. Publikoval několik popularizačních knih i odborných textů.
Foto popis:   Ilustrace Barbora Kicovová, 2022

Insolvence provozovatele výrobny elektrické energie
TISK , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: Energetika , Strana: 38 , Autor: Martin Hejný, Tomáš Martinec , Vytištěno: 1 700 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 13.04.2022 00:21 , Rubrika: Aktuálně , AVE: 102 656,17 Kč , Země: Česko
Stejně jako každý jiný podnikatel, i držitel licence na výrobu elektřiny se může ocitnout v úpadku. Důvodem může být například
zánik nároku na podporu obnovitelného zdroje a s tím spojená povinnost již obdrženou podporu vrátit. V takovém případě bude
třeba řešit otázky spojené s dalším provozem výrobny elektřiny během insolvenčního řízení a po skončení insolvenčního řízení,
zejména pak otázky zachování licence a nároku na stávající výši podpory v případě prodeje výrobny v insolvenčním řízení.
Insolvenční řízení s provozovatelem výrobny elektrické energie tak bude v určitých ohledech specifické. Tomuto tématu se
budeme věnovat ve dvou navazujících článcích, v prvém se soustřeďujeme spíše na obecné otázky insolvence a dopady na
licenci výrobce v úpadku, ve druhém se zaměříme na postavení nového provozovatele výrobny, včetně případných nároků na
podporu. 
Úpadek výrobce elektřiny Dlužník je v úpadku ve formě tzv. platební neschopnosti, jestliže má1: a) více věřitelů; a b) peněžité
závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě 
splatnosti; a c) tyto závazky není schopen plnit. 
Insolvenční zákon dále stanoví vyvratitelnou právní domněnku, kdy dlužník není schopen plnit své závazky. Jde zejména o
případy, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo některé z nich neplní po dobu 3 měsíců po
lhůtě splatnosti. Právnické osoby a podnikatelé se mohou dostat i do úpadku ve formě tzv. předlužení. To nastane, pokud má
dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 
Způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení jsou konkurs, reorganizace a oddlužení. U
podnikatelských subjektů, jimiž budou i výrobci elektřiny, bude v úvahu připadat jen konkurs a reorganizace. 
Majetek, který dlužníkovi patřil ke dni (i) uveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v případě dlužnického
insolvenčního návrhu, nebo (ii) rozhodnutí o úpadku, a dále majetek nabytý během insolvenčního řízení, tvoří majetkovou
podstatu. Do ní patří mj. peněžní prostředky, věci movité a nemovité, podnik (obchodní závod), peněžité i nepeněžité
pohledávky (včetně podmíněných a nesplatných) a vše, co má penězi ocenitelnou hodnotu. Majetkovou podstatu tvoří i
příslušenství, přírůstky, plody a užitky z předešle uvedeného. 
Do majetkové podstaty výrobce elektřiny tak může patřit výrobna elektřiny (patrně jako součást závodu dlužníka) a rovněž
splatné i nesplatné pohledávky dlužníka z titulu výkupní ceny elektřiny, popř. z titulu podpory elektřiny ve formě zeleného
bonusu, včetně těch, které dlužníkovi vzniknou v průběhu insolvenčního řízení. 

Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou má obecně dlužník. Insolvenční zákon však upravuje pro různé fáze insolvenčního
řízení různě intenzivní odchylky od tohoto obecného pravidla – po prohlášení konkursu např. dispoziční oprávnění zcela
přecházejí na insolvenčního správce. 

Zahájení insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení se zahajuje na návrh. K podání návrhu je oprávněn dlužník nebo věřitel dlužníka. Řízení je zahájeno dnem,
kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu, tj. krajskému soudu, v jehož obvodu se nachází sídlo dlužníka. 
Jakkoliv již zahájení insolvenčního řízení může dlužníkovi způsobit reputační obtíže a vést ke smluvním důsledkům2, insolvenční
zákon s ním nespojuje ty nejvýznamnější dopady. I po zahájení insolvenčního řízení má dispoziční oprávnění k majetku dlužník.
Nesmí však realizovat operace, kterými by došlo k podstatným změnám v jeho majetku3. Peněžité závazky vzniklé před
zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.
Toto omezení se ale netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených 

zvláštními právními předpisy, úkonů prováděných v rámci obvyklého hospodaření nebo při odvrácení hrozící škody. Nevztahuje
se ani na uspokojování tzv. pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň4; tyto se uspokojují v
termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. 

Právní jednání učiněná v rozporu s uvedenými omezeními jsou vůči věřitelům neúčinná, ledaže si k nim dlužník nebo jeho
věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu. Insolvenční správce by se mohl úspěšně domáhat toho, aby dlužníkova
protistrana vydala do majetkové podstaty prospěch, který z neúčinného úkonu získala. 
Pokud tedy dlužník po zahájení insolvenčního řízení např. převede výrobnu elektřiny na jinou osobu, takový úkon může být
prohlášen za neúčinný, pokud se insolvenční správce neúčinnosti dovolá odpůrčí žalobou. Nabyvatel výrobny by ji v takovém
případě musel vydat do majetkové podstaty, nebo – pokud by vydání nebylo možné – poskytnout za ni odpovídající finanční
náhradu. 

Obdobné platí pro úkony bez přiměřeného protiplnění, právní úkony zvýhodňující některého věřitele nebo právní úkony
úmyslně zkracující majetkovou podstatu dlužníka. Insolvenční správce se může dovolávat neúčinnosti těchto úkonů, pokud byly
učiněny během 1 až 5 let5 před zahájením insolvenčního řízení. Povinnosti uvedené v předešlém odstavci by tak mohl mít i
poctivý nabyvatel výrobny, který ji pod cenou koupil v posledním roce před zahájením insolvenčního řízení. 
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Jinak má zahájení insolvenčního řízení povětšinou jen procesní důsledky; proti dlužníkovi např. nelze provést exekuci.
Pohledávky za dlužníkem mají být uplatňovány přihláškou v rámci insolvenčního řízení, nikoliv běžnou žalobou.6 Zahájení
insolvenčního řízení nemá žádný vliv na licenci na výrobu elektřiny – není samo o sobě např. důvodem, pro který by ERÚ mohl
zahájit řízení o zrušení licence. 

Prohlášení úpadku 

Zásadní dopady naopak může mít rozhodnutí o úpadku. O insolvenčním návrhu musí soud rozhodnout bez zbytečného
odkladu. Do 10 dnů musí učinit úkony směřující k rozhodnutí věci, konkrétní lhůtou je však soud vázán pouze u dlužnických
insolvenčních návrhů – o těch musí rozhodnout do 15 dnů7. 
Rozhodnutí o prohlášení úpadku má vedle řady procesněprávních důsledků popsaných v § 140 a násl. insolvenčního zákona
zásadní dopad i v tom, že prohlášení úpadku na majetek držitele licence zakládá možnost ERÚ tuto licenci zrušit8. 

Zrušení licence na výrobu elektřiny je však jen možností, nikoliv povinností ERÚ9. Ten by při rozhodování o zrušení licence
přihlédnout k tomu, jakým způsobem bude úpadek řešen, neboť při reorganizaci se počítá se zachováním provozu dlužníkova
závodu, a zrušení licence by tak mohlo účel reorganizace zmařit. Naopak v případě prohlášení konkursu se zrušení licence
může jevit jako logický krok, neboť s pokračováním podnikatelské činnosti dlužníka se nepočítá, naopak se počítá se
zpeněžením jeho majetku. Dokud však není o způsobu řešení úpadku rozhodnuto, neměla by dle našeho názoru být licence
zrušena. 
Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku by mělo následovat krátce po prohlášení úpadku. Pokud v úvahu nepřichází
reorganizace ani oddlužení, rozhodne insolvenční soud o prohlášení konkursu ihned. Jinak soud rozhodne samostatným
rozhodnutím do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané
rozhodnutím o úpadku. 
Upozornit je však třeba na to, že rozhodnutí o úpadku může být považováno za doklad o tom, že dlužník přestal být schopen
finančně zabezpečit provozování licencované činnosti, a přestal tedy splňovat podmínky pro její výkon. Přestane-li držitel
licence splňovat podmínky pro její udělení, ERÚ licenci musí zrušit10. 

Konkurs výrobce elektřiny 

Konkurs je způsobem řešení úpadku spočívajícím v rozprodání majetkové podstaty dlužníka a poměrném uspokojení věřitelů z
výtěžku zpeněžení. 
Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a
plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. 

Insolvenční správce v rámci tohoto oprávnění zajišťuje i provoz dlužníkova obchodního závodu (v našem případě tedy provoz
výrobny elektřiny). 

K zajištění tohoto provozu podle našeho názoru insolvenční správce nepotřebuje žádné speciální oprávnění. Oprávnění
insolvenčního správce k zajištění provozu obchodního závodu vyplývá přímo z insolvenčního zákona, přičemž pokračování v
provozu výrobny je možné až do případného zrušení licence. 
V zájmu správce zpravidla bude, aby i po prohlášení konkursu zachoval smlouvy, které jsou pro provoz výrobny nezbytné:
smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, smlouvu o dodávce elektřiny s povinně vykupujícím nebo jiným
obchodníkem s elektřinou a další související smlouvy. Jestliže se totiž insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu
nevyjádří tak, že tyto smlouvy splní, platí, že odmítl plnění11 – to by mj. mohlo vést k zániku připojení, k neoprávněné dodávce
elektřiny a ke zpochybnění případného nároku na podporu elektřiny z výrobny do budoucna. 

Majetkovou podstatu lze zpeněžit ve veřejné dražbě, postupem dle občanského soudního řádu, prodejem majetku mimo dražbu
nebo v dražbě prováděné soudním exekutorem. Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit pouze se souhlasem
insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Zpeněžením majetkové podstaty nepřecházejí na nabyvatele závazky váznoucí na
věci. 
Insolvenční zákon nestanoví, zda má při zpeněžení majetku dlužníka přednost prodej závodu (nebo jeho části) před prodejem
jednotlivých věcí tvořících závod. Insolvenční správce by proto měl zvolit takový způsob zpeněžení, aby dosažený výtěžek byl
co nejvyšší, přičemž vyššího výtěžku zpravidla bývá dosaženo při prodeji závodu jako celku. Dlužníkův obchodní závod může
insolvenční správce zpeněžit i jedinou smlouvou. V takovém případě přejdou na nabyvatele všechna práva a závazky, na které
se prodej vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova obchodního
závodu, s výjimkou pohledávek proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy. Při rozhodování správce by mělo hrát roli i to,
jaké dopady bude mít prodej závodu výrobce či jen samotné výrobny na existenci případného nároku na podporu výroby
elektřiny. 

Reorganizace výrobce elektřiny 

Účelem reorganizace jako způsobu řešení úpadku je zachovat provozování závodu dlužníka při současném dosažení maximální
míry uspokojení věřitelů zahrnutých do tohoto způsobu řešení úpadku. 
Reorganizace je však přípustná jen u „větších“ dlužníků – u těch, jejichž čistý obrat v účetním období před insolvenčním
návrhem dosáhl alespoň 50 milionů Kč, nebo těch, kteří mají alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru. 
Na rozdíl od konkursu náleží při reorganizaci dispoziční oprávnění k majetkové podstatě přímo dlužníkovi. K právním jednáním
zásadního významu však dlužník potřebuje souhlas věřitelského výboru. Vzniknou-li ale pochybnosti o poctivém jednání nebo
odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících jeho jménem, může insolvenční soud dlužníku nakládání s majetkovou
podstatou zakázat nebo může jeho oprávnění omezit. Dispoziční oprávnění pak přejdou na insolvenčního správce. 

Reorganizace se vždy řídí reorganizačním plánem, 

který musí přijmout všechny skupiny věřitelů a který musí schválit soud. Reorganizaci lze provést jak prodejem celé majetkové
podstaty nebo její části, tak i prodejem dlužníkova závodu. Reorganizace však může být provedena i při zachování provozu
výrobny elektřiny v rámci samotného dlužníka. V takovém případě samozřejmě bude v zájmu dlužníka i věřitelů zachování
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licence. Dlužník by proto měl usilovat o to, aby ke zrušení licence případně nedošlo – měl by tedy s ERÚ komunikovat a o
záměru provést reorganizaci jej aktivně informovat, neboť zrušení licence přímo ohrožuje úspěch reorganizace. 
Závěr 

Prohlášení úpadku dlužníka samo o sobě nevede k zániku jeho licence k výrobě elektřiny. Zakládá však možnost jejího zrušení
ze strany ERÚ. Zachování licence může být podstatné pro udržení hodnoty výrobny elektřiny, a tedy maximalizace výtěžku
jejího budoucího zpeněžení. Proto je nutné s ERÚ komunikovat, aby k takovému kroku nepřistoupil. 
V souvislosti s prodejem výrobny elektřiny během insolvenčního řízení se nabízí otázky, jaké bude postavení nového vlastníka
výrobny k původní licenci a zda novému provozovateli zůstává zachováno právo na podporu ve výši dle původního uvedení
výrobny elektřiny do provozu. 
Těmito otázkami se budeme zabývat v srpnovém vydání. 

Poznámky: 1§ 3 insolvenčního zákona. 2Zahájení insolvenčního řízení např. bývá sjednáváno jako jeden z výpovědních
důvodů. 
3§ 111 insolvenčního zákona. 
4Např. pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, blíže srov. § 168 a § 69 insolvenčního zákona. 
5Konkrétní lhůta se odvíjí od vztahu mezi dlužníkem a protistranou a míře jejich zavinění. 
6Blíže srov. § 109 insolvenčního zákona. 
7§ 134 insolvenčního zákona. 
8§ 10 odst. 3 písm. b) energetického zákona. 
9Zatímco ustanovení § 10 odst. 2 energetického zákona upravuje případy, kdy ERÚ licenci zrušit musí, v odst. 3 jsou uvedeny
případy, kdy bude na úvaze ERÚ, zda ke zrušení licence přistoupí. 10§ 10 odst. 2 písm. a) energetického zákona. 11§ 253
insolvenčního zákona. 
Mgr. Martin Hejný – Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998). Od roku 1996 působí v advokacii, a to
nejprve jako právní student, koncipient a následně jako advokát. Je společníkem Advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o. V KF
Legal se specializuje zejména na právo insolvenční a litigaci. Přitom se věnuje hlavně problematice vymáhání pohledávek a
zajišťovacích nástrojů. Velkou část jeho agendy představuje zastupování subjektů v rámci insolvenčních řízení. V rámci této
specializace poskytuje právní podporu v insolvenčních řízeních týkajících se významných podnikatelských subjektů, včetně
subjektů energetického trhu. Vedle sporné agendy se zabývá i komplexním právním poradenstvím v oblasti obchodního práva
(korporační záležitosti, odběratelsko-dodavatelské vztahy) a současně v oblasti rozvíjejícího se IT práva. Zastřešuje partnerství
KF Legal s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE Praha a přednáší na odborných konferencích. Mgr.
et Mgr. Tomáš Martinec – Tomáš Martinec je absolventem Právnické fakulty UK (obor Právo, Mgr., 2015) a Fakulty  sociálních
věd  UK  (obor Americká studia, Mgr., 2015). V advokacii působí od roku 2012, v advokátní kanceláři KF Legal od roku 2015.
Věnuje se energetice, insolvenčnímu právu a obecné obchodní a smluvní agendě, zejména ve vztahu k nemovitostem. 

O autorovi: Martin Hejný Tomáš Martinec, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
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Vlastenecký sál Karolina se v úterý 12. dubna 2022 stal místem přehlídky výjimečně nadaných a mimořádně kreativních
studentů a absolventů.

Konalo se totiž slavnostní předávání cen Univerzity Karlovy; těmi jsou tradičně Bolzanova cena a ceny udělované rektorem,
respektive rektorkou. 
„Je mi velkou ctí stát před vámi v pozici rektorky Univerzity Karlovy. I v uplynulých letech, to jsem byla ještě prorektorkou, pro
mě byla tato událost velkým svátkem. Svátkem, kdy naše univerzita vyjadřuje respekt svým výjimečným studentům,“ zaznělo na
úvod slavnostního odpoledne z úst rektorky Mileny Králíčkové . Jak dále mimo jiné uvedla, oceňované práce jsou sice dílem
studentů, v mnohých případech však již nyní dosahují značného mezinárodního významu: „Držitelé Bolzanovy ceny mají být
opravdu na co hrdí, vždyť jejich práce se zapsala do historie výzkumné činnosti Univerzity Karlovy.“ 
„Mimořádná cena rektorky by měla být osvětou takzvané třetí role univerzity, tedy nejen té vzdělávací a výzkumné. Měla by
rezonovat celou naší společností. Vždyť právě univerzity – dnes více než kdy jindy – jsou nositelkami demokratických hodnot,“
řekla dále rektorka Králíčková. „Když se potkávám se studenty – nejdřív v čase covidové pandemie, dnes během ukrajinské
krize –, chce se mi děkovat. Děkovat všem těm, kteří vedle svého studia a excelentního výzkumu dokážou nabídnout i svůj
volný čas a zapojit se do dobrovolnických aktivit. Děkuji i akademickým pracovníkům, kteří se svým vedením podíleli na vzniku
dnes oceněných prací. A doufám, že v duchu vzájemné spolupráce, důvěry a akademické svobody budeme na půdě Univerzity
Karlovy i nadále spolupracovat,“ přeje si Milena Králíčková. Mrzelo ji, že nemohla zůstat déle. Ale čekalo ji důležité jednání ve
Strakově akademii; na mimořádném jednání k rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) s ministryní Helenou Landšádlovou
zastupovala Asociaci výzkumných univerzit ČR 
A tak se role předávajícího ceny s nadšením ujal profesor Jan Kuklík , prorektor pro akademické kvalifikace. Ostatně i pro něj
to byla v roli prorektora nová zkušenost a příležitost (v letech 2014-2022 byl děkanem Právnické fakulty UK) : „Dříve mě
zajímala hlavně jedna fakulta. Dnes jsem velice rád za široký záběr, který obory všech našich sedmnácti fakult nabízejí, a za
pestrost kvalitních prací, co na nich vznikají. Nesmírně mě pochopitelně těší, jak kvalitní absolventy máme,“ řekl prorektor
Kuklík. A pak se společně s prorektorkou pro studijní záležitosti Markétou Martínkovou a členkou kolegia rektorky pro sociální
záležitosti a udržitelný rozvoj Marií Vymazalovou pustil do vyhlašování cen… 
BOLZANOVA CENA 
je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a
zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění
jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. 
Vítězkou v kategorii přírodovědné se stala Mgr. Ivana Víšová, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty, za dizertační práci „The
study on interactions of functional surfaces with biological systems“ (oceněná se slavnostního vyhlášení nezúčastnila) 
Doktorka Víšová se zabývá interakcemi biomolekul na syntetických površích ve složitých biologických prostředích. Přímo se
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zaměřuje na obtížný a velice aktuální vědecký problém nespecifické adsorpce (tzv. biofouling). Originální výsledky dizertace
vyústily v osm publikací v renomovaných časopisech s IF, přičemž další publikace jsou v přípravě. Dalším vyústěním je přímý
podíl na zatím pěti patentových přihláškách, týkajících se významně inovativních technologií. Tímto způsobem je prokazatelně
doložen jak vědecký význam, tak aplikační potenciál výsledků dizertace. 
Vítězkou v kategorii biomedicínské se stala Mgr. Kateřina Kreisingerová, Ph.D. z 1. lékařské fakulty, za dizertační práci
„Molecular mechanism of tumor pathogenesis of Hedgehog signaling pathway in selected tumor types“ 
Doktorka Kreisingerová se ve své práci zaměřila na Hedgehog signalizaci v nádorové patogenezi vybraných tumorů. Výsledky
jejích studií, které byly publikovány ve významných mezinárodních časopisech, prokázaly důležitost diagnostiky ve vztahu k
terapii pacientů s onkologickým onemocněním. Z výsledků jejího výzkumu dále vyplývá, že ovlivnění Hedgehog signalizace by
mohlo přispět k hledání nových cest protinádorové terapie. 
Vítězem v kategorii společenskovědní se stal JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D. z Právnické fakulty, za dizertační práci „Hybrid
Mismatches After the ATAD Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax Matters“ (ocenění převzala Mgr. Petra
Šmirausová, Ph.D.) 
Doktor Hrdlička se zabývá řešením problému mezinárodního zdanění – takzvaným hybridním nesouladům, jejichž neefektivní
řešení často vedou k narušování férovosti systému mezinárodního zdanění. Stěžejní argument disertační práce spočívá v tom,
že řešení hybridních nesouladů současně preferované na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a
implementované Evropskou unií, prostřednictvím tzv. směrnice ATAD, není efektivní a členské státy Evropské unie mohou zvolit
i jiná řešení, jako např. koordinační pravidla. Hlavním smyslem práce je tak přispění k větší férovosti systému mezinárodního
zdanění. Výsledky disertační práce jsou použitelné jak pro další doktrinální a empirický výzkum, tak daňovými profesionály a
tvůrci daňové politiky pro praxi. 
CENA REKTORKY UK PRO NEJLEPŠÍ ABSOLVENTY UK 2020/2021 
je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v
průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. 
Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů získali: 
MUDr. Jakub Slezák (3. LF) 
Absolvoval magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Po celou dobu studia se dobrovolně angažoval v celé řadě
mimoškolních aktivit – stál za organizací Chirurgické šití pod záštitou IFMSA, působil jako lektor na anatomických pitevních
cvičeních a na zážitkovém kurzu první pomoci, dopomohl ke vzniku nového volitelného předmětu „Úvod do metodologie
vědecké práce“ ; v době pandemie byl jedním z koordinátorů studentské pomoci; dvakrát se účastnil na Studentské vědecké
konferenci 3. LF; ve volném čase se účastnil humanitární mise v Keni. 
Bc. Karolína Vojtěchovská (2. LF) 
Absolvovala bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie. Během studia dosahovala
výborných studijních výsledků, její celkový studijní průměr činil 1,20. Studium absolvovala s vyznamenáním, všechny státní
zkoušky byly klasifikovány známkou „výborně“, celkem získala 186 kreditů. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující
magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie. 
Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních a humanitních programů získali: 
Mgr. Martina Kadeřávková (PF) 
Absolvovala magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo. Po celou dobu svého studia dosahovala
mimořádných studijních výsledků, od 2. až do 5. ročníku byly její veškeré studijní povinnosti ohodnoceny klasifikačním stupněm
výborně, rovněž všechny části státní závěrečné zkoušky splnila na výbornou. Stejně pečlivě jako v průběhu celého studia
postupovala též při zpracování své diplomové práce na téma „Poškozený a oběť trestného činu“. Práce byla vyhodnocena jako
velmi kvalitní a důkladná. 
Bc. Vít Adamovský (FF) 
Absolvoval bakalářský studijní program Filologie – obor Středoevropská studia (maďarská studia), německý jazyk a literatura k
16. 6. 2021. Na obor nastupoval s minimální znalostí maďarštiny, kterou se začal učit jako samouk. Maďarský jazyk si osvojil
tak, že dokázal zcela samostatně zpracovat téma „Maďarský šamanismus a jeho prvky v maďarských lidových pohádkách“ .
Bakalářská práce svým obsahem i rozsahem značně přesahuje běžnou úroveň bakalářských prací, a to i svým samostatným
úsudkem. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Středoevropská studia, studijní
obor Maďarská studia. 
• Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů získali: 
RNDr. Quynh Anh Vu (FaF) 
Absolvovala s vyznamenáním navazující magisterský studijní program Zdravotnická bioanalytika, studijní obor Odborný
pracovník v laboratorních metodách. Téma diplomové práce „Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako
potenciálních léčiv“ významně pomohlo rozšířit poznatky v oblasti inhibitorů cholinesteráz. Svými vědeckými výstupy posléze
přispěla jako spoluautorka v odborné publikaci. Obhajoba diplomové práce byla hodnocena nejvyšší známkou a stala se
podkladem pro rigorózní řízení, které úspěšně absolvovala v září 2021. 
Bc. Jakub Antala (PřF) 
Absolvoval bakalářský studijní program Chemie, s celkovým studijním průměrem 1,05. Ve své bakalářské práci se zaměřil na
přípravu, koordinační chování a katalytické vlastnosti zcela nových stibinových ligandů odvozených od ferrocenu. Tuto
tématiku rozvinul natolik, že lze na jeho současný výzkum navázat dalším výzkumem koordinačních vlastností těchto látek a
jejich praktických aplikací založených na katalytické aktivitě nebo biologických vlastnostech. V akademickém roce 2021/2022
studuje navazující magisterský studijní program Anorganická chemie. 
• Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů získali: 
Mgr. Jan Lukáš (ETF) 
Absolvoval navazující magisterský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie, se studijním průměrem 1,18. Po celou
dobu svých studii´ patřil k velmi aktivním a vynikajícím studentům. Zvláštní zájem projevoval zejména o oblast biblických studii´,
kde se volitelně věnoval studiu dalších starověkých jazyků (kromě hebrejštiny, řečtiny a latiny také sahidské koptštině),
absolvoval volitelné předměty z oblasti historiografie a archeologie starověkého Izraele a zúčastnil se také dvoutýdenní
archeologické expedice v Izraeli. 
Bc. Ondřej Zeman (ETF) 
Absolvoval bakalářský studijní program Teologie, obor Evangelická teologie, se studijním průměrem 1,13. Po celou dobu svého
bakalářského studia byl vynikajícím studentem. Kromě běžných studijních povinnosti´ se ve 3. ročníku aktivně zapojil do práce
Katedry Starého zákona v pozici pomocné vědecké síly a osvědčil se přitom nejen jako ochotný administrativní a organizační
spolupracovník, nýbrž také jako pečlivý editor a redaktor odborných textů. Při své bakalářské zkoušce byl ve všech jejich
částech hodnocen stupněm výtečně. V akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program
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Evangelická teologie. 
• Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získali: 
Mgr. Jaroslav Stránský (PřF) 
Absolvoval navazující magisterský studijní program Chemie, obor Učitelství chemie pro střední školy, s celkovým průměrem 1,0.
Studium ukončil obhajobou diplomové práce „Nové materiály pro podporu výuky biochemie na SŠ“ s hodnocením výborně. V
rámci diplomové práce vytvořil ucelenou sadu studijních materiálů pro podporu prezenční a i distanční výuky biochemie na SŠ;
materiály jsou učitelům přístupny na webu studiumchemie.cz. Od září roku 2021 vyučuje chemii na Gymnáziu Jaroslava
Heyrovského v Praze. 
Bc. Ondřej Kohout (PedF) 
Absolvoval bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Matematika se zaměřením na vzdělávání, s celkovým
průměrem 1,4. Aktivně se účastnil všech akcí katedry, pravidelně doučuje matematiku žáky různého věku a rád vymýšlí
matematické úlohy. Jeho bakalářská práce představuje završení jeho aktivní spolupráce na projektu GAČR (16-0613S Slovní
úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematických pojmů), v rámci níž připravil metodické materiály pro učitele. V
akademickém roce 2021/2022 studuje navazující magisterský studijní program Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní
školy a střední školy. 
MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORKY UNIVERZITY KARLOVY ZA ROK 2021 
je udělována studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost
nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké
ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. 
MUDr. Kateřina Koudelková (3. LF) 
Kromě studia magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, studuje 3. ročník bakalářského studijního programu
Nutriční terapie. Již od začátku svého studia se zapojila do činnosti studentského spolku Trimed, kde byla a stále je velmi
aktivní při pořádání společenských akcí. V posledním roce se velmi angažovala v organizaci dobrovolnických akcí v rámci
pandemie covid-19. Rovněž se věnuje i vědecké činnosti; spolupracuje např. na studii CoMETA – postcovidový syndrom. 
Ronan Peter Wordsworth ( FSV ) 
V rámci svých volnočasových aktivit se věnuje rozvoji minoritního sportu Australský fotbal na území ČR. V rámci klubu Prague
Dragons úspěšně reprezentuje ČR v zahraničí, konkrétně na mezinárodních turnajích konaných v srpnu a září 2021 v Polsku a
ve Vídni. Na obou turnajích tým Prague Dragons zvítězil, a to ve všech svých zápasech. V akademickém roce 2021/2022
studuje 2. ročník navazujícího magisterského studijního programu Geopolitical Studies, uskutečňovaný v anglickém jazyce. 
Bc. Veronika Ungrová (FF) 
V době pandemie nemoci covid-19 (od dubna 2020 do června 2021) se aktivně podílela na zajištění dobrovolnického
programu realizovaného v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Cílem dobrovolnického doučování bylo
například podpořit žáky v době, kdy ještě neprobíhala aktivní forma distančního vyučování, a později jim pomoci zvládnout
nastalou situaci. Šlo převážně o žáky z jinojazyčného prostředí, děti zaměstnanců nemocnic, nebo rodičů s nedostatečným
rodinným zázemím apod. V akademickém roce 2021/2022 studuje 3. ročník navazujícího magisterského studijního programu
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. 
Text: Marcela Uhlíková 
Foto: Hynek Glos 
Datum: 

Stálá přítomnost armády USA v ČR?
TV , Datum: 12.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 02:52 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 2 557 170,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak tolik vyjádření premiéra Petra Fialy po jeho jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Prezident Zeman bude
podporovat obrannou smlouvu mezi Spojenými státy a Českem, a to mimo jiné kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Premiér taky
zároveň zopakoval, že zřízení americké vojenské základny v České republice není, cituju: "na programu dne". Prezident by
současně přítomnost amerických vojáků v Česku nepodpořil. Premiér se odmítl vyjádřit k tomu, zda by případně o vojenské
základně Spojených států v Česku měli občané rozhodovat v referendu. Tak či onak zdůraznil, že by o této věci musely
rozhodnout obě komory parlamentu. A hlavní výstup z dnešního jednání premiéra a prezidenta v Lánech je současně taky
hlavním tématem dnešní Devadesátky. Přeju dobrý večer, vítám vás. A rovnou míříme za hosty dnešní Devadesátky. Pavel
Žáček, předseda výboru pro bezpečnost, poslanec ODS. Dobrý večer.

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zdravím taky Petra Letochu, který je členem výboru pro bezpečnost, poslanec hnutí Starostové a nezávislí. Dobrý večer.

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Dobrý večer vám i divákům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A u telefonu Lubomír Metnar, bývalý ministr obrany, poslanec hnutí ANO. I vás zdravím, dobrý den. A ještě připojím předseda
výboru pro obranu. Dobrý večer.

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Dobrý večer vám i divákům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
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Pánové, pojďme, prosím, rovnou navázat. Jak zásadní je z vašeho pohledu ta informace, kterou sdělil premiér, že prezident
republiky podporuje vyjednání a podepsání obranné dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy? Pane poslanče
Žáčku.

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Já to považuju samozřejmě za důležitou. Na politické scéně bychom měli mít jednotu v takto důležité věci. A připomínám, zbývá
z toho našeho společenství členských států NATO 5 států, které ještě tuto smlouvu nemají.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče Letocho?

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Je to určitě dobrá zpráva, že na úrovni těch nejvyšších politických pater mluvíme všichni jedním slovem, že odsuzujeme agresi
Rusku a děláme všechno pro to, aby Česká republika byla dostatečně bezpečně připravena na to, kdyby se, nedej bože, něco
podobného mohlo dít i u státu Severoatlantické aliance.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče Metnare, je zásadní ta podpora prezidenta republiky v jednání obranné dohody Spojené státy - Česko?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Já si myslím, a nejenom myslím, jsem přesvědčen, že tato politická shoda a je velmi důležitá, a to nejenom pro
obranyschopnost, zvýšení obranyschopnosti České republiky, ale i pro ten euroregion, ve kterém se nacházíme. Takže za mě
jsem za to rád a jsem rád za tu politickou shodu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
My jsme znovu, pane poslanče Metnare, slyšeli od premiéra Fialy, že tématem dne není něco, co bychom nazvali zřízením
americké vojenské základy, možná přesněji americká vojenská přítomnost v České republice. Je to tak, pane poslanče
Metnare, správně, nebo i v tomto směru by Česká republika měla být aktivní a v rámci dohadování dohody se Spojenými státy
by měla usilovat i o americkou vojenskou přítomnost u nás?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Podívejte se, můj názor na vojenskou základnu v České republice je takový, že ani za mě nebyla na pořadu za mého působení
v rezortu a není v současné době ani na stole. Vůbec se nedomnívám, že se nacházíme v situaci, kdy je toto téma nutné řešit.
A ani nepadl, tak jak zaznělo nejenom ode mě, ale i od celé řady další, žádný konkrétní návrh ze strany Spojených států nebo
ze strany aliance na rozmístění vojsk na území České republiky. Já bych chtěl zdůraznit, že jsme opravdu součástí
Severoatlantické aliance. A toto téma, by se mělo projednat na alianční půdě. Bavit se o tom, zda je rozmístění aliančních sil na
území Evropské unie dostatečné, nebo ne, a popřípadě diskutovat otázky, čímž zvýšíme nejenom obranyschopnost České
republiky, ale i Evropské unie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče, promiňte, jedna podotázka: zásadním posunem proti období vašeho působení v čele rezortu obrany je
vypuknutí války na Ukrajině, tedy napadení Ukrajiny Ruskem. Není to ten zásadní posun, který by dával ratio úvahám o tom,
aby Američané byli přítomni na území České republiky?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, bývalý ministr obrany /za ANO/ 
Podívejte se, každopádně propuknutí ruské agrese na území Ukrajiny je velký posun. Tato bezprecedentní agrese,
samozřejmě neospraveditelná, a dává tady daleko jiné otázky. Co udělat pro zvýšení obranyschopnosti Evropy, co udělat a jak
pokračovat bez zvýšení obranyschopnosti České republiky? A tady s ohledem na tyto otázky musíme pokračovat v
modernizačních projektech naší armády, popřípadě které projekty lze urychlit, tak tyto urychlit, abychom plnili závazky aliance.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Rozumím. Pane poslanče, Žáčku, bylo namístě, aby ministryně obrany Černochová, která je ze stejné strany jako vy, zmínila v
rozhovoru pro Deník N to téma možného vyjednávání o americké vojenské přítomnosti v České republice. Když to nevěděli
koaliční partneři, když to nebylo probíráno na vládě, když to není v programovém prohlášení vlády, když to jednoduše bylo
téma, které spadlo z čistého nebe?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Takhle by to vypadalo, že není vhodná situace, není volný čas se o tom bavit, ale jak zde bylo řečeno, ta válka na Ukrajině
totálně všechno změnila. Když vznikala vláda, když vznikalo vládní prohlášení, tak tam nic nemohlo být. Putinova válka prostě
nebyla předpokládána českou vládou, nebyla předpokládána i jinými institucemi celosvětovými. Já si myslím, že položím otázku:
"Kdy je čas se o tom bavit, abychom zde měli základnu, českou základnu, na níž by mohli působí například američtí vojáci nebo
další spojenci NATO?" Když to nebylo, jo... Válka začíná, začínáme s tím nebo zprostředkovaně nebo vstupujeme do té éry,
kdy ta hrozba se mnohonásobně zvýšila. A jdeme tam s tím, co bylo dohodnuto mnoho let předtím. A tehdy nebyla, jak jsem
rozuměl u pana kolegy Metnara, tehdy nebyla vhodná chvíle se o tom bavit, nebylo to téma. A dneska to zase téma není.
Nevíme, jak dlouho ten konflikt bude trvat. Nevíme, jak ho Putin kulminuje. Kdy bude ta vhodná chvíle? Já si myslím, že
využívám toho, veřejnost by mohla přijít diskutovat. Určitě odborná diskuze, vojenská diskuze, diplomatická. Já si myslím, že z
tohohle pohledu tohle úplně správně není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A není to téma, které by měla zdvihnout, tak jak naznačoval pan poslanec Metnar, Severoatlantická aliance? Aby to jednoduše
přišlo na půdě aliance, nikoliv ze strany České republiky směrem ke Spojeným států?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Já bych také to viděl, že asi úplně ideální by bylo, kdyby třeba už jsme měli nějakou shodu na těch konturách s Američany. A
pak je možné... Protože to má určitě veřejnou dimenzi, to nelze udělat za zády veřejnosti, to je tak závažný akt, i s našimi
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historickými zkušenostmi, byť by to byla svobodná vůle obou stran. Rozhodně by to muselo být schváleno, projednáno na
úrovni NATO, ale i v politické úrovni i s našimi partnery v Evropské unii. To je naprosto jasné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pan poslanče Letocho, měla by ministryně obrany Černochová zdvihnout to téma o přítomnosti amerických vojáků při svém
následném jednání ve Spojených státech s ministrem obrany Spojených států po Velikonocích?

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Vzhledem k tomu, že se už toto téma tady otevřelo veřejně o tom diskutujeme, sice všichni tvrdíme, že to v současné době není
na stole a je to pravda, je to myšleno v tom smyslu, že o tom vlastně nikdo nejednal, nejednala o tom vláda, nejednaly o tom
ani jednotlivé poslanecké kluby, takže v současné době to skutečně nikdo neřešil, a tak, jak už řekl pan premiér před chvílí,
vlastně všechno to vzniklo na kongresu ODS a myslím si, že paní ministryně obrany Jana Černochová netušila, co reakcí na
dotaz pana Vondry se v podstatě spustí. Nicméně zmínila, že na své návštěvě, která proběhne v druhé půlce dubna ve
Spojených státech, kdy bude mluvit s americkým ministrem obrany s panem Austinem, že se na toto téma zeptá, takže
vzhledem k tomu, že to je ministryně obrany, myslím si, že je nejpovolanější k tomu, aby se o tomto začali bavit i na alianční
půdě ve Spojených státech, nicméně je třeba říct, že vlastně ta úvodní schůzka nebyla domluvena kvůli nějaké americké
základně ani kvůli radaru, ale kvůli té dohodě o obranné spolupráci, která ve své podstatě netvrdí, že bude na našem území
jakákoliv americká základna, jakýkoliv radar. Mluví jednoduše o tom, že budeme spolupracovat v rámci obrany, že američtí
vojáci mohou být na našem území až ve chvíli, kdy na tom území budou, tak právě v té dohodě se zmiňuje podmínky, kde se
budou nacházet, jaké budou právní delikty v případě, že se tady něco stane, takže není to vůbec nic společného s americkou
základnou, a nebo s nějakým radarem. Tohle je téma, které opravdu na stole není, ale to neznamená, že se o tom paní
ministryně potom, co se tady dva dny děje, s panem ministrem bavit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jen, abych tomu, pane poslanče, rozuměl úplně přesně, váš názor. Potřebuje Česká republika pro zajištění své bezpečnosti
přítomnost amerických vojáků na svém území?

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Já si myslím, že po tom, co se děje v současné době na Ukrajině, kdy Užhorod je vlastně 381 km vzdušnou čarou od Ostravy,
což si ne každý uvědomuje, že je to takto blízko, tak potřebujeme se svými aliančními partnery navazovat užší spolupráci, a
pakliže je tady dlouhodobá snaha Spojených států navázat se všemi zeměmi NATO spolupráci ohledně obrany, tak věřím, že
spolupráce i s naší republikou je i v této situaci určitě namístě.

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Pane poslanče Metnare, teď bych využil vaší zkušenosti bývalého ministra obrany. Spojené státy by podle vás měly nebo
mohly mít zájem o přítomnost na území České republiky? Narážím na to, že o něco podobného pokoušelo v minulosti Polsko a
neuspělo.

Dívejte se, to je tak odborná otázka a já, nechci v tuto chvíli spekulovat, ale nedomnívám, že by ten zájem byl ze strany
Spojených států, vytvoření základny na území České republiky. A jak říkám, tomuto musí předcházet ta odborná vojenská
diskuze, která bude ukončena nebo vyhodnocena, to co přispěje zvýšení obranyschopnosti Evropy, potažmo jednotlivých zemí,
takže já to beru jako velkou spekulaci, beru to jako poměrně nešťastné a ze strany. Paní ministryně to beru jako politické gesto,
které bylo na kongresu pro voliče ODS vypuštěno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče Žáčku, proč by Spojené státy měly mít zájem jít do České republiky, když slyší, není to téma dne, říká premiér,
nepodpořím to, říká prezident, muselo by o tom být referendum, říká opozice?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Já říkám jednoznačně, že to je pozdě. Dnes se bavíme, válka na Ukrajině vypukla. Nevíme, jak dlouho bude pokračovat.
Podívejme se na naše partnery na Slovenské republice. To, že se tu dohodu se Spojenými státy podařilo podepsat těsně před
vypuknutím konfliktu, to, že se Spojené státy zavázaly o obnovu letecké infrastruktury dvou letišť plus dalšího zařízení, aby
mohli vlastně na slovenských letištích, aby mohli používat americké stíhačky a plus další momenty, které se /nesrozumitelné/
budou vázat, tak já se domnívám, že Slovensko tímto aktem nás předstihne v tom našem velmi pomalém úsilí modernizovat
českou armádu a znovu opakuji, my nemáme splněny všechny ty milníky, které jsme slibovali na to, my nemáme koupeny BVP,
diskutovali jsme tady za mírového stavu, až jsme se dostali na pomezí války, a my nemáme vlastně ty sliby ty závazky vůči
spojencům jaksi splněny, čili bavme se o něčem...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A promiňte, ta americká vojenská přítomnost by mohla akcelerovat modernizaci české armády, po které koneckonců volal i pan
Metnar?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Když už teďka to mají dojednáno Slováci, tak je to samozřejmě otázka, přestože Mošnov třeba například letiště, kde přistávaly,
jak správně řekl náš jestřáb Saša Vondra, ty dvě krásné B-52, tak je přece něco jiného než přistávat na letištích, které jsou
uprostřed slovenských hor, takže ano, je to určitě strategicky postavené letiště, řekl bych v týlu Polska, Slovenska i nakonec s
dosahem na Maďarsko. Nicméně byli jsme druzí, Slováci tím získali modernizaci a myslím si, že v tomto smyslu nás prostě
přeběhnou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Vy jste zmínil Mošnov, zmínil ho taky ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, konkrétně ve víkendové debatě prohlásil,
že pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základy v Přerově a už zmiňovaném Mošnově.
Obě se nachází na východě země, Přerov v Olomouckém kraji, Mošnov potom v Moravskoslezském kraji. Letiště v Přerově jako
vojenské letiště fungovalo do roku 2013. Do tohoto data tam měla sídlo třiadvacátá základna vrtulníkového letectva. V minulosti
na tomto letišti působily například transportně-bojové vrtulníky. Letiště v Mošnově je dnes známější pod současným názvem, a
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sice letiště Leoše Janáčka Ostrava. Vojenské využití mělo letiště pouze do roku 1989 od roku 2003 se tam nicméně konají
letecké přehlídky Dny NATO. Pane poslanče Letocho, ta dvě místa, byť se bavíme, znovu opakuju, v hypotetické rovině, není
to na stole, říká premiér, ta dvě místa, Mošnov Přerov pro případnou přítomnost amerických vojáků dávají smysl?

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
O čem se jakoby bavíme? Jestli se bavíme o americké základně, tak ta na stole není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, proto jsem zmínil formulaci přítomnost amerických vojáků, to je asi přesnější.

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Ta přítomnost amerických vojáků může být ale různých forem, jo, tzn. nemusí k tomu mít vysloveně využito letiště, takže proto
říkám, tady tohleto by mělo projít velmi důkladnou diskuzi u odborníků, mělo by projít diskuzi na vládě, v politických klubech. Je
možné, že se o tom ve čtvrtek budeme taky bavit na výboru pro bezpečnost a v současné době střílet od boku, jestli je Přerov
nebo Mošnov tím správným místem, kde by měli američtí vojáci být, tak nejdřív se pobavme o tom, jaké by mělo být využití a co
by to mělo být za jednotky, a pak se bavme o tom, kde by měly být, ale pokud vím, tak pan ministr Jurečka toto zmínil právě
zejména ve spojení s americkou základnou, a jak říkám, teď v současné době se opravdu bavíme o něčem, co v tuto chvíli není
vůbec prodiskutované, takže nemá smysl jako říct, jestli Ostrava je právě to místo pro něco, co vlastně nevíme ani, jakým
způsobem má působit v České republice. Myslím tím americké americké vojáky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Nechci být jízlivý, pánové, ale vypadá to, že v koalici tak trochu střílíte od boku. Paní ministryně střelila základnou, pan ministr
Jurečka střelil dvě konkrétní místa. Omlouvám, pane poslanče Žáčku, ten Mošnov a Přerov, to bylo střílení od boku, nebo to
někde oficiálně padlo?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Já reaguji pouze na Mošnov a odkazuje se, říkám, na našeho jestřába, místopředsedu ODS Sašu Vondru.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče Metnare, ten argument, který zde zazněl, trochu navazoval na to, co jste říkal před malou chvílí, a sice je nutné
modernizovat a akcelerovat modernizaci české armády, tak nemůže k tomu přispět právě ta americká vojenská přítomnost
podobně jako na Slovensku?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Dovolte mi, já bych tuto debatu trošku vrátil na odbornou úroveň. Dívejte se, já to beru a pan poslanec Letocha to nazval
přesně, to je střílení od boku do těch lokací, kde se o tom hovoří. To, že tam v minulosti byly základny, to neznamená, že teď
jsou to vhodná místa, kde by byly využitelné, dívejte se, aliance, jak začala, nejenom když propukla agrese Ruska na Ukrajině,
už dopředu začala aktivovat plány a další. Kdyby to bylo z odborného hlediska relevantní, ta diskuze, o těch základnách, tak se
o tom dávno diskutovalo. Relevantní je jednotky rychlého nasazení, /nesrozumitelné/, posílení východního křídla, doplnění
techniky. A já si myslím tak, abychom se bavili aspoň trošku v odborné rovině, to je tato cesta, a ne střílení od boku

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dobrá, a teď, prosím, to, co ale není střílení od boku. To, co vidíme na Slovensku. Přítomnost amerických vojáků, současně
akcelerace modernizace tamní armády, to by u nás nemohlo fungovat? Pane poslanče Metnare?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
To já těžko budu odhadovat, protože armáda Spojených států si vybrala de facto tu lokaci letiště /nesrozumitelné/, z nějakých
odborných a vojenských hledisek, takže tam tomu předcházela dlouhá samozřejmě diskuze a příprava této smlouvy, ale my se
teď tady bavíme něco, co vzniklo o víkendu bez jakékoliv odborné diskuze a /nesrozumitelné/ návazností a samozřejmě
východisek.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, promiňte, bavíme se o něčem, co silně zarezonovalo ve společnosti. Ano, bavíme se o něčem, co silně zarezonovalo taky
na politické scéně, takže téma to bezesporu je, ale už ho uzavřeme a dostaneme se zpátky k té česko-americké smlouvě, ale
zajímá mě ještě poslední věc. Pokud by to bylo téma ne nereálné, ale reálné. Měly by o tom rozhodovat občané v referendu,
pane poslanče Metnare, o americké vojenské přítomnosti v České republice?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Za mě, co se týče tady takovýchto diskuzí na takovéto témata musí být široká politická diskuze, musí být samozřejmě široká
diskuze s občany, obrovský konsenzus a samozřejmě já s referendem souhlasím.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jenom připomínám, že nemáme zákon o obecném referendu, takže bychom to museli řešit nějakým speciálním referendem
nebo urychleným přijetím zákona o obecném referendu, to podotýkám jenom pod čarou, referendum, pane poslanče Žáčku?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Pan kolega Metnar tady na jednu stranu preferuje vyjadřovat se odborně, potlačuje tu politickou diskuzi, která prostě má svoji
lidskou podobu, a zároveň chce referendum, to jsou věci, které jdou proti sobě. Podle mého názoru to nejde dohromady,
referendum rozhodně nemůže být na odborné úrovni.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Chcete reagovat, pane poslanče Metnare?

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Dívejte se, to je tak závažné umístění a přítomnost cizích vojsk na území České republiky, z hlediska konsenzu mezi občany si
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myslím, že je to namístě, to vůbec není v kolizi s odborným hlediskem.

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
/nesrozumitelné/

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
A ať si pán z Polska vzpomene, jak dopadli s radarem v roce 2008, kdy to rozdělovalo společnost, kdy ta diskuze nebyla.

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Dneska máme Rusy pryč s ambasády, který to všechno organizovali, ty akce proti tomu, takže já si myslím, že jsme v úplně jiné
situaci, kromě toho je válka několik set kilometrů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Já vás s dovolením nechám pana poslance Lerochu vás rozsoudit, nebo zeptám se na stejnou otázku, referendum, anebo ne?

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Pan Metnar zmínil, že to je vysoce odborné téma. Já si myslím, že bysme o tom měli rozhodnout na úrovni parlamentu, tzn. v
Senátu a v Poslanecké sněmovně, ale v každém případě bychom měli občany ujišťovat, že naše rozhodnutí v žádném případě
neohrozí bezpečnost naší země, protože velmi často slýchávám, že ve chvíli, kdy tady vznikne jakákoliv americká základna, že
se staneme terčem, což je ve své podstatě nemusí být pravda, ale jak říkám, je to na té odborné diskuzi. A nejsem si zcela jist,
jestli potom ve chvíli, kdy by mělo být referendum, jestli by právě občané nevnímali tady tuhletu hrozbu, která případně ani
nemusí být, více a mohlo by to velmi výrazně výsledek toho referenda ovlivnit, takže souhlasím s panem Metnarem, že
odbornou diskuzi, souhlasím s panem Žáčkem, že bychom to měli vyřešit na politické úrovni.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem, souzní s vámi, pánové, taky diváci. Třeba Emil konstatuje: Přítomnost armády cizí země na našem území je
potřeba velmi dobře zdůvodnit a odargumentovat. Ty argumenty koneckonců v naší předchozí debatě, on se na ně ptá, už
padaly. Pane poslanče Letocho, když se teď zaměříme na tu obrannou smlouvu, na to, co teď na tom stole jednoduše je, co je
aktuální mezi Českou republikou a Spojenými státy, co by ta smlouva z vašeho pohledu měla obsahovat?

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Tak jak už jsem zmínil předtím, měla by obsahovat. formát vůbec působnosti amerických vojáků, kde by měli mít, jaká legislativa
by se na ně vztahovala, takže ve své podstatě by měla být dohodou toho, jakým způsobem bychom společně bránili naše
hranice, respektive hranice Nata, a zároveň, abychom společně ukázali světu a i agresorům, který se dneska nebo téměř
ničeho, že jsme jednotní a že aliance NATO je silná a je připravená chránit, byť centimetr alianční půdy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, ale mám tady washingtonskou smlouvu, pane poslanče Žáčku, máme tady alianci, která stojí na principu kolektivní obrany,
tak k čemu je zapotřebí mít ještě separátní obrannou smlouvu konkrétního státu se Spojenými státy? A jenom předesílám, vy
jste zmínil, tuším vy, že drtivá většina členů aliance tu smlouvu se Spojenými státy má, ptám se proč?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Já bych řekl, že to je nezbytná podmínka pro to, abychom mohli bilaterálně komunikovat s Američany o modernizaci naší
armády, našich bojových prostředků, přístupy k technologiím, protože Evropa v souvislosti s pomocí Ukrajině, v zásadě bych to
řekl velmi vulgárně, má vyčerpané sklady, ty kapacity na vytvoření a výrobu jakýchsi velkých zbrojních celků zde není a jediný
vlastně dodavatel v rámci NATO světové úrovně, který má kvalitní, osvědčené zbraňové systémy, to jsou prostě Američané. A
pokud my s nima nebudem dohodnuti, tak je nemusíme dostat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Takže urychlení modernizace, urychlení dodávek potřebné techniky, to je ten primární úkol?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Já si myslím, že to bude jedna ze součástí, abychom se dostali k technologiím, abychom měli výměnu nějakou, včetně informací
o všech těchto aspektech, ale primárně je to cesta, která by nám mohla otevřít v rámci modernizace našeho letectva, našich
pozemních sil. Myslím si, že všechny tyto aspekty jsou namístě, protože, znovu opakuji, jediní Američané jsou dneska schopni
plnit tyto dohody, dodávat materiál v nějakém velkém množství dokonce i Spolková republika Německo bude posilovat,
obnovovat svoji armádu, její bojeschopnost za využití amerických zbraní a amerických zbrojních systémů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je, pane poslanče Žáčku, nastal už nějaký konkrétní návrh té dohody? A narážím na to, že Deník N informoval o tom, že
Američané už návrh předložili, že údajně dnes o tom už měla jednat taky Bezpečnostní rada státu, psali včera.

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Tak to já samozřejmě nevím, já nejsem účastníkem těchto jednání, ale předpokládám, že se to v brzké době dozvíme, i když asi
ne úplné znění. Předpokládám, že to znění celého toho dokumentu, bude v nějakém režimu utajení.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A vy jste viděl už nějaký návrh?

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Neviděl.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče Metnare, vy jako předseda výboru pro obranu máte nějaké informace, že by nějaký návrh byl už na stole?

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 334 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Nemám, žádný návrh jsem neviděl, ani nebyl diskutovaný a já bych jenom doplnil, co se týče tý spolupráce, tak nejenom to, co
se týče u modernizace /nesrozumitelné/ a řekněme, přístup k těm novým technologiím je okrajový, hlavní, řekněme, základ tý
smlouvy je konkrétní bilaterální spolupráce v těch daných oblastech, v těch daných lokalitách, kdo bude velet, jaké vojska tam
budou, pod jakou jurisdikci bude ta cizí armáda spadat, a to je hlavní záměr této smlouvy a přirovnal bych to ještě k tomu,
podobné máme Náměšť, Čáslav mám letiště Náměšť a Čáslav, pardon, kde máme takovou smlouvu uzavřenou, detailní s
aliancí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane poslanče, ještě prosím velmi stručně, odpovězte mi na tuto věc, proč tu smlouvu se Spojenými státy ještě uzavřenou
nemáme, když ji má uzavřeno 24 z 30 členů NATO, včetně takových zemí, jako jsou pobaltské státy, Polsko, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko? A ptám se vás jako bývalého ministra obrany a jako člena hnutí ANO, které ve své gesci
mělo dvě funkční období, dvě volební období právě rezort obrany.

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Řeknu to naprosto tak, jak to je, otevřeně tato smlouva /nesrozumitelné/ jednání návštěv představitelů Spojených států,
ministra, jak byl u nás na přehlídce při výročí, já, když jsem byl ve Spojených státech, nedostala se na program našeho
jednání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pánové, moc vám děkuju všem. Mějte se dobře, hezký večer.

Pavel ŽÁČEK, předseda výboru pro bezpečnost, Poslanecká sněmovna /ODS/ 
Hezký večer.

Petr LETOCHA, člen výboru pro bezpečnosti, Poslanecká sněmovna /STAN/ 
Hezký večer

Lubomír METNAR, předseda výboru pro obranu, Poslanecká sněmovna, bývalý ministr obrany /nestr. za ANO/ 
Hezký večer a děkuji za pozvání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Spojené státy americké v posledních týdnech výrazně navýšily počet vojáků v Evropě. Podle generálního tajemníka NATO
Jense Stoltenberga jde o víc než 100 000 příslušníků americké armády. Nejvíc vojáků, víc než 35 000, je nasazených v
Německu. Po víc než 10 tisících jich je v Itálii, Polsku a Velké Británii. Spojené státy a další členové NATO svými vojáky posilují
východní země aliance už od podzimu, kdy Rusko začalo shromažďovat armádu u hranic s Ukrajinou. Na začátku února potom
schválil slovenský parlament dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy, na jejímž základě mohou američtí vojáci
využívat dvě vojenské letecké základny v zemi. A obdobnou dohodu by mohla chtít s Washingtonem sjednat podle svých slov i
šéfka českého rezort obrany Jana Černochová. Aktuální debata o přítomnosti amerických vojsk na českém území není první
takovou. Pozornost české veřejnosti získal americký záměr postavit v Česku protiraketový radar. Informoval o tom v lednu roku
2007 tehdejší premiér Mirek Topolánek. O pár dní později požádaly Spojené státy o jeho umístění v Brdech. Tamní obce
pořádaly referenda, aby zjistily, jaký názor na stavbu mají místní lidé. Reakce byly většinou negativní.

obyvatelé Trokavce 
Může být nějaký ten útok určenej na ten radar. Ta jejich morálka jako, si myslím, že je to o ničem.

tehdejší redaktor ČT 
Podle mluvčího Ministerstva obrany šíří odpůrci radaru po internetu lži, kterých se lidé zbytečně bojí, například, že radar bude
pohánět jaderná elektrárna.

odpůrce amerického radaru 
Že to bude zapojený normálně na síť, to je nesmysl, to musí mít reaktor.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V červenci téhož roku byla k finálnímu měření pro umístění radaru vybraná lokalita u obce Míšov. Sněmovna na podzim odmítla
o umístění americké radarové základy uspořádat referendum. A v červenci roku 2008 potom šéfové české a americké
diplomacie podepsali smlouvu o radaru v Česku.

Karel SCHWARZENBERG, tehdejší ministr zahraničí 
První úkol zahraniční politiky každého státu je zajistit bezpečnost svého státu.

Condoleeza RICEOVÁ, americká ministryně zahraničí 
Dohoda je součástí širších obranných systémů, které podpoří bezpečnost Severoatlantické aliance. Není to jen stavební
kámen bezpečnosti USA a České republiky.

Mirek TOPOLÁNEK, tehdejší premiér a předseda strany ODS 
Nemám rád patetická slova, ale my jsme už jednou v historii byli v podobné situaci jako dnes. A tehdy jsme selhali. Nepřijali
jsme Marshallův plán a takovou chybu si podle mě už podruhé nemůžeme dovolit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
V dubnu roku 2009 tehdejší americký prezident Barack Obama v Praze řekl, že pokud Írán ustoupí od vojenského jaderného
programu, nebude protiraketový štít potřeba. Od záměru potom Spojené státy tak nakonec ustoupily, a to o pár měsíců později.
A my teď míříme za dalším hostem Devadesátky, Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , s námi ve spojení, dobrý večer.
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Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Jak moc vám ty současné debaty o americké vojenské přítomnosti, ale taky o sjednání obranné dohody Spojené státy – Česko
začínají připomínat to, co se dělo kolem umístění amerického radaru v Česku?

Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak je vidět, že ta česká debata je stále velmi polarizovaná a v Čechách to vnímám jako velmi citlivé téma. Nicméně je tady jako
jeden zásadní rozdíl, v tom předchozím případě přišla a jednoznačně iniciativa z americké strany, administrativa George Bushe
měla plán na vybudování komplexního systému protiraketové obrany, a v tomhle případě to vypadá, že ten nápad s budováním
nějaké americké základny vznikl na té české straně a se Spojenými státy asi ještě nebyl úplně detailně konzultován, takže ani
nevíme úplně o co by se mělo jednat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a když se odpíchneme právě od té komunikace politiků, od toho, že to přišlo náhle, od toho, že opozice přispěchala s
prohlášením muselo by být referendum, tak nestojíme náhodou na prahu další vleklé, možná tak trochu hysterické debaty,
nejen o americké vojenské přítomnosti, ale také třeba o té obranné smlouvě, byť by tam ta přítomnost nebyla. ?

Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To je samozřejmě spekulace. Ta debata vleklá by mohla vzniknout v případě, že by ten zájem projevila americká strana, a můj
osobní je ten, že to je spíše nepravděpodobné. Spojené státy nepochybně v tuhle chvíli posilují svoji přítomnost v Evropě, v
reakci na to, co se děje na Ukrajině, v reakci na ruskou hrozbu, nicméně z dlouhodobého hlediska Spojené státy jasně
deklarují, a to je výsledek mocenské elity, že tu svoji pozornost potřebují přesouvat do Pacifiku, kde jim roste konkurent v
podobě Číny, která už v tuhle chvíli je mocensky v podstatě silnější, než byl Sovětský svaz na vrcholu svých sil. Je jasné, že
Spojené státy by byly radši, kdyby Evropa dokázala svoji bezpečnost co možná nejvíce zajišťovat vlastními silami a nevolala si
je na pomoc.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na druhou stranu, promiňte, toto platilo před válkou na Ukrajině, několik týdnů se už tady bavíme o tom, že se Spojené státy
vracejí do Evropy, to, že posilují tu svoji přítomnost v Evropě, tak pokud bychom se bavili o tomto trendu, dávalo by z
amerického pohledu smysl soustředit se na Českou republiku, nebo pokud by se Spojené státy více soustředily na Evropu, tak
by se soustředily na Polsko, pobaltské země, Bulharsko jednoduše na tu linii východního křídla, ať už na severu, nebo na jihu?

Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Větší smysl mi strategicky jednoznačně dává to soustředění se na ty státy, které bezprostředně sousedí s Ruskou federací a
které jsou tím pádem mnohem ohroženější nějakou agresí, z hlediska České republiky je nepravděpodobné, že by tady bylo
strategicky výhodné umístit nějakou velkou americkou základnu, protože ty místa, o kterých se bavíme, tzn. letiště Mošnov a
Přerov, jsou poměrně daleko od té možné oblasti konfliktů, ale zároveň jsou ještě pořád v dosahu ruských raket z Kaliningradu.
Takže mi bysme postavili základnu, která je opravdu daleko, ale pořád by tam ty síly byly zranitelné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pojďme k té obranné dohodě mezi Spojenými státy a Českou republikou. Je v zájmu Česka takovou dohodu se Spojenými státy
mít a je to urgentní, hoří to?

Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Je to nepochybně v zájmu česká a je to i v zájmu Spojených států. Ujednoduší to tu spolupráci, zároveň jakoby já si úplně
nemyslím, že to hoří, protože byť ten konflikt na Ukrajině v nás probudil něco, co jsme dlouho ignorovali, tzn. možnost, že
konvenční válka v Evropě je nadále možná, tak pravděpodobnost, že by došlo z ruské strany k eskalaci té války, v tuhle chvíli
je velmi malá. Rusko v tuhle chvíli nasadilo na Ukrajině 3/4 svých pozemních sil a ruské jednotky utrpěly ztráty zhruba,
řekněme, někde kolem jedné třetiny a Rusko to prostě nemá sílu, aby eskalovalo ten konflikt vůči NATO, pokud nebude mít
pocit, že NATO se chystá do toho konfliktu vstoupit a že Rusku už nic jiného nezbývá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ještě velmi stručně poslední věc, co by bylo gros té dohody z vašeho pohledu? Slyšeli jsme debatu politiků, kteří se na tom
úplně neshodli, jeden akcentoval modernizaci armády, jiný akcentoval konkrétní dojednání konkrétních měst v České republice
tak, co by bylo to gros?

Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Když se podíváme na ty dohody, které mají uzavřený jiné státy, tak jsou vlastně hodně technikálie, tam se řeší, jak se budou
platit daně, kdo bude mít trestní jurisdikci pod americkými vojáky. Samozřejmě budou tam taky případně specifikovaná nějaká
místa, kde by mohla americká armáda působit, ale ale ta dohoda samotní je hodně o technikáliích. O tom, jak vlastně taková
přítomnost Spojených států probíhá, aby případně nevznikaly nějaké problémy, řekněme v těch denodenních věcech.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Ludvíku, moc vám děkuji za komentář. Mějte se dobře, hezký večer.

Jan LUDVÍK, katedra bezpečnostních studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Hezký večer i vám.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a dnešní Devadesátka končí. Už za chvíli ale začne Byznys ČT24. V něm rozebereme i dnešní zasedání tripartity.
Připomínám, že odbory žádají kvůli vysoké inflaci mimořádné zvýšení platů ve veřejné sféře a růst minimální mzdy. Kabinet sice
s jednáním o těchto tématech počítal v polovině roku. Zároveň ale premiér zopakoval, že se vláda vyhýbá plošným krokům.
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Karolína JELÍNKOVÁ, redaktorka ČT 
Úřady práce, právě tady zaměstnancům nejen v souvislosti s uprchlickou krizí přibyla řada úkolů. Věra Prokopová vede jedno z
oddělení i zdejší organizaci odborů. Při práci v poslední době nachází i žádosti od svých kolegů.

Věra PROKOPOVÁ, vedoucí odd. zprostředkování a poradenství, ÚP ČR v Praze 
Řada našich zaměstnanců vlastně se stává i klienty Úřadu práce, protože si žádají o sociální dávky, že už prostě bohužel na ně
jim vzniká nárok, protože jejich plat je nedostatečný.

Karolína JELÍNKOVÁ, redaktorka ČT 
I kvůli tomu je prý problém zaplnit volná místa. Nejenže agendy je víc. Někteří prý kvůli náročnosti práci opustili. S požadavkem
na jednání o možném růstu platů státních zaměstnanců dnes přijížděli na zasedání tripartity zástupci odborů. Stoupnout má
podle nich i minimální výdělek.

Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů 
Předneseme ale na předsednictvu, že by se měla zvýšit minimální mzda o 10 %.

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
Plošné zvyšování platů ve veřejné sféře rozhodně smysl nemá, má smysl stejně jako vláda pomáhá občanům cíleně, tak cíleně
řešit platy.

Karolína JELÍNKOVÁ, redaktorka ČT 
Kabinet připomíná dřívější kroky jako třeba zvýšení životního a existenčního minima nebo plánované snížení spotřební daně na
naftu a benzín. Podle odborů to nestačí a na inflaci je třeba reagovat i jinak.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
Požádám, abychom co nejdříve zahájil jednání o platech, o mimořádném zvýšení v roce 2022 a také o zvýšení minimální mzdy
mimořádně ještě teď ideálně nejpozději do pololetí.

Marian JUREČKA, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/ 
Musíme se k tomu vrátit i k tomu tématu minimální mzdy. Samozřejmě je to složité, protože musíme také sledovat tu situaci u
těch firem. My tady máme potenciálně riziko ohrožení tisíců pracovních míst.

Karolína JELÍNKOVÁ, redaktorka ČT 
A to prý kvůli navázání některých na export na Ukrajinu nebo do Ruska. Firmy řeší i další dopady jako nedostatek surovin nebo
ceny energií.

Jaroslav HANÁK, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Ekonomika není v dobrém stavu. Řada odvětví, oborů má obrovské problémy. Je tam řada dopadů, inflace 12,7, což už je
opravdu obrovské číslo.

Petr FIALA, premiér, předseda strany /ODS/ 
Budeme velmi zvažovat, jaké opatření uděláme, vyhýbáme se těm plošným krokům prostě proto, abychom tu inflaci drželi pod
kontrolou.

Karolína JELÍNKOVÁ, redaktorka ČT 
V reakci na současnou situaci začalo ministerstvo práce připravovat kroky k případnému spuštění tzv. kurzarbeitu. Karolína
Nová a Karolína Jelínková, Česká televize.

„U Kyjeva se bojuje za Prahu.“ Snad to dopadne lépe než u Madridu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 07:15 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Pouhý den poté co ruská armáda bezdůvodně vtrhla na Ukrajinu, parafrázoval těmito slovy předseda českého senátu Miloš
Vystrčil větu, kterou většina z nás zná už ze základní školy: „U Kyjeva se bojuje za Prahu.“ Jakmile se začalo mluvit o
mezinárodních dobrovolnických jednotkách, byla na světě další asociace na španělskou občanskou válku z let 1936 až 1939.
Oni měli interbrigády, my je budeme mít taky. Nic se ale neopakuje. Naštěstí.

Ne že by ta přirovnání byla vyloženě vyšinutá, snaží se jen do naší historické paměti vřadit nové děje. Chceme je nějak uchopit,
dát jim logiku. Jenže dnešní spory s těmi historickými vnitřně souvisejí jen velmi málo. Zatímco dnes primárně řešíme napadení
nezávislé země, budoucnost Ukrajiny a sekundárně budoucí strategie soužití evropských a euroatlantických struktur s
putinovským či možná postputinovským Ruskem, tehdy šlo o něco jiného. Evropa se pracně vzpamatovávala z hospodářské
krize, sílily radikální myšlenky, totalitní ideologie, autoritářské režimy se dostávaly k moci a na okraji kontinentu vypukla válka,
která se pro všechny strany budoucího konfliktu stane jakýmsi zkušebním polem. A to nejen vojensky, ale i špionážně nebo
ideologicky.

Používání asociací spojujících dnešní Ukrajinu a Španělsko 30. let nerespektuje snad v ničem základní půdorys, na kterém oba
konflikty stály a stojí. Vladimir Putin a současná ruská ideologie by uvítali, kdyby se i na dnešní ukrajinské boje hledělo jako na
občanskou válku. Potvrzovalo by to Ruskem šířený narativ, že [lock]Ukrajina vlastně není stát, Ukrajinci nejsou národ, jen
odnož Ruska, trochu jiní Rusové. Jenže tak tomu není. Španělská občanská válka naopak byla od počátku sporem uvnitř
jednoho státu, i když s dalekosáhlými důsledky. Je to rozdíl mezi občanskou válkou a napadením suverénního státu jednou z
velmocí.

Španělská občanská válka začala 17. července 1936 v severoafrické Melille, když proti legálně zvolené republikánské vládě
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Lidové fronty vojensky vystoupila část španělské armády, především jejího důstojnického sboru. Jak připomíná přední český
znalec španělské občanské války, historik Jiří Chalupa, výkladů toho, proč právě takto nepokojné Španělsko začalo etapu
horké války na evropském kontinentu, je hned několik.

Španělští vojáci odjíždějí na frontu. Foto: archiv Michala Stehlíka
Od romantizující teorie dvou Španělsek, podle které už od 19. století vedle sebe žila společnost nesmiřitelně rozdělená mezi
liberály a konzervativce. Přes vizi o střetu tří koncepcí toho, jak se má Španělsko vyvíjet dál – Revoluce, Reakce, nebo
Reforma. Až po sofistikovanější přístupy hledající individuální odpovědnost u těch, kteří mezi světovými válkami Španělsku
vládli. Oni svou exaltovanou rétorikou a planými gesty vyhrotili situaci tak, že nebylo návratu. Posilovali mentalitu „buď my,
nebo oni“, která vede k boji jedněch proti druhým, a postiženi jsou nakonec jako vždy především ti, kteří konflikt nezavinili.

Levé brigády

Mezinárodní dobrovolnické brigády oficiálně vznikly 22. října 1936. Angažovali se v nich zástupci desítek národů světa – Němci,
Italové, Rusové, Britové i Američani a mezi nimi až 2200 dobrovolníků z Československa. Ztráty československých
interbrigadistů ve Španělsku se odhadují na tři až čtyři sta padlých, tisíc zraněných, sedmdesát zajatých a přes sto dezertérů.

Vznik interbrigád ale nebyl jen úspěch mezinárodního demokratického hnutí, jak bychom to rádi viděli dnes na Ukrajině.
Fakticky šlo tehdy o velký úspěch mezinárodního dělnického hnutí. Interbrigády organizovali čelní představitelé evropské
radikální levice jako francouzský poslanec, komunista Maurice Thorez. Hlavním organizátorem jednotek byl italský komunista
Luigi Longo. André Marty byl exekutivou Kominterny pověřen organizováním náborové kampaně do mezinárodních brigád. O
jejich vznik se zasloužili mimo jiné Georgij Dimitrov nebo Walter Ulbricht. Náborem i logistikou dopravy dobrovolníků do
Španělska byly pověřeny národní komunistické strany.

Většina těch, kteří bojovali ve Španělsku, zůstala bezejmenná, ale občanská válka má také své slavné postavy. A má jich zatím
rozhodně více, než je tomu dnes. Dnešní kulturní, společenské a politické celebrity se v zásadě omezují na pomoc a podporu,
nikoli na boj na vlastní kůži. Republikánské armádě s výzbrojí, a zvláště leteckou podporou pomáhal třeba francouzský
spisovatel André Malraux, dopisovatelem ze španělské fronty byl další francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, své
životní fotografie zde pořídili Robert Capa a Gerda Taro, která také v bojích padla.

Američtí interbrigadisté z praporu Abraham Lincoln. Foto: Wikimedia Commons
V britských jednotkách bojoval George Orwell, německé levicové interbrigadisty přijel podpořit i mladý socialista Willy Brandt. Z
USA dorazil Ernst Hemingway nebo John Dos Passos, z Prahy Egon Ervin Kisch. Spolu s nimi v madridském hotelu Florida
bydlel zástupce moskevské Pravdy Michail Kolcov, agent NKVD, po návratu ze Španělska zastřelený ve stalinských procesech.

Všechny je oslovila romantika boje republikánského Španělska a demokracie jim často splynula s komunismem, ostatně pod
praporem boje proti společnému nepříteli. Oslovily je revoluční a bojové písně, efektní propagandistické plakáty, silné příběhy,
drastické fotografie z bojů. Vnímali to tak, že začíná boj o demokracii a svobodu v Evropě. Doufali, že ho vyhrají už tady ve
Španělsku a že to všem, kteří pomýšlejí na válku, bude stačit jako varování. Mnozí ale také věřili, že jejich vítězstvím začne
nová, lepší a spravedlivější doba. A někteří v tom viděli šanci, že to bude doba vyloženě jejich, doba komunistická.

Návrat potížistů

Odkaz na španělskou válku zazněl také ve chvíli, kdy prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala prohlásili, že případným
dobrovolníkům, kteří odjedou bojovat na straně Ukrajiny, předem zaručí beztrestnost. A tady je další zásadní rozdíl. Zatímco
dnešní stát ústy svých hlavních představitelů zapojení svých občanů do cizí války toleruje – snad proto, že to není válka tak
docela cizí –, první československá republika to viděla jinak.

Vysílání československých občanů do vojenské služby jiného státu bylo i v té době nelegální, a to nejen proto, že se
Československo v roce 1936 hlásilo k politice neintervence. Toto jednání bylo v rozporu s branným zákonem a trestalo se
vězením v trvání šesti měsíců až pěti let.

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 věnoval převažujícímu mínění, že mezi
národními hrdiny je sice řada vojáků, ale prakticky žádní generálové. Není to pravda. Měli jsme celou řadu pozoruhodných
osobností se zlatými výložkami na ramenou.

Československá republika se snažila zamezit ilegálnímu odjezdu dobrovolníků nejen z čistě vojenských, ale také politických
důvodů. Jedním z nich byla obava, aby padlí, zajatí, zranění či nemocní českoslovenští dobrovolníci nebyli na obtíž našim
ambasádám a následně také úřadům doma.

Dalším důvodem byl strach, aby navrátilci ze Španělska nedělali ve vlasti potíže. Bezpečnostní složky státu se v zásadě
oprávněně obávaly, že dobrovolníci nejedou za Pyreneje jen bránit tamní křehkou demokracii, ale také pomáhat vítězství
komunismu. Namístě byly i úvahy, že se tam vycvičí v pouličních bojích a po návratu se mohou stát instruktory v komunistických
přípravách na puč.

Boje mezi rudými

Španělská občanská válka, to nebyl jen boj mezi republikány podporovanými interbrigádami a armádními pučisty zásobovanými
nacistickým Německem a fašistickou Itálií, ale také boj, do kterého poprvé v Evropě masivně zasáhli komunisté a přímo
Komunistická internacionála i Stalinova zahraniční politika, která se v té době dostávala z mezinárodní izolace. Byl to první
otevřený válečný konflikt, v němž se utkali demokracie, fašismus a komunismus.

Podpora Sovětského svazu si v mnohém nezadala s tou, kterou armádním povstalcům poskytly Německo a Itálie. Do Španělska
z Ruska proudily letadla, munice, děla, tanky a další výzbroj, materiál i vojáci, ale také poradci, pracovníci NKVD, velitelé Rudé
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armády a političtí pracovníci. Historik Emil Voráček uvádí, že už na konci listopadu 1936 působilo ve Španělsku zhruba 700
sovětských vojenských poradců (část z nich sloužila ve vojenské rozvědce GRU), pracovníků NKVD, ale také hospodářských
expertů. Nešlo tak jen o spor válečný, ale také výsostně politický a špionážní.

Zástava 3. (Masarykova) praporu 129. mezinárodní brigády složeného převážně z Čechů a Slováků. Foto: archiv Michala
Stehlíka
Po příjezdu do Španělska se totiž mnozí činovníci, které sem Moskva vyslala, rychle měnili z vítaných představitelů Sovětského
svazu v pronásledovatele trockistů a anarchistů, které viděli za každým rohem. A tak se vraždili nejen republikáni a pučisté, ale
docházelo také k popravám v rámci interbrigád, což na renomé jednotek vrhalo špatné světlo. Španělská občanská válka
představuje první velký střet mnohých mladých a naivních komunistů ze středu Evropy se skutečnou sovětskou mocí a jejími
praktikami.

Lidé zvláštního ražení

Mezi Čechoslováky ve Španělsku se pohybují také později významní komunisté jako Leopold Hofman, Bohuslav Laštovička,
Josef Pavel, Laco Holdoš, Osvald Závodský, Jaroslav Klecan, František Kriegel a další. Klecan skončí za války na popravišti se
svým spolubojovníkem Juliem Fučíkem a v jeho Reportáži psané na oprátce se na mnoho let nezaslouženě stane symbolem
zrady a slabosti.

Hofman je jako „španělák“ zatčen na konci června 1951, obviní ho z trockismu a po mučení se přiznává k fingovaným
obviněním. Po propuštění a angažmá v reformě 60. let končí v disentu a podepisuje Chartu 77. Také Holdoš v padesátých
letech pozná komunistické vězení, obviněn je v procesu se slovenskými buržoazními nacionalisty spolu s Gustávem Husákem.
Napíše o věznění vzpomínky a v době normalizace se jeho a Husákovy postoje zcela rozcházejí.

Čs. dělostřelecká baterie Klementa Gottwalda bojující na straně republikánů. Foto: Wikimedia Commons
Josef Pavel spolu s Krieglem v únoru 1948 vede Lidové milice, ale i na něj v 50. letech čeká kriminál. V roce 1968 se stává
ministrem vnitra, který je ale trnem v oku komunistické moci. Propuštěn je už 30. srpna. Osvald Závodský se po únoru 1948
stává velitelem Státní bezpečnosti, ale také jeho semelou procesy a popraven je v březnu 1954. Zato Laštovička projde mnoha
funkcemi: od ředitele rozhlasu přes velvyslance v Moskvě až po předsedu Národního shromáždění, povýší jej na generála a
nakonec patří mezi ty, kteří v srpnu 1968 plánovali uvnitř aparátu KSČ puč, který ale nevyšel.

Jak podotýká ve své studii o československých dobrovolnících ve Španělsku Zdenko Maršálek, byli to lidé, u kterých se nedají
přehlédnout výrazné autoritářské sklony. A to nejen ve Španělsku, ale, pokud přežili válku, také v následujících letech, kdy
jejich společná víra a naděje slavily úspěch, i když jim osobně často přinesly soudy, obvinění a věznění.

Tehdejší interbrigády mají možná s dnešními zahraničními bojovníky na Ukrajině stejné odhodlání a odvahu. Důsledky jim ale
přejme jiné, bez historických paralel. A navíc – mezinárodní brigády v roce 1939 svůj boj ve Španělsku prohrály.

Počty interbrigadistů podle státní příslušnosti

Zdroj: Wikipedie

Země
Počet

Francie

8962–9000

Itálie

3000–3350

Německo/Rakousko

3000–5000

Polsko

3000–3113

USA

2341–2800

Balkánské státy

2095

SSSR

2000–3000

Velká Británie
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2500

Belgie

1600–1722

Kanada

1546–2000

Jugoslávie

1500–1660

Kuba

1101

Československo

1500–2200

Baltské státy

892

Argentina

740

Nizozemsko

628

Dánsko

550

Maďarsko

528–1500

Švédsko

500

Bulharsko

462

Švýcarsko

408–800

Irsko

250

Norsko

225

Finsko

225

Estonsko

200

Řecko

250

Portugalsko
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134

Lucembursko

103

Čína

100

Mexiko

90

Kypr

60

Filipíny

50

Albánie

25

Kostarika

24

Ostatní

1122

Stručně

Současná situace na Ukrajině svádí k celé řadě historických paralel a přirovnání. Prakticky všechny – stejně jako v jiných
případech – více či méně kulhají.
Často se například objevují odkazy na občanskou válku ve Španělsku. Jenže v ní šlo o něco jiného, a navíc nedopadla z
pohledu práva a zákonné moci vůbec dobře.
Používání asociací spojujících dnešní Ukrajinu a Španělsko 30. let nerespektuje snad v ničem základní půdorys, na kterém oba
konflikty stály a stojí.
Putin a současná ruská ideologie by uvítali, kdyby se i na dnešní ukrajinské boje hledělo jako na občanskou válku. Potvrzovalo
by to Ruskem šířený narativ, že Ukrajina není vlastně 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.

Živé vysílání 10:00
TV , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.04.2022 10:54 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:00 Živé vysílání , AVE: 20 800 395,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Příjemné dopoledne začíná studio ČT24. Vítám vás u něj. Rusko podle amerického prezidenta páchá na Ukrajině genocidu Joe
Biden se tak vyjádřil vůbec poprvé. V minulých týdnech ale mluvil o válečných zločinech páchaných ruskými vojáky. Důkazů pro
takové tvrzení podle něj přibývá.

mluvčí 
Ano, označil jsem to za genocidu, je čím dál jasnější.

mluvčí 
Že se Putin snaží zničit myšlenku, že je vůbec možné být Ukrajincem důkazů přibývá a jsou jiné než v minulém týdnu. Vycházejí
z hrozných věcí, které Rusové na Ukrajině provedli mnohem více od té zkáze teprve dozvíme.

mluvčí 
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V obléhaném Mariupolu čeká podle starosty na evakuaci více než statisíc civilistů. Ruská armáda do města už čtvrtý den
nevpouští evakuační autobusy. V některých případech ale mohli obyvatelé odjet vlastními auty. Podle ruského ministerstva
obrany se vzdalo přes 1000 obránců Mariupolu. Informaci nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Po šesti týdnech v obležení
ukrajinským jednotkám v klíčovém přístavu dochází munice.

Dlouhodobou strategii zvládnutí uprchlické krize se zabývá vláda. Dokument ministerstva vnitra obsahuje plány na uzpůsobení
systému zdravotnictví nebo školství vyššímu počtu žáků. Kabinet projedná taky další dopady války na Ukrajině, které se týkají
mimo jiné vysokých cen pohonných hmot energií. Ministři mají rozhodnout i o zrušení povinnosti nosit respirátory roušky ve
veřejné dopravě.

V domově pro seniory v Kopřivnici na Novojičínsku ráno zasahovali hasiči kvůli požáru. Zranění utrpěli 2 lidé. Nadýchali kouře
skončili v péči zdravotníků. Dalších 54 museli hasiči evakuovat. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu do půl hodiny. Příčina
zatím není známa. Škoda se pohybuje okolo milionu korun.

Newyorská policie dál neúspěšně pátrá po útočníkovi, který střílel v Brooklynu. Za podezřelého označil dvaašedesátiletého
Franka Jamese. Útočník v metru postřelil 10 lidí. Dalších 13 se nadýchalo kouře nebo utrpělo zranění v tlačenici. Policisté stále
neznají motiv útoku. Vyloučili ale, že by se jednalo o teroristický čin.

Válka na Ukrajině spěje podle západu do rozhodující fáze. Nové satelitní snímky ukazují mohutné konvoj ruské armády, které
míří k Donbasu. Tam chce Moskva soustředit další část ofenzívy. Okupanti stále ostřelují města Charkov, person nebo
mariupol. Právě z tohoto přístavního města přicházejí zprávy o použití chemických zbraní, které prověřují britské americké tajné
služby. Zatím nemohli potvrdit.

mluvčí 
Ukrajinské jednotky u města Barvínková nedaleko hranic se samozvanou doněckou Luhanskou republikou se v zákopech
chystají na rozsáhlou ruskou ofenzívu. Ta se nezadržitelně blíží. Počty je už skoro 3 týdny se bojuje okolo zubu. Vidíme
slyšíme, jak se blíží vojenská technika. Před malou chvílí se taky ozývala střelba. Je klid, když ale ticho dlouho začínal, tak být
podezřelé teď. Zatímco vojáci Barvínková na střed čekají nedalekým Charkovem, válka otřásá každým dnem.

Města na východě Ukrajiny se dostávají pod stále větší palbu. Ostřelování se totiž soustředí hlavně na ně. Jako.

mluvčí 
Možný padnul, jak mohou střílet na mírumilovné obyvatele domy ničím jsme nerušili příšery bestie nic.

mluvčí 
Donbasu rozhodující bitvy ve velkém míří ukrajinské ruské jednotky. Část ruské armády společně s proruskými separatisty ale
dál zaměstnávají boje na jihu teď hlavně v Mariupolu.

Ve zcela zničeném městě se drží poslední obránci v okolí závodu zůstal. Dochází ale střelivo zásoby a sami přiznávají, že boj o
přístav spěje ke konci.

mluvčí 
A skutečnost je taková, že město čelí úplné blokádě, žádné dodávky vojenského vybavení nedorazily. Budeme se ale držet až
do konce.

mluvčí 
Obránci města tvrdí, že proti nim okupanti po týdnech bojů konvenčními zbraněmi použili zbraně chemické. Úřady mluví o
zakázaném bílém fosforu. Informace prověřují i americké britské tajné služby. Situaci monitoruje organizace pro zákaz
chemických zbraní. Ukrajinský prezident v noci uvedl, že nelze stoprocentně ověřit, jestli Rusové tyto zbraně použili.

mluvčí 
Prahu či neodrazí, ale vzhledem k opakovaným výhrůžkám ruské.

mluvčí 
Propagandy. Proti obráncům Mariupolu použijí chemické zbraně a vzhledem.

mluvčí 
K opakovanému použití například fosforové.

mluvčí 
Munice musí svět reagovat hned musí reagovat preventivně, protože použití zbraně hromadného ničení žádná reakce nic
nezmění.

mluvčí 
Chování zbroj mazu mariupol zůstane podle Zelenského jedním z tragických symbolů války. Podle nejnovější bilance v něm
ruské ostřelování boje zabily už nejmíň 21 000 civilistů. Další živoří v katastrofálních podmínkách ukrytí ve sklepích krytech pod
troskami svých domů.

mluvčí 
A situaci na Ukrajině teď okomentuje Vlastislav bříza odborník na jaderné zbraně z katedry mezinárodních vztahů institutu
politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré dopoledne přeju, pane doktore, dobré dopoledne
vám. Rusko se nově na Ukrajině zaměřuje na Donbas. Mluví se o změně charakteru války o potřebě jiných zbraní, než
dostávala Ukrajina dosud, proč teď potřebuje těžkou techniku, co se mění?

mluvčí 
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Je to tak, jak říkáte, často slýchám či čtu, že se jedná o druhou nebo třetí fázi operace na Ukrajině. Ruského úhlu pohledu, ale
ono je to již fáze čtvrtá. Opravdu ruské síly se stáhli poté třetí fázi, která nevyšla od hlavního města ze severu Ukrajiny, chystají
se na mohutnou ofenzívu, která zřejmě bude mít podobu tzv. pístu tzn. že buď ze severu od Charkova nebo o jihu odbory spolu
bude docházet k mohutným tankovým a mechanizované operacím, které budou mít za cíl za cíl vytlačit tu část ukrajinské
armády, která se nachází v dané části, to je plán 1. Plán 2 je takový, že v lepším případě ruskou federaci dojde k uzavření tzv.
kleští a obklíčení a následné likvidaci až třetiny kompletně ukrajinské armády. To je ale přesně co říkáte, ta otázka i zároveň
odpověď, proč potřebuje jiné zbraně, nejsou ty Stinger nejsou ty živiny ano, tyto zbraně jsou bezesporu efektivní, byli
mimořádně efektivní v těch prvních třech fázích války. Nicméně teď se posouváme do fáze, které by měly být podobné
operacím druhé světové války tzn. mohutné rozprostření tankových mechanizovaných jednotek a zatlačování protivníka před
sebou. Tady vám opravdu tyto zbraně samozřejmě platné jsou, nicméně ne zásadně potřebujete mít silné mechanizované
tankové jednotky také, abyste byli schopny tomuto velkému útoku čelit.

mluvčí 
Zmiňoval tedy varianty varianta pístu varianta kleští, kdy a jak poznáme, pro kterou variantu se Rusko rozhodlo?

mluvčí 
Tak ruská armáda ruské velení by bezesporu rádo provedlo kleště, to by ze strategického hlediska mělo jasný efekt, protože by
došlo k relativně malému počtu ztrát a zároveň by byl obklíčena až třetina ukrajinské armády. Podotýkám, že nejde schopnější,
která se nachází na dům na Donbasu a je je léta ověřena boj, nicméně tento tento plán pokulhává z hlediska logistických
schopností ruské armády. My jsme za poslední měsíc věděli, že ruská armáda není schopná pracovat dále než 100 maximálně
130 150 km od kolejí není schopna zásobovat své jednotky, a to je nevýhoda toho plánu plánu těch kleští, takže oni se jistě
kleště pokusí otázkou, zdali logisticky jde čas, a to je potřeba podotknout v tuto chvíli spíše hraje v neprospěch Ruské
federace, protože zatímco například, co se týče tankového vojska, tak Ukrajina paradoxně má ve své výzbroji víc tanků, než
měla před začátkem konfliktu, protože především ukořistila ruské tanky v bojových bojových pozicích i modernizované, teď
nehovořím o té u těch dodávkách ze západu, respektive České republiky. Ty by v této operaci byly diskutabilní využití, protože
proti nim budou stát modernizované tanky, které budou mít podstatně větší dostřel, přesnost přesnost střelby. Ty tanky, které
zřejmě do Česká republika, aby měli spíše sloužit pro podporu pěchoty než pro klasické tankové operace tak, abych to dokončil
tak ruská armáda naproti tomu naopak přišla otce o několik set tanků a ty zásoby se tenčí tzn. ten čas opravdu hraje ve
prospěch ruské armády a toto bych viděl jako poslední zásadní velkou operaci, kdy ruská armáda se snaží zvrátit konflikt na
Ukrajině.

mluvčí 
Ukrajina samozřejmě tuší, co jí hrozí, včetně toho možného obklíčení armády na Donbasu. Čili co víme o jejich přípravách, tady
na tuto ofenzívu.

mluvčí 
Ukrajinská armáda se snaží koncentrovat mechanizované tankové jednotky tak, aby byla schopna vzdorovat útoku, který
očekává, protože v tuto chvíli rozprostření těch jednotek, které bylo velmi efektivní v těch prvních třech fázích války, tak
postrádá postrádá ten hlavní smysl. Teď musí ukrajinská armáda jednotky koncentrovat tak, aby byla schopna odrazit ten
plánovaný útok či vzepřít sevření těch kleští.

mluvčí 
Viděli jsme vraždy civilistů útoky na stovky civilních cílů, do jaké míry jsou právě útoky na civilisty podle vás součástí záměrné
ruské taktiky?

mluvčí 
Je to, jak říkáte, je to rozhodně součást taktiky. Je to součást hlavní cíl plánu 3 bilanci jako Charlie znamenal, že Ruská
federace poté, co nevyšel ten plán rychlého útoku na Kyjev. Výsledku ho pomalu dobití Kyjeva během jednoho dvou dnů zajetí
či zabití prezidenta Zelenského následně snaha obličejích o bleskovou válku tak přešel k fázi 3, což měla být, což měla být
likvidace jakýkoliv civilních cílů, včetně nemocničních zařízení či ne zařízení pro péče pro péči o děti škol školek, klasickým
klasickým příšerným příkladem je město mariupol či PIN či snad i Černigov. Cílem této taktiky bylo opravdu zdevastovat
psychiku ukrajinského národa natolik, že se vzdá. Viděli jsme však, že toto vůbec nezafungovalo.

mluvčí 
Aktuálně se řeší konkrétně pokud jde o mariupol, jestli ruští okupanti ve městě použili chemické zbraně, dávalo by to ruského
pohledu smysl, byly by případné vojenské zisky vyvážené tím mezinárodním po pražském, který by to vyvolalo.

mluvčí 
V žádném případě to logiku nedává, tak ostatně otázka, co dává logiku. Víte, kdyby Ruská federace se už od začátku zaměřila
pouze na Donbas to, co deklaruje teď jako svůj hlavní cíl, tak by ta situace vypadala úplně jinak. Zřejmě jde díky momentu
překvapení a koncentraci vojsk. Ten Donbas měli možnost nepoměrně snáze získat než dnes a zároveň by ty sankce toho
světového společenství bezesporu byly poškozující pro pro Rusko, nicméně ne likvidační, jak je tomu dnes, takže ta logika od
začátku chybí už všech těch všech třech fázích války chemické zbraně. My můžeme říct, že to začal dovoleno za čáru už bylo
bombardování Mariupolu Rtyně, to prostě ne zvěrstva vůči. To jsou prostě věci, které do klasické konvenční války nepatří.
Nicméně Ruská federace se cítí nebo vžila do role, že je zvíře zahnané do kouta, takže čím více se bude cítit jako zvíře
zahnané do kouta, tím spíše bude schopno sáhnout k těmto druhům zbraní hromadného ničení. Já si ale myslím, že v žádném
případě nebudou použity zbraně jaderné, to bych chtěl bych chtěl diváky uklidnit, co se týče chemických biologických, ani to
nedává úplně smysl. Já v tuto chvíli nejsem schopen ani potvrdit ani vyloučit lokální použití těch zbraní, který se v tuto chvíli
bavíme.

mluvčí 
Pokud jde o jaderné zbraně jejich po použití, vylučujete nicméně někteří experti se obávají, že by Rusové přece jen mohli
použít nějakou menší taktickou jadernou zbraň a oni právě o jaderných zbraních poměrně často mluví. Čili co je cílem této
rétoriky znejistit západ?
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mluvčí 
Já tomu rozumím cílem není ani tak znejistit západ, ale odradit ho od zapojení se do konfliktu, to je ten symbolický Damoklův
meč, který visí nad tím Západem, že pakliže vy zasáhnete do této války na Ukrajině, tak my jsme ochotni, případně za určitých
okolností, tak jak hovoří naše vojenská doktrina tzn. za existenčního ohrožení Ruské federace, což je stanovíme my sami
ovšem použít tyto jaderné zbraně. Tam je potřeba k tomu dodat. To bude, že Ukrajina, a to je na západě velice často
podceňováno. Není prostě pro Rusko cizí stát typu Polsko, Česko či Slovensko pro Rusa pro Rusko je Ukrajina existenční
existenciální otázka.

mluvčí 
Proč je to existenciální otázka?

mluvčí 
Rusové dlouhodobě Ukrajinu považovali stále považují za integrální součást ruského impéria Sovětského svazu či Ruské
federace jako nástupce Sovětského svazu. V minulosti to byla právě Ukrajina, přes kterou, ať už v devatenáctém nebo
dvacátém století šly ty západní síly západní vojska směrem na Moskvu, a právě díky velikosti Ukrajiny. Ta Moskva, a to on, a to
Rusko Rusko nepadlo. Rusové se toto učí již od školky. Jsou přesvědčeni o tom, že za prvé Ukrajina je kolébkou Ruské
federace, ač zní v ruské ruské státnosti, ač to zní paradoxně, takto se učí. A za druhé právě je toto území to pásmo, které
mnohokrát v dějinách zabránilo tomu, že by padla ruská říše jako taková, to jsou ty hlavní důvody.

mluvčí 
Říká odborník na jaderné zbraně Vlastislav bříza. Moc vám děkuju za váš komentář. Hezký den přeju.

mluvčí 
Já vám krásný den.

mluvčí 
Vláda jedná o strategii pro zvládnutí příchodu začlenění uprchlíků z Ukrajiny. Ministerstvo vnitra počítá řešení v oblasti
zdravotnictví, školství nebo zaměstnávání Ukrajinců. Kabinet bude jednat taky o vysokých cenách energií pohonných hmot. Na
úřadu vlády Petr kozlíček. Petře, dobré dopoledne. Co ministři před jednáním řekli?

mluvčí 
Hezký den, jak už u ministrů této vlády v poslední době bývá zvykem, tak při těch přechodech na vládu oni většinou moc
nechtějí komentovat to, co se na vládě bude probírat tzn. my, pokud s nimi máme možnost mluvit, tak oni odpovídají na otázky,
ale ve chvíli, kdy se ptáme na agendu dnešní, tak se většinou odkazují až na tiskovou konferenci, tedy až bude věc projednána
ta tisková konference. Jenom pro informaci dnes je plánovaná na patnáctou hodinu, nicméně i z toho, co jsem teď říkal, tak
některé střípky informací máme můžeme se o ně diváky čtyřiadvacítky podělit. Například ministr zdravotnictví válek potvrdil, že
skutečně by dnes mělo na vládě dojít k tomu rozhodnutí, že dojde ke zrušení povinného nošení respirátorů nebo roušek v
hromadné dopravě tzn. od půlnoci. On říkal, že bude to nařízení zrušeno doporučení bude trvat dál a co bude trvat dál, také by
mělo být také to nošení povinné třeba ve zdravotnických zařízeních nebo sociálních zařízení. To je tedy už v tuhle chvíli
potvrzená informace, ministr zemědělství Nekula si spíš chtěl povídat o tom, co bylo to byla ta dodávka humanitního materiálu,
která včera odcestovala na Ukrajinu, je to 120 tun potravin specifikoval o co konkrétně šlo říkal, že to byly potraviny spíše
sušené mléko, paštiky, těstoviny, ale znovu o tom, co se dnes bude projednávat na vládě s námi příliš hovořit, nechtěl, kdo byl
sdílnější, tak to byl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš bek, který potvrdil to, že dnes bude vláda projednávat i dokumenty
spojené s programem českého předsednictví Evropské unii, které se blíží a specifikoval také, co se v těch dokumentech bude
nalézat, jakým směrem se Evropská unie vůbec předsednictví během toho řízení Česka bude ubírat.

mluvčí 
V Evropské unii panuje jasné povědomí o tom, že celá ta debata o směřování Evropské unie se posouvá od takové svou
dimenzi konání diskuze o zelené digitální tranzici křídlem dimenzi Jana z nich debatě o o zelené tranzici digitalizaci a
bezpečnosti. A ty bezpečnostní akcenty vlastně vstupují do všech těch agend, a to bude velké téma českého předsednictví, jak
vlastně propojit ty dosavadní politiky s tím důležitým bezpečnostním rozměrem lze očekávat, že leitmotivem českého
předsednictví by to tam nebude napsáno úplně vlastně zřetelně jako bude samozřejmě řešení uprchlické krize stabilizace
situace na Ukrajině a zlepšení bezpečnostní situace v Evropě, to je pro nás klíčové téma.

mluvčí 
Ve sněmovně jedná komise, která dohlíží na činnost finančního analytického úřadu. Poslanci probírají mimo jiné to, jak úředníci
kontrolují finanční transakce Rusů Bělorusů. Víc informací přidá Ondřej Pražák. Ondřeji, dobrý den. Vláda v postihování
oligarchů napojených na Vladimira Putina poukazuje na neefektivní zákony. V čem jsou podle ní nedostatečné?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Současná legislativa nedovoluje Česku, aby vytvářelo jakési vlastní sankční seznam seznamy ruských
oligarchů, kteří jsou prokazatelně napojení. Na ruský režim v tom dosavadním postihování ruských oligarchů se musí Česko
opírat převážně o mezinárodní sankční seznamy. V případě sankčním seznamu Evropské unie tak na něm už je zapsáno přes
870 osob přes 60 právních subjektů. I proto nicméně česká vláda ministři už avizovali, že připravují změnu zákonů nebo
vytvoření vůbec zákonu o národních sankcích tak, aby Česko mohlo samo o sobě. Postihovat oligarchy, kteří třeba působí v
Česku, mají zde majetky, ale zatím jsou tak trochu pod radarem těch mezinárodních sankčních seznamů. Přípravy by tak měl
být tzv. magický zákon, který dovoluje právě zmražování majetku ruských oligarchů nebo zákaz jejich vstupu do České
republiky, pokud se tedy prokáže, že jsou napojené ruský režim a pokud jsou tedy tímto způsobem sankcionováni ty další
zákony by se měly týkat také toho, že těmto sankcím kovaným oligarchům by byl znemožněn přístup k firmám na ně napojeny
přístup k veřejným zakázkám, anebo k dotacím v České republice ještě takovým předcházejícím bodem toho všeho je také
nutné vůbec rozkrýt tu majetkovou strukturu ruských oligarchů, kteří tu vlastní majetky, protože ty struktury jsou často
neprůhledné a ministr financí Zbyněk Stanjura už avizoval, že i na tyto tzv. bílé koně se chce jeho rezort zaměřit, nicméně
organizace jako třeba česká pobočka Transparency International, tak ta poukazuje na to, že takovou činnost bude nutné
výrazně posílit týmy datových analytiků nebo kapacitu soudu tak, aby se vůbec podařilo efektivně tyto složité struktury
rozkrývat FAU, která je tedy dnes předmětem jednání komise, tak tam má na starosti také to, jestli se dodržují už ty uvalené
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sankce na ruské subjekty ruské firmy. Tento úřad už i dříve zmiňoval nebo informoval o tom, že v některých případech dochází
k tomu, že ruské subjekty, na které jsou uvaleny sankce, tak se snaží tyto sankce obcházet třeba tím, že se snaží peníze
převádět na jiné účty tyto účty už finanční analytický úřad zmrazil, aby předal policii.

mluvčí 
Nejméně 23 lidí zraněných po střelbě v metru newyorském Brooklynu. 10 z nich je postřelených. Policisté stále pátrají po
útočníkovi, který měl na sobě v době útoku plynovou masku a reflexní vestu. Úřady proto Newyorčany vyzvali k opatrnosti.
Podle policie nešlo o teroristický čin. Motiv ale zatím neznají.

mluvčí 
Nejdřív ve voze za jízdy odpálil dýmovnici v nastalém chaosu pak útočník začal střílet, následovaly pro cestující nekonečně
dlouhé vteřiny než souprava zastavila ve stanici na šestatřicáté ulici. Lidé se hrnuli z vagonu. Někteří z nich zranění.

mluvčí 
Individua pachatel v tomto vlaku měl zakrytý obličej patrně plynovou maskou. Z tašky pak vytáhl nádobu a otevřel ji. Na to se
vlak začal plnit kouřem. Poté zahájil palbu a zasáhl několik lidí v metru i na nástupišti výkon a sazbu.

mluvčí 
Pro útok si pachatel vybral ranní dopravní špičku. Místo je navíc známé pro čilý obchod a množství podniků. Bezprostředně po
incidentu proto úřady uzavřely školy a dopravu v oblasti.

mluvčí 
Viděla jsem, jak všichni utíkají, nevěděla jsem, kterým směrem se vydat, měl jsem velký strach.

mluvčí 
5 postřelených lidí zůstává po útoku v kritickém stavu. Dalším způsobili zranění střepiny Kulik. Někteří se nadýchali kouře nebo
se zranili v tlačenici. Panikaří cích lidí.

mluvčí 
Nedovolíme, aby byly Newyorčané terorizováni, byť jen jedinou osobou.

mluvčí 
Pro nedávno zvoleného starostu Erica Adamse bývalého policistu je ozbrojená kriminalita. Jedním z prioritních bodů programu.
Město se totiž v poslední době potýká s nárůstem podobných incidentů. Problém se začal zvětšovat hlavně během pandemie
covidu 19. Veronika Chraščová, Česká televize.

mluvčí 
Na další komentář teď přidá Jiří Pondělíček. Amerikanista z katedry severoamerických studií institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré dopoledne přeju.

mluvčí 
Dobré poledne.

mluvčí 
Jak tedy pokračuje pátrání po Bor po podezřelém a co všechno o něm zatím víme?

mluvčí 
Pokud vím, tak policie zveřejnila jméno fotku nás ochranka Jamese třiašedesátiletého může Afroameričana zároveň, ale vlastně
pořád policii uniká nebo respektive oni neřekli, že to přímo je střelec, ale řekli, že to je osoba, kterou nebo kterou mají zájem,
ale s tím, že tady se našly vlastní klíče od dodávky, kterou si na toto jméno, ale někdo učil na místě střelby, takže se má za to,
že to patřilo třeba si, že zvýšení engine, který koneckonců před tím vlastněná je tu zveřejňoval videa, ve kterých, ve kterých byl
nebo tak on tak poměrně docela zmateně mluvil sám vlastně přiznal, že trpí mentální chorobou, stěžoval si na situaci
bezdomovectví v New Yorku na na úroveň nebo respektive spíš kvalitu tedy péče o právě lidi s nějakými psychickými
poruchami tvrdil, že se jím děje násilí při při té léčby ve městě, je pravděpodobné, že střelcem on ale zatím nebyl zatím nebyl
dopaden.

mluvčí 
Tak časté jsou podobné incidenty v metru a jaká platí bezpečnostní opatření, konkrétně v tom newyorském?

mluvčí 
Metru se to příliš nestává, nicméně ta ty masové střelby bohužel Americe jsou poměrně jsou poměrně běžné newyorské metro
bych řekl, že pan sítě bezpečnějším New York obecně před ještě před pandemií, která vlastně zaznělo v reportáži znamenala
nárůst násilných jiných trestných činů ve většině amerických měst, tak ještě předtím vlastně nepatřil k městům, která i na tom
byla nejhůře. Byl tuším, těch 100 největších amerických měst na nějakém osmdesátém místě. Uzel je míněno tedy o nejhorší o
o nejlepší, co se týče míry násilné trestné činnosti. Samozřejmě těch faktorů, které hrají roli je víc, takže to prosté srovnání
nemusí být nemusí být vypovídající. Ten trend se ovšem začalo obracet ta bezpečnostní situace se zhoršuje. Samozřejmě ty
zákony ji jsou v New Yorku o přísnější, co se nošení zbraní týče než v jiných státech nebo městech, ale samozřejmě vzhledem k
tomu, že to nebo to, zda člověk může zbraň získat, je vlastně řízeno federálními zákony, tak potom na jestli jestli si vezme nebo
nevezme na veřejnost cílem páchat nějaký trestný čin, tak to už asi nějaké nějaké nařízení nezabrání.

mluvčí 
Nicméně newyorský starosta Eric Adams po několika incidentech na konci února rozhodl o urychlení svého plánu bezpečnosti
metra zvaného nulová tolerance. Co přesně tenhle plán obnáší?

mluvčí 
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Je to vlastně podobně jako jako tomu bylo jako tomu bylo v devadesátých letech vlastně město tuto teorii, že když bude, když
bude nulová tolerance určitě nejrůznějším prohřeškům, tak se to pro prostředí vlastně natolik kulturně klesne počet i těch
závažnějších trestných činů, dá se říct nebo respektive alespoň podle pohledu na čísla by se zdálo, že minulé do přístupem,
které v rámci něhož třeba byl i velice tvrdý přístup vůči nebo velice tvrdé postihy vůči lidem, kteří kreslí graffiti, takže plní tady
svůj účel splnilo uvidíme, jestli se ta čísla onou letos, ale říkám ono v rámci jednoho města je velice těžké dělat něco třeba
dostupnosti zbraní, protože samozřejmě v rámci Spojených států amerických pořád získat zbraně velice jednoduchá záležitost.

mluvčí 
Pane Juste, ostatně zmínili vy držení zbraní se řeší především nebo i na federální úrovni. Bylo to jedním z pilířů kampaně
prezidenta Joea Bidena, co se mu tedy zatím v téhle oblasti podařilo prosadit?

mluvčí 
Zatím nejvýraznější je to, co ohlásil v pondělí, takže zda regulace, která se týká už dávno střelných zbraní tzn. nutnost vlastně
provádět nějaké ty prověrky a naopak seznam lidí, kterým je zakázáno prodávat zbraně, takže tady ta omezení se budou
vztahovat i na zbraň dodávaná jako stavebnice, která doteď bylo Elektra doteď bylo možné koupit volně vlastně si doma doma
sestavit. Je to něco, co vlastně právě díky tomu, že už to navazuje na existující legislativu, tak je to něco, co může vlastně
rozhodnout rozhodnout sám prezident jedná se o věc, která svůj dopad má, protože protože naděje je tam v Americe, je
znatelný nárůst nárůst zabavených právě tady těch tzv. kouska Hans, které nejsou nijak registrovány, které si může v podstatě
koupit kdokoliv, ať už třeba nesplňuje minimální jakou hranici nebo se jedná o bývalé trestance nebo jsou třeba na tom
seznamu teroristů, tak ten počet těchto zbraní zabavených se se zvyšuje. Zároveň ale samozřejmě ta dostupnost zbraní v
Americe problém daleko širší a tam bude prostě prezident Biden potřeba spolupráce kongresu láskou se zatím příliš počítat
nedá.

mluvčí 
Říká amerikanista Jiří Pondělíček, moc vám děkuju za rozhovor. Hezký den přeju.

mluvčí 
Jako za pozvání na shledanou.

mluvčí 
Bývalí zákazníci společnosti Bohemia Energy si do zítřka musejí najít nového dodavatele elektřiny. Končí totiž půlroční režim
dodavatele poslední instance. Poté, co firma oznámila svůj konec, přišlo do tohoto režimu na 900 000 zákazníků. Další
informace doplní Eliška Záleská Eliško, dobré dopoledne. Kolik lidí v režimu dodavatele poslední instance ještě zůstává?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Podle ministerstva průmyslu a obchodu v tomto režimu zůstává asi 14 000 odběrných míst. Oproti minulému
týdnu tak jejich počet mírně klesl. Ještě tehdy to bylo necelých 19,5 tisíce míst. Během toho půl roku, co s oznámila konec
dodávání energií Bohemia Energy opakovaně dodavatelé obcházeli ty lidi upozorňovali je na to, že v tomto režimu zůstávají po
dobu šesti měsíců. Dokonce v některých obcích obcházeli domy starostové. Úředníci ministerstva práce sociálních věcí, anebo
třeba také pracovníci Úřadu práce. Jen ČEZ průměrně kontaktoval každého takového člověka 15×. Upozorňoval na to, že
zůstává v tom režimu dodavatele poslední instance, že tedy musí musí uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, i přesto jen u
ČEZu zůstává asi 2100 míst v tomto režimu ale asi 750 z nich nemá potřebu, anebo má tu spotřebu jen velmi minimální.
Znamená to tedy, že se v těch objektech v těch bytech nikdo nezdržuje, nikdo tam nebydlí a je proto pro pracovníky dodavatelů
velmi obtížné tyto lidi komand kopou entit tyto lidi nějak kontaktovat tím, že zítra končí ta půlroční lhůta, tak to neznamená, že
by ta místa, že by těch 14 000 odběrných míst bylo okamžitě od energií odstřiženo. Dodavatelé je znovu vyzvou ČEZ bude
znovu všechna místa obcházet. Poté pošle dopisy, kde bude lidi informovat o tom, že tedy nemají aktivní smlouvu, a to samotné
odmontování elektroměru bude hrozit až po několika týdnech podle mluvčího ČEZu po třech týdnech až po měsíci.
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Češi v ruské plynové pasti. Ukrajina obnažila západní průměrnost. Maďaři a propast ve V4 URL
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Česká republika dnes patří k zemím, které jsou na ruském plynu nejvíc závislé v celé Evropské unii. Ta závislost se od roku
2009 výrazně zvýšila. Podle dat Mezinárodní energetické agentury (IEA) jsme v roce 2020 čerpali z Ruska 86 procent naší
spotřeby plynu. V roce 2009 to bylo 69 procent. To je růst závislosti bezmála o 20 procent. Jak to země Evropské unie bez
ruského plynu zvládnou? Odkud, kdy a jak ho dokážou získat? O tom píše Lenka Zlámalová v úvodním tématu Týdeníku Echo.

Ukrajina obnažila západní průměrnost. Vládne třída bez vůdcovských kvalit. „Zejména v kontinentální Evropě se kolem politické
třídy vytvořil mocný kult samochvály. Mnohá média (nezapomeňme, že často subvencovaná vládami), aktivisté, europoslanci,
influenceři na sociálních sítích vytvářejí dojem, jako by tito vůdci byli velikáni, kteří odrážejí těžký nápor populismu. Ve
skutečnosti dlouhá léta žádné katastrofě nečelili, jen ekonomickým změnám a krizím, jaké bývaly vždycky, a politické opozici. A
přesto dokázali příznivci Merkelové, když dovedla svou stranu k nejhoršímu výsledku všech dob, vytvořit kolem ní atmosféru,
jako by byla rocková hvězda,“ píše v eseji Martin Weiss.

Tanky nejsou zastaralé, jen ruští velitelé jsou neschopní. Ruská invaze na Ukrajinu je první konvenční válka mezi dvěma
suverénními státy v?Evropě od druhé světové války. Jaké poučení by si z?ukrajinské války měla vzít česká armáda, debatovali
poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, Jan Kofroň z?Institutu politologických studií na FSV  UK  a
bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.

„Orbán je konzervativní revolucionář. Jezdí ho studovat z USA i Francie“. Desetimilionové Maďarsko poutá v západním světě
ohromnou pozornost, Viktor Orbán je pro jedny inspirace s přesahem i mimo Maďarsko, pro druhé člověk, který si tragicky
spletl konzervatismus s autoritářstvím a nacionalismem. Echo připravilo dva rozhovory s lidmi, kteří v Maďarsku zastupují tyto
dva protilehlé názory. Daniel Kaiser mluvil s potomkem známého šlechtického rodu Borisem Kálnokym, který se loni stal
ředitelem Mediální školy na privátním, avšak vládou masivně podporovaném Kolegiu Matyáše Korvína (MCC) v Budapešti.

Většina maďarské opozice a odporu vůči vládě Fideszu a speciálně vůči Viktoru Orbánovi se soustřeďuje v Budapešti. Profesor
András Inotai je typický zástupce této skupiny. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde.

Příležitosti i hrozby digitální identity. Kdo to stojí přede mnou? V digitálním světě je situace komplikována tím, že prokazování
identity je úkol dělaný na dálku a na opačné straně transakce vesměs nestojí člověk, ale počítač. Počítače trpí notorickým
nedostatkem toho, čemu se z nedostatku lepších pojmů říká „zdravý rozum“. Více v textu Mariana Kechlibara.

Nové číslo Týdeníku Echo můžete číst již nyní elektronicky. Od čtvrtka je pak k dostání i v prodejnách tisku. Týdeník Echo si
můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.
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Obyvatelé vesnice Lubjanka, která se nachází severozápadně od Kyjeva, se snaží znovu vybudovat své životy.

Pokoušejí se o to v době, kdy ukrajinští vojáci odstraňují miny z nedalekého lesa, kde se předtím utábořili ruští vojáci. Ves, kde
žije méně než 3000 obyvatel, obsadily ruské jednotky hned po zahájení invaze na Ukrajinu. V borovicovém lese se jich usídlily
tisíce, vojáci kopali zákopy, vytyčovali pozice, ze kterých podle místních obyvatel ostřelovali města poblíž metropole, píše
agentura Reuters. 
Odejít z domovů během okupace bylo nebezpečné, popisovali vesničané, zatímco se nyní shromáždili v místním zdravotnickém
středisku. Ruští vojáci jim tehdy nařídili, aby zůstali vevnitř, ale i ze sklepů obyvatelé vsi slyšeli zvuk raket, které nad nimi létaly. 
"Stříleli, ostřelovali... Zachránil nás les. Nebýt jeho, byli bychom zničeni," popsal třiačtyřicetiletý Oleh Onoprijenko, jenž zároveň
vyjmenoval zdevastovaná města v okolí Kyjeva, jako jsou Irpiň nebo Hostomel. 
V lese mezitím místní členové teritoriální obrany a ukrajinské armády čistili minová pole a odstraňovali další nevybuchlou
munici. 
Dnes ráno byly vidět linie zákopů pokryté větvemi stromů a plastovými fóliemi. V jednom ze zákopů, který podle člena teritoriální
obrany sloužil ruským vojákům jako polní nemocnice, byla vidět o vchod opřená zakrvácená nosítka. 
Dodávky elektrické energie a plynu dosud nebyly v Lubjance obnoveny. Obyvatelé každý den proto stojí ve frontě před malou
zdravotnickou klinikou, aby si mohli nabít telefony pomocí hlučného generátoru. 
Po vypuknutí invaze jedenačtyřicetiletý Viktor Šapošnikov zaslechl, že Rusové hledají vysloužilé vojáky a policisty. Na začátku
března policejní veterán Šapošnikov proto uprchl. 
"Nikdo to nečekal, bylo to děsivé a báli jsme se vyjít ven," řekl Šapošnikov, jenž zároveň popisoval, jak se obyvatelé snažili
získat zprávy o tom, co se děje mimo vesnici. A nedařilo se jim to. 
Ruští vojáci obsadili domy jeho sousedů, a když začali koncem března ustupovat, vyrabovali podle něj všechny jejich cennosti. 
Uvnitř jednoho zničeného letního domu, kde se usídlili ruští vojáci, byly poházené pohozené potravinové lístky. Na zdi byly
nastříkány urážky Ukrajinců. Vedle jednoho z graffiti někdo napsal omluvu Ukrajincům: "Tohle jsme nechtěli... odpusťte nám,"
stálo tam. 
Rusko vtrhlo na Ukrajinu 24. února v rámci invaze, kterou prezident Vladimir Putin nazval "zvláštní operací" s cílem
demilitarizovat a "denacifikovat" svého souseda. Ukrajina a její spojenci tvrdí, že je to neopodstatněná záminka k válce. 
Šapošnikov vypráví, že ruští vojáci obyvatelům vsi říkali, že je přišli "osvobodit". "Osvobodit nás od čeho? Jsme mírumilovní...
jsme Ukrajinci. Cítím se hrdý na to, že jsem Ukrajinec," prohlásil, zatímco jeho sousedé trpělivě čekali na pomoc u kliniky. 
Co bude dál? Nikdo neví 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně
omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir
Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě. 
Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny.
Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat
představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Britské ministerstvo obrany ale uvedlo , že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého
Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí. 
Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 

S první ženou se navzájem odcizili a přestali si rozumět!
TISK , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: Můj čas na kafíčko , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 00:25 , Čtenost: 28 000 ,
Rubrika: OSUD HVĚZDY , AVE: 261 019,31 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Stanislav Hložek 
„Myslím, že s ohledem na slávu, popularitu i práci, kterou chce člověk dělat, by se neměl tak brzy ženit. Rodina to pak odnese,
jako se to stalo i v mém případě...“ 

Cesta ke slávě začala pro Stanislava Hložka (67) až raketovou rychlostí. Nebyl na to připraven. V té době byl ženatý a jeho
popularitu odneslo tehdejší manželství. 

Na své dětství vzpomíná zpěvák Stanislav Hložek (67) rád, protože ho měl nádherné. Prožil ho v rodném Hulíně, městečku na
Moravě. Měl hodně kamarádů i kamarádek, jak ze školy, tak z pěveckého sboru, kde zpíval celých devět let. Hrál fotbal, jezdil
na kole. V nejslavnější písničce Holky z naší školky, kterou nazpíval s Petrem Kotvaldem (62), se zpívá o dívkách a ty měl
kolem sebe Stanislav už odmala. Ve škole se s nimi spíš tak trochu škádlil a popichoval je, za což dostával poznámky –
dokonce i ředitelskou důtku. Určitě ho ovlivnilo i to, že doma měl dvě starší sestry. Ve školním věku bral ale dívky jako
kamarádky. Až později se začal stydět. Čím hezčí dívka vedle něho byla, tím víc se prý choval absolutně nepřirozeně, ale tak to
měla v době dospívání asi většina mladíků. 

Hudbou se živit nechtěl 
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O kariéře zpěváka Stanislav Hložek neuvažoval, ačkoli doma se pořád zpívalo a on muziku podle svých slov nasával jako
houba. Na konzervatoř se nehlásil, šel studovat stavební průmyslovku. Už během studia ale zpíval s různými kapelami.
Dokonce dostal nabídku účinkovat s Orchestrem Gustava Broma (†74). Vážil si toho a vždy, když vstoupil na pódium, měl
šílenou trému. Ani tehdy ho ale nenapadlo, že se jednou bude hudbou živit. V kultuře se začal Stanislav uplatňovat jako
redaktor ve zlínském (tehdy ještě gottwaldovském) rozhlase. Přihlásil se do soutěže Intertalent a skončil tam druhý. 
Všimli si ho lidé z branže, konkrétně kapelník Karel Vágner (80). Nabídl mu, aby vystupoval jako doprovod Hany Zagorové (75),
tehdy ještě bez Petra Kotvalda. Se zlatou slavicí absolvoval třicet koncertů. Potom tuto nadějně rozvinutou cestu ukončila
branná povinnost – Hložek musel jít na vojnu. 

Nestíhal se vracet domů 

K dalšímu posunu v kariéře mu pomohla opět soutěž, tentokrát armádní. Na Zlatém palcátu se znovu potkal s Hanou
Zagorovou. Ta měla po odchodu svého několikaletého pódiového parťáka Petra Rezka (79) v plánu vystupovat se dvěma
mladíky. Stanislav se měl stát jedním z nich. Tím druhým se pak stal Petr Kotvald. Sláva, která oba kluky čekala, byla nečekaná
a naprosto šílená. Dvojice se brzy osamostatnila z rolí pouhého doprovodu Hany Zagorové a zpívala jeden hit za druhým.
Tohle hvězdné postavení odneslo Hložkovo soukromí. Byl v té době už ženatý, do manželství vstoupil ještě před vojnou, ale
kvůli pracovní vytíženosti se doma skoro vůbec nezdržoval. Vedlo to k tomu, že se s manželkou odcizili. Zpěvák navrhoval, aby
za ním rodina šla do Prahy, ale žena to odmítla. Skončilo to tak, jak muselo: rozvodem. 

Holky byly i v němčině! 

O písničce Holky z naší školky už byla řeč. Pro úspěch Stanislava a Petra byla naprosto zásadní. Při vzpomínce na to, jak
vznikala, si vždy oba vybaví čekání na textaře Pavla Žáka (80) před jeho bytem na schodech, až budou dopsána slova
budoucího hitu. „Když nás pozval konečně dovnitř, měl v bytě neuvěřitelný pracovní nepořádek a plno rozházených knih. Z těch
vybíral nejrůznější jména, která by se mu rýmem hodila,“ vzpomínal zpěvák. Písnička pak neměla úspěch jen u nás, ale i v
dalších zemích, ostatně právě tak jako dvojice Kotvald-Hložek. Zaujala i v Polsku nebo Bulharsku, oba zpěváci ji nazpívali i v
angličtině nebo němčině. Poté, co se na ně snesla sprška výčitek za to, že některá jména ve výčtu chyběla, udělali zvláštní
vánoční verzi, kam postrádaná křestní jména zařadili. Stanislav Hložek si vede celý život poctivě diáře. Nedávno, během
karantény, když nemohl hrát, spočítal koncerty. Bylo jich přes čtyři a půl tisíce. Na každém z nich zpíval Holky z naší školky,
někdy i dvakrát! 

Falešný poplach 

Na první polovinu 80. let vzpomíná Stanislav Hložek rád. Byla to jiná doba než dnes. Neexistoval bulvár, nebyly sociální sítě,
mezi kolegy panovalo větší přátelství. Točila se spousta televizních pořadů, kde se zpěváci setkávali a mohli si popovídat. „Ale
hlavně tehdy nešlo až tak moc o peníze,“ vysvětloval. Spolu s Kotvaldem byli objektem zájmu zástupů fanynek. Ty je uháněly a
někdy i kontrolovaly, třeba i na hotelu, zda jsou na pokoji sami. Některé to hodně přeháněly. Při jedné cestě Petra a Stanislava
do tehdejšího Sovětského svazu začaly dívky volat Standově ženě, že letadlo spadlo. „Způsobily tím šílené zděšení. Tehdy totiž
nebyly mobily, takže nám nikdo nemohl zavolat. A když jsme se chtěli s domovem spojit my, tak jsme se nejprve museli objednat
na recepci v hotelu, aby nás druhý den v osm večer propojili,“ popisoval zpěvák. V Československu mezitím vypukla panika.
Všechny manželky a rodiny byly vyděšené, protože dva dny nikdo neměl žádné informace. 

Hymna první pomoci 

Další písničkou, která nikdy nemůže chybět v jeho vystoupeních, je Můj čas, ústřední skladba ze seriálu Sanitka. Stanislava
Hložka potěšila historka, která se mu stala. Šel takhle po pražském Smíchově a náhle uslyšel houkat sanitku. Nevěnoval tomu
moc pozornost, protože to je v Praze častý jev. Náhle ta houkající sanitka zastavila a vyběhli z ní dva muži. Poklepali zpěvákovi
na rameno a řekli: „Pane Hložek, my vám musíme poděkovat za tu písničku. Je to naše hymna.“ Potom naskočili do auta a
pokračovali v jízdě. Stanislav Hložek z toho měl nádherný pocit. 
Showbyznys ale nepřináší jen pěkné věci. Šokem pro všechny fanoušky bylo, když se dvojice Kotvald-Hložek nečekaně
rozpadla. Přesněji řečeno odešel z ní Petr Kotvald a vykročil svojí vlastní cestou. Podepsalo se na něm to závratné tempo.
Stanislav tušil, že Petr má problémy, nevěděl ale, jak vše nakonec skončí. Po odchodu svého parťáka zůstal s Hanou
Zagorovou a koncerty pokračovaly, už to však nebylo ono. 

Smíření po letech 

Stanislav si našel další práci, moderoval televizní pořad pro mládež s názvem Vega. Byla to pro něho zkouška ohněm, protože
se jednalo o živé vysílání a on scénář dostal často až po příchodu do studia. Po roce 1989 dolehly problémy na většinu
zpěváků, kteří byli do té doby populární. Nová doba je dočasně odstavila na vedlejší kolej. „Bylo to, jako kdyby mi dal někdo
ránu pěstí. Mrzelo mě to. Dokonce i v našem největším rozhlase nám vymazal i naše nahrávky,“ vzpomínal Hložek. Začal tehdy
studovat žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  a dařilo se mu alespoň v soukromém životě. Jeho druhou ženou se stala
produkční z jedné agentury. Nejprve mezi nimi proběhl pracovní kontakt, později se sblížili a vzali se. Překonali tragédii, kdy jim
umřelo miminko. Pak se narodil syn Matyáš (27). Stanislav Hložek se po letech smířil i s Petrem Kotvaldem a občas spolu i
vystupovali. Někdejší idol dívek a žen je dnes už dědeček, kterému táhne na sedmdesátku. Lásku k hudbě má ale pořád a
písničky, jež kdysi zpíval, jsou dnes už klasikou. 

***

Už první setkání s Hanou Zagorovou ještě před vojnou ho posunulo dál! 

Na syna Matyáše, který získal titul Muž roku, je hodně pyšný! 

Ve stopách svého otce nepokračoval žádný z potomků Stanislava Hložka, ale on je má všechny rád a je na ně hrdý. Syn
Matyáš (28) z druhého manželství se před časem mediálně proslavil, ale v úplně jiném oboru. V soutěži Muž roku v roce 2017
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se 8 Můj čas na kafíčko mu podařilo získat uvedený titul. Táta Hložek přišel syna do finále podpořit coby divák a po jeho
vítězství byl doslova v sedmém nebi. Novinářům pak prozradil, že Matyáš se už odmala rozvíjel mimořádně všestranně, a sice
od tance přes hru na klavír až po různé sporty. Odchod Petra Kotvalda byl pro Hložka naprosto nečekaným šokem! 

„Užil si“ s cukrovkou a pak v křesle u zubaře! 

Pracovní nasazení, nepravidelná strava a nadměrné rozčilování – to byly podle Stanislava Hložka hlavní příčiny, proč se
dodnes pere s cukrovkou. Nemoc mu zjistili náhodou během preventivní prohlídky, naštěstí se tak stalo v jejích začátcích. Další
utrpení mu přinesly krušné chvíle u zubaře. Začala se mu bortit dásňová kost. Myslel si, že je to nedostatkem vápníku, ale prý
se jedná o genetickou záležitost, kterou nemá šanci ovlivnit. Musel tak podstoupit řadu bolestivých zákroků. 

Foto popis:   Hanku měl jen doprovázet.
Foto popis:   Druhá manželka je zpěvákovi oporou.
Foto popis:   Na jeho lásce k hudbě ani věk nic nezměnil.
Foto popis:   Matyáš dělá svému otci velkou radost.
Foto popis:   Setkání někdejších idolů po mnoha letech.
Foto popis:   Karlu Vágnerovi vděčí za svůj hvězdný vzestup.
Foto popis:   Písnička Můj čas, kterou spolu nazpívali, je hymnou záchranářů.
Foto popis:   S Kotvaldem nahradili Petra Rezka.
Foto popis:   Dodnes zpívá hity z 80. let.
Foto popis:   V pohádce Plaváček (1986).
Foto popis:   Špatný životní styl se podepsal na jeho zdraví.

Kandidáti na prezidentské volby v ČR 2023 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: epochtimes.cz , Autor: Redakce Epoch , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 00:25 , RU / den:
25 000 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,28
Termín prezidentských voleb vyhlašuje předseda Senátu České republiky a to nejpozději 90 dnů před jejich začátkem. Nová
přímá volba prezidenta ČR se bude konat v roce 2023, během níž občané svými hlasy rozhodnou, kdo se stane prezidentem
republiky na dalších 5 let.

TIP: „Pravda vítězí“ – co znamená heslo na standartě prezidenta České republiky 

Potvrzení kandidáti: 
Níže uvádíme kandidáty na prezidenta České republiky v abecedním pořadí dle jejich příjmění. 

Vladimír Boštík 
Český podnikatel, bývalý vesnický starosta. 
O kandidaturu na prezidenta se pokusil již roku 2017, aby ji nakonec kvůli zdravotnímu stavu vzdal. Tentokrát hodlá v rámci
kampaně procestovat celou republiku ve svém obytném vozu, zejména menší obce, a přesvědčovat své potenciální voliče
osobně. 
Dříve sympatizoval s Okamurou, dnes se od něj distancuje. Vyznamenal by prý Roberta Šlachtu. Jeho volebními hesly je
„Konec bordelu v Čechách!“ a „Kluk z vesnice chce dobýt Hrad“. 

Karel Diviš 
je český podnikatel v informačních technologiích. 
Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v oboru matematika a management (1999, Mgr.); Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v oborech ekonomie se specializací na kapitálové trhy (2003., Mgr.) a ekonomie (2003,
PhDr.). 
V letech 1995 až 2016 působil jako externí redaktor sportovní redakce České televize, coby moderátor pokrýval například
Zimní OH 2010 ve Vancouveru nebo MS ve fotbale 2010. 
V roce 2001 založil firmu IDC-softwarehouse, který mj. vytvořil letenkový portál 

Pavel Fischer 
je českým politikem a diplomatem, působil jako poradce Václava Havla a velvyslanec ve Francii a Monaku. Byl rovněž ředitelem
Ústavu empirických výzkumů STEM. Je nositelem monackého Řádu svatého Karla a francouzského Řádu čestné legie. Od října
2018 je senátorem aktuálně nezařazeným do klubu a bez politické příslušnosti za obvod č. 17 – Praha 12. 
Vyrůstal v Praze-Vinohradech, v roce 1990 vystudoval obor francouzština a čeština na Univerzitě Karlově a později si doplnil
vzdělání v oblasti státní správy na francouzské škole E.N.A. Býval také skautem a působil i jako hudebník. 
Prosazuje orientaci na Západ, podporuje silnější spolupráci se sousedy v EU a s dalšími klíčovými spojenci v rámci NATO. 

Polsko se zaměřuje na Kaliningrad
TV , Datum: 13.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 01:23 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 567 120,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Na tisíc ruských vojáků se o víkendu zúčastnilo manévrů v Kaliningradu, exklávě Ruska mezi Polskem a Pobaltím. Varšava ve
stejnou chvíli oznámila, že v září otevře průplav na tzv. Viselské kose. Poblíž exklávy tak bude moci rozmístit námořnictvo.
Podrobnosti má náš zpravodaj.
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Andreas PAPADOPULOS, redaktor 
Největší vodní dílo na severu Polska. Kilometr dlouhý, 5 m hluboký. Cena v přepočtu asi 12 miliard korun. Dosud se do
Viselského zálivu dostala jen výletní plavidla. Kanál razí cestu i větším lodím.

Bartosz ZABLOCKI, hyydrotechnik a stavební dozor 
Lodě až do délky kolem 100 metrů budou moci proplout až do Elblagu a dopravit tam zboží nebo kontejnery.

Andreas PAPADOPULOS, redaktor 
Vláda i proto hovoří o strategickém projektu.

Marek GROBARCZYK, polský ministr obrany 
Je to poslední námořní oblast v Polsku, kterou blokuje a do které zasahuje ruská strana.

Andreas PAPADOPULOS, redaktor 
Současné námořní trasy od 50. let vedou přes ruské vody. Správa exklávy Kaliningrad dělala problémy s vydáváním povolení.
Nová přímá cesta ušetří až 5 hodin plavby a vyhne se Rusku. Do oblasti vůbec poprvé získá přístup i polské námořnictvo.

Wieslaw PIOTRZKOWSKI, ředitel Úřadu pro námořní plavbu v Gdyni 
Hovoříme asi o 70 % lodí polského námořnictva, které svým ponorem odpovídají možnostem přístavu v Elblagu.

Andreas PAPADOPULOS, redaktor 
Severní pobřeží nabývá na významu od začátku války na Ukrajině. Vláda chce právě tady stavět terminály na zkapalněný plyn.
Pozornost proto obrací ke své 232 km dlouhé hranici s Ruskem.

Tadeusz PALMOWSKI, profesor geografie, Gdaňská univerzita 
Rusové tam kromě bojových letadel mají umístěné taky rakety Iskander. Ty svým dostřelem pokrývají oblast celého Polska, ale
také Berlín nebo Prahu.

Stanislaw KOZIEJ, generál ve výslužbě, bývalý šéf Národní bezpečnostní rady 
Je to taky důležitý region pro ruskou baltskou flotilu. O to jednodušeji tam Moskva může rozmístit větší počet vojáků. Rychle je
tam dopraví po moři.

Andreas PAPADOPULOS, redaktor 
I proto se stavba kanálu ve Viselském zálivu, který měl primárně zvýšit turistický ruch, teď stala součástí strategických plánů.
Datum zprovoznění kanálu nestanovila polská vláda na 17. září náhodou. Ve stejný den v roce 1939 vpadla do země sovětská
vojska. Ze severního Polska Andreas Papadopulos, Česká televize.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A ve vysílání teď vítám Ondřeje Ditrycha z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a také ředitele Ústavu mezinárodních
vztahů. Dobrý večer.

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Je Kaliningrad slabým místem, ať už Evropské unie, anebo Ruska?

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Neřekl bych slabým místem, ale místem, které je určitě důležité, je to vlastně jediná ruská vojenská bašta, která představuje
výzvy k naplnění závazků k společné obraně Severoatlantické aliance. /nesrozumitelné/ Krym obsazený Ruskou federací, ani
třeba kapacity na poloostrov Kola takové výzvy nevytváří. Takže z tohohle pohledu je to určitě důležité.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A je také důležitý ten přístup polského námořnictva právě do této oblasti, tedy v situaci, kdy lze vlastně rakety vystřelovat na
poměrně velkou vzdálenost? Je potřeba, aby tam měly polské lodě přístup?

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To nedokážu úplně vyhodnotit, na druhé straně Kaliningrad není jediné místo, odkud na nás mohou ruské rakety, ať už jsou to
v dřívější reportáži zmíněné Iskandery, nebo třeba z moře odpalované Kalibry, dosáhnout. Ruská federace na nás může
dosáhnout raketami odpalovanými i odjinud, možná časem Evropa si vybuduje nějakou kapacitu protiraketové obrany minulosti.
V k tomu Evropané, Západoevropané byli spíš skeptičtí, obávali se, že to naruší strategickou rovnováhu, ale po vlastně
kolapsu kontrolně zbrojní dohody, která zamezovala rozmístění raket nižšího a středního doletu v Evropě a v samozřejmě v
souvislosti s tím, co se dnes děje na Ukrajině, se možná ta pozice změní. Ale do té doby každopádně musíme a já myslím, že
můžeme spoléhat vlastně na odstrašení.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tzn. podle vás odstrašení je způsob, jak se jako Česká republika této hrozbě bránit? Protože samozřejmě není příjemný pocit,
že na nás ať už z Kaliningradu, nebo z jiných oblastí Ruska mohou mířit ruské rakety.

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
To je realita dnešního světa a pro Českou republiku je to jediný způsob v tuto chvíli samozřejmě pro Českou republiku jako
nedílného člena a členský stát Severoatlantické aliance.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
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Evropské země NATO zvyšují armádní rozpočty, čemuž se léta bránily, stává se Evropa tímto bezpečnějším místem, nebo spíš
naopak?

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Bezpečnějším místem určitě ne, ale celkem rozhodná odpověď, kterou dnes sledujeme, a kolektivní snaha zadržovat expanzivní
tendence ruského státu je něco, co je z mého pohledu nepochybně pozitivní, na druhé straně si to žádá a bude žádat velké
náklady v době, která už je tak jako velice těžká. Bude potřeba to uřídit a nespadnout do nějaké velké krize, která by mohla
znamenat politickou nestabilitu, ve výsledku i rozkol a tím pádem naše politické instituce stojí po covidu před další velkou,
těžkou zkouškou, jak udržet odolnost otevřených a na liberálních hodnotách založených společností.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ještě zůstaneme na severu Evropy, zpráva dnes z Finska je, že se tato země hodlá o členství v NATO rozhodnout nikoliv
měsíců, ale během týdnů. Jaký výsledek očekáváte a co přinese případný vstup Alianci a co taky zbytku Evropy?

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Nejsem znalec finský domácích poměrů, vnímám, že tam podpora vstupu do Aliance vzrostla, ale netroufám si odhadovat, jak to
dopadne. Nicméně k druhé části té vaší otázky, pro NATO tzn. další frontový stát na hranici s Ruskou federací, který už navíc
/nesrozumitelné/ hodně spolupracuje, zároveň je to ale stát, který je dobře připravený, dobře vybavený, taženo tím konceptem
totální obrany už od doby studené války, a má co nabídnout, a pokud právě třeba existence ruské exklávy v Kaliningradu
vytváří určité výzvy pro naplnění kolektivního závazku v obraně Severoatlantické aliance vůči baltským zemím, tak možné
členství ve Finsku vlastně tenhleten efekt Kaliningradu může nějakým způsobem vyvážit. A vlastně bezpečnost těch baltských
států posílit.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A prosím ještě na závěr ve stručnosti, pokud možno, jak obecně hodnotíte vojenskou pomoc Evropské unie Ukrajině? Protože
třeba Německo se zdá být rozpolcené, Maďarsko zdrženlivé, jak to vidíte?

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak je zcela nabíledni, že přístupy jednotlivých členských států jsou diferencovány, Německo oznámilo velké /nesrozumitelné/,
abychom ještě měli chvilku počkat, jak to dopadne, ale z pohledu Evropské unie jako celku, co je myslím, opravdu
zaznamenáníhodné, je třeba využití evropského mírového nástroje. /nesrozumitelné/ výše jedné miliardy eur, to asi si málokdo
opravdu dokázal představit, že Evropská unie jako celek takhle podpoří válčící stranu ve velkém konvenčním konfliktu NATO s
Ruskem. Vzhledem k tomu, jaké debaty se kolem tohoto nástroje původně určeného spíše pro podporu bezpečnosti a stability
v jižním sousedství, jaké debaty se kolem něj vedly, tak to považuji třeba za docela mimořádné.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tolik Ondřej Ditrych, děkujeme, že jste byl s námi v Horizontu, hezký večer.

Ondřej DITRYCH, analytik, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Díky za pozvání, hezký večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
To je všechno. Nové zprávy ze světa vám přineseme zase zítra. Na viděnou.

Pomáhám. A jsem šťastný
TISK , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 18 , Autor: Michaela Ryšavá , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 02:55 , Čtenost: 128 119 , Rubrika: Příloha - Víkend , AVE: 1 004 643,59 Kč , Země: Česko , GRP: 1,42
Co stojí za nebývalou vlnou solidarity s uprchlíky v Česku 

Ještě nikdy Češi nevěnovali tolik peněz a energie, aby někomu pomohli, jako při současné válce na Ukrajině. Výše průměrného
daru násobně vzrostla a lidé nabízejí uprchlíkům doslova vlastní postel. Co to způsobilo? 
Důvodů je více, roli hraje i hrozivá blízkost konfliktu. Zejména ti, kdo se do pomoci zapojili osobně, ale pociťují jednu nečekanou
emoci: hluboký dobrý pocit z pomoci druhým. 

Když začala válka na Ukrajině, majitel developerské firmy Jan Řežáb hned věděl, co by měl udělat. Poslal několika organizacím
větší částku peněz a ze svých nemovitostí vybral hotel a penzion v Jizerských horách, které se rozhodl nabídnout uprchlíkům.
Penzion byl pronajatý, takže Řežáb musel nejprve vypovědět smlouvu nájemci. Nyní prochází rychlou rekonstrukcí, aby se tu
dalo dlouhodobě žít. Hotel byl připravený v co nejkratším čase. „Chystal jsem se s rodinou na dovolenou, ale tu jsem zrušil. Do
týdne jsme už stěhovali první uprchlíky a do dalších pěti dnů bylo všechno plné.“ Téměř dva týdny s utečenci z Ukrajiny na
hotelu pobýval a staral se o všechno, co bylo nutné zařídit. Dospělým sháněl práci, dětem školy, organizoval odpolední aktivity.
Ve své pražské jazykové škole pak otevřel pro ukrajinské děti tři třídy. „Nikdy jsem se nedostal do situace, kdy bych mohl
pomoci tolika lidem, proto jsem do toho šel takhle naplno,“ říká osmačtyřicetiletý Řežáb. „Uvědomil jsem si křehkost našeho
světa. Je to minimum toho, co můžeme dělat, když nebojujeme,“ přemýšlí o pohnutkách, které ho k rychlé pomoci vedly. 
Odborníci se shodují, že motivací k současné, dosud nevídané vlně solidarity je více. Ta, která mnohé pomáhající někdy až
překvapí, je vlastně prostá: dobrý pocit z toho, že mohou někomu, často s osobním nasazením, pomoci. Byť při tom musí
obětovat něco komfortu, soukromí a také času a energie, jež běžně věnují sobě a svým nejbližším. Nezištnou pomocí, kterou se
solidarita projevuje, totiž člověk nepomáhá jen druhým, ale také sám sobě. 

Osobní pomocí proti úzkostem 

„Složka smysluplnosti je jedním z nejsilnějších pilířů celkové životní spokojenosti,“ vysvětluje Alena Slezáčková z Centra
pozitivní psychologie. „Štěstí se skládá z různých pilířů, ale smysl užitečnosti, vlastní hodnoty, se ukazuje jako jeden z
nejdůležitějších.“ Podle psycholožky jde o hluboký dobrý pocit. „Štěstí má v podstatě dvě stránky: péči o vlastní duševní

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 352 / 391

http://www.newtonmedia.eu/


pohodu a zájem o druhé. A ty by měly být v harmonii. Pokud to tak není, lidé jsou nespokojení. Když opomíjejí sebe sama, hrozí
syndrom vyhoření nebo vyčerpání. A naopak dělat jen věci pro sebe, nemít pocit užitečnosti a smysluplného života, na tom
nelze stavět dlouhodobé štěstí,“ popisuje Slezáčková výsledky výzkumů. 
Dobrovolníci, kteří se do pomoci lidem prchajícím před Putinovou agresí zapojili, její slova potvrzují. „Obohacuje mě to z
hlediska mého sobeckého já. Říkám si, že dělám dobře, a lépe se s danou situací vyrovnávám. Když člověk dává, dostává
více, než když bere,“ říká Eva Farrarová, která poskytla ukrajinské matce se synem byt a pomáhá jim, aby se necítili opuštění a
vydělení. 
Přímá účast na pomoci dodává pocitu smysluplnosti další rozměr, umocňuje jej, proto mnohým lidem nestačí poslat jen peníze,
ale chtějí podpořit někoho konkrétního a být při tom. „Prvek mezilidské interakce má větší vliv na duševní pohodu. Chápu, že
pro neziskovky je nyní asi nejlepší finanční příspěvek, ale doporučila bych jim, aby dobrovolníky pokud možno neodmítaly. Lidé
se opravdu potřebují angažovat osobně, to je nejlepší obrana proti úzkostem, které z této situace mohou přijít,“ upozorňuje
Slezáčková. 
Dobré pocity spojené s darováním zkoumal americký psycholog Michael Norton, spoluautor knihy Happy Money: The Science
of Smarter Spending (Šťastné peníze: Nauka chytrého utrácení). Jedna ze zásad, jak získat za své peníze více štěstí, které
publikace doporučuje, říká: utraťte peníze pro druhé. Norton se opírá mimo jiné o svůj výzkum, který provedl ve skupině
kanadských studentů. Rozdal jim menší obnos peněz a řekl, ať si s nimi dělají, co chtějí – utratí je za věci pro sebe, nebo pro
druhé. Když byli poté studenti dotazováni, jak s nimi naložili a jaké z toho mají pocity, ukázalo se, že ti, kteří utratili peníze za
někoho jiného, zažívali mnohem intenzivnější pocity štěstí a spokojenosti. 
Vědci tyto emoce s pomocí magnetické rezonance dokonce změřili. Oregonští profesoři Daniel Burghart a Ulrich Mayr potvrdili,
že darování peněz charitě aktivuje mozková centra spojovaná s přijímáním odměn, a pozitivně tak ovlivňuje psychický stav
člověka. Tento efekt, byť s menší intenzitou, se projevil dokonce i ve chvíli, kdy nešlo o nezištnou finanční pomoc, ale o
možnost snížit si tímto způsobem daně. Američtí psychologové Ed Diener a Martin Seligman, přední tváře takzvané pozitivní
psychologie, pak ve své studii s názvem Very Happy People (Velmi šťastní lidé) dokládají, že pro pocit štěstí a životní pohody
jsou nezbytné dobré sociální vztahy. A že utrácí-li člověk ve prospěch jiných, posiluje to jeho mezilidské vztahy a ty pak
podporují jeho pocit spokojenosti a štěstí. 

Je to tak blízko. Snad se to u nás nikdy nestane 

Petra Matušincová pracuje jako produktová manažerka ve firmě, která vyvíjí internetové pracovní portály. S devětadvacetiletou
ženou, úspěšnou personalistkou, jež vede tým lidí, se scházíme v její pražské kanceláři pár dní poté, co přijela už ze své druhé
cesty na Ukrajinu, kam dováží humanitární pomoc. A jen den předtím, než vyrazí na svou další, třetí výpravu. V práci si vzala
dovolenou krátce poté, co Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, a začala s organizováním pomoci. S kamarády odjela na týden
na slovensko-ukrajinské hranice, kde příchozím rozdávali teplé oblečení, jídlo a čaj. Když se vraceli do Prahy, nabrali tři rodiny
a jednoho studenta. Když všem v Česku zařídili ubytování a papíry, Matušincová se chtěla na hranice vrátit, z původní sestavy
s ní ale už nikdo jet nechtěl. Tak odjela sama. 
S jedním záchranářem přešla na ukrajinskou stranu a zjistila, že se před hranicemi nahromadilo velké množství lidí, kterým se
ale v té době dostávalo jen málo pomoci. Důvodem bylo i nekonečné množství formulářů, které museli pomáhající ze zahraničí
vyplnit. Petra Matušincová s dalšími dobrovolníky si všechno zajistila a pak už mohla s dodávkou přímo do postižených oblastí
zavážet zdravotnický materiál, jídlo, výživu pro děti. Naposledy s sebou vzali i chirurga, který pomáhal onkologicky nemocnému
pacientovi. Na svých cestách po rozmlácených ukrajinských silnicích museli občas přespat v bunkru a při předávání pomoci v
Ternopilu jim nad hlavami létaly rakety. 
Na otázku, co ji ponouklo k tomu, aby začala okamžitě pomáhat, Petra Matušincová odpovídá, že je to její občanská povinnost.
„Nedokázala bych jen tak sedět a koukat, co se tam děje, jak lidé trpí. To, co dělám, mi dává obrovský smysl,“ popisuje, co ji
nutí znovu a znovu „Bojím se jen toho, že se něco podobného stane někdy u nás. Neumím si představit sebe, že bych se někdy
ocitla v podobné situaci. Zabalit si pár věcí do igelitky, nechat tam manžela a s dětmi utíkat k nejbližší hranici.“ 
Vedle pocitu smysluplnosti je podle psychologů právě strach další hybnou silou solidarity spojené s děním na Ukrajině. Válka,
kterou Rusko rozpoutalo, je příliš blízko a lidé vnímají vlastní ohrožení. Jenže i strach je emoce, která v lidech vyvolává energii.
Takovou, která prapůvodně měla člověku pomoci, aby si zachránil život, útěkem nebo silou k obraně. „Když jsme nabití energií,
pomůže nám, když ji můžeme vybít nějakým pozitivním způsobem, a ne jen nadáváním,“ popisuje bývalý armádní psychiatr Jan
Vevera. „Pomáhání je v tomto ohledu optimální. Člověk pomáhá těm, kteří trpí, ale hlavně i sám sobě. Uvolňuje energii, která je
mobilizovaná, která by se jinak spotřebovala na to, že bude mít třeba vysoký tlak.“ 
Svou roli v aktuální situaci hraje i historická zkušenost. Zejména starší generace se do pomoci pouští i proto, že má v paměti
ruské tanky, které v osmašedesátém přijely do Československa. „Já si ještě pamatuji, co Rus umí, nezastaví se před ničím.
Ukrajinci bojují i za nás; pokud nechceme mít tanky před barákem, musíme jim pomáhat,“ říká Jarmila Kročková, důchodkyně,
která poskytla ukrajinské rodině byt a pomáhá jako dobrovolnice. 
S tím souvisí také již popsaná okolnost blízkosti. V porovnání s obavami z běženců v době uprchlické krize roku 2015, jakkoliv
iracionálními, mají Češi k Ukrajincům přece jen přirozeně blíž. A o to spíš, že jich v Česku před vypuknutím války žilo a
pracovalo přes sto osmdesát tisíc. „Rozsah pomoci je úměrný tomu, do jaké míry jsme schopni se s obětí ztotožnit, a u
Ukrajinců je to pro nás mnohem jednodušší než například u syrského uprchlíka,“ poznamenává Vevera. 
Pro Česko je ale jistá rezervovanost v poskytování pomoci typická. „Solidaritou se nijak nelišíme od našich sousedů, ale
specifická je jistá odloučenost, uzavřenost,“ říká bývalý armádní psycholog Daniel Štrobl. „Zřejmě je to dáno tím, že žijeme v
uzavřeném prostředí mezi horami a historicky jsme méně zvyklí na odlišné kultury, proto pomáháme zejména etnicky blízkým
jedincům. Třeba Francouzi nebo Němci jsou schopni pomoci i uprchlíkům z islámských zemí.“ Současným masivním zapojením
do pomoci se ale podle Štrobla mnozí lidé snaží bojovat proti sedm let starému obrazu českých xenofobů, kteří odmítali pomoci
syrským uprchlíkům. 
Psycholog Štrobl zmiňuje ještě jeden motiv pomoci. Někteří lidé ji vnímají jako způsob, jak zaplatit za svůj nadstandardní život.
„Víme, že hromadění hmotných statků štěstí člověku nepřinese. Mnozí bohatí lidé přitom žijí jen pro hromadění majetku a
pomáhání druhým na nějakou dobu ulevuje jejich negativním pocitům,“ tvrdí Štrobl. A dodává, že obecně v počátku krize
obvykle lidem ubývají neurotické potíže, protože krize vytváří iluzi, že život, jakkoliv je těžký, dává najednou smysl. „To je ale jen
krátkodobý efekt, realita člověka zase brzo doběhne,“ dodává psycholog. 

Heroická fáze už skončila 

Taťána Havlová až donedávna pracovala v Praze jako divadelní produkční. Pak ale dala výpověď, protože už ji noční divadelní
život vyčerpával a chtěla se podívat po jiné profesi. Než to stihla udělat, začala válka a ona si řekla, že musí pomoci. „Jsem bez
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závazků, nemám psa ani děti, a říkala jsem si: kdo jiný by měl pomáhat,“ vypráví ve vršovickém hostelu, kde pomáhá s
ubytováváním uprchlíků. Několik hodin po vypuknutí války zareagovala na facebookový příspěvek známých ze Startu Vršovice,
že budou pomáhat Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) s provozem rychlého ubytování a že shánějí koordinátora. Okamžitě
nastoupila a čtrnáct dní se z hostelu prakticky nehnula. Sháněla s dalšími dobrovolníky pro všechny snídaně, obědy i večeře,
pořádali sbírky oblečení i potřeb pro děti a hledali i trvalé ubytování pro uprchlíky. 
„V divadle mi to už nedávalo smysl. A najednou jsem zase nabitá energií, má to pro mě velkou přidanou hodnotu,“ říká
pětatřicetiletá Táňa Havlová. Přiznává však, že musela zvolnit a práci si rozdělit s dalšími dobrovolníky. Přesto zůstává, na
rozdíl od mnoha dalších pomáhajících z první vlny. „Podle nejnovějšího výzkumu se zapojila do pomoci skoro polovina Čechů,
ale angažovanost už bude nyní jen klesat,“ říká ředitel agentury STEM Martin Buchtík. Podle něj už jsou Češi, co se pomoci
týče, za bodem zlomu. 
Data citovaného průzkumu přesně odpovídají psychologickým teoriím, které popisují krizové situace. Podle nich bezprostředně
po krizi přichází takzvaná heroická fáze. V té jsou lidé schopni opravdu hrdinských výkonů, vedou je hlavně silné emoce a
nejsou schopni příliš racionálně uvažovat. „To je ta fáze, kdy lidé nabídnou byty, aniž by si rozmysleli, jestli jsou schopni žít s
další rodinou ve třech pokojích,“ dává příklad psychiatr Vevera. „Fáze, kdy lidé pošlou největší sumy. Ta trvá krátce.“ 
Pak přichází fáze idylická, kdy se společnost sjednotí a společně se snaží pomáhat. A nakonec, v řádu měsíců, přichází fáze
deziluze. „Najednou jsem zklamaný, protože jsem si to představoval celé jinak,“ popisuje ji psychiatr. Psychologická reakce a její
fáze však nejsou zcela přesně dané. „Fáze lze velmi dobře moderovat, na emoce lidí se musí apelovat. Když jsem byl v
Afghánistánu, všichni věděli, že britská rodina tam prince Harryho poslala, ale Bushovy dcery zůstaly v Americe,“ připomíná
Vevera, jak mohou političtí lídři svým chováním a přístupem ovlivnit náladu ve společnosti během konfliktů. „Je legitimní se ptát,
co dělá dcera Miloše Zemana nebo jeho žena.“ 
Česko už se ocitlo za heroickou fází, což potvrzují také údaje z nadací, kam lidé posílají finanční prostředky. „U Ukrajiny byla
opravdová dárcovská vlna týden, u tornáda jen dva dny. Pak to jde radikálně dolů,“ srovnává ředitel Nadace Via Zdeněk
Mihalco současnou situaci s loňským úderem tornáda na jižní Moravě. Podle něj je ale pozitivní, že obvykle část lidí u darování
zůstane natrvalo a rovnou si zadá trvalý příkaz. „Předvídám, že u této krize to bude podobné. Už průměrný dar je ale v případě
Ukrajiny mnohem vyšší než u jiných katastrof, zhruba dva tisíce korun. V minulosti to bylo kolem pěti set korun,“ říká Mihalco.
Na základě dat nadace, kterou vede, a zkušeností tvrdí, že větší částky dávají muži, ženy jsou zase ochotné věnovat
dobrovolnictví více času. Typickou pomáhající popisuje jako ženu po mateřské dovolené z malého města, která „hledá přesah
a cítí potřebu pomoci ostatním“. 

Teď pomůžu já tobě, pak ty mně 

Kde se v lidech vůbec vzala potřeba pomáhat? Proč se vzájemně podporují a nestarají se jen sami o sebe? Některé teorie
říkají, že zdrojem je čistý sociální kalkul. Člověk se vyvíjel v malých společnostech, kde žilo třeba 80 až 120 jedinců, lidé se
velmi dobře znali, byli závislí jeden na druhém. „Nekumulovali žádný nadvýrobek, fungovali tak, že to, co se chytilo, se také
kolektivně konzumovalo, rozdělovalo. A rozdělovali se proto, že chtěli příště také dostat,“ popisuje vývoj altruismu antropolog
Martin Soukup z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle něj tento přístup v lidech přetrvává dodnes. To potvrzuje
i Kristýna Grillová z Rakovníka, která poskytla byt dvěma ukrajinským rodinám a s manželem jim pomáhají v začleňování se do
společnosti. „Mám malé dítě a od té doby se snažím dělat takové věci, jaké bych chtěla, aby ostatní dělali pro mě, kdybych se s
dítětem v takové situaci ocitla.“ 
Soukup zmiňuje i teorii Edwarda Wilsona, amerického entomologa, který přišel s myšlenkou, že se u lidí vyvinula zvláštní forma
eusociality, společenského uspořádání popsaného u mravenců a včel. Na rozdíl od člověka se například vzdávají vlastní
možnosti mít potomky ve prospěch královny a žijí jen pro její blaho. „My jsme se podle Wilsona vyvinuli na podobných
eusociálních formách. Z nálezů se dá odhadovat, že jsme v pradávných tlupách potomky vychovávali společně, že jsme se
společně dělili o potravu. A Wilson dovozuje, že to nás vede k tomu, že jsme v krizích schopni se obětovat celku,“ popisuje
Soukup. 
S pomocí bližnímu souvisí empatie, která se vyvíjela také v prostředí tlupy. „Jedna evoluční teorie říká, že se lidé potřebovali
vcítit do pozice člověka, který jim šel po krku. Tedy že empatie vznikla jako sekundární projev sociálních vztahů,“ popisuje
Vevera. 
A proč jeden pomáhá, zatímco další od potřebných odvrací tvář? Věda vychází z předpokladu, že člověk je přirozeně
empatický, altruistický, jenže pak ho ovlivní prostředí, ve kterém vyrůstá, podmínky i kultura, ve které žije. Potvrzují to závěry
výzkumu, který provedl tým amerického vývojového psychologa Michaela Tomasella na skupině dětí ve věku třináct až osmnáct
měsíců. Když se v jejich blízkosti objevil neznámý člověk, který potřeboval jednoduchou pomoc, třeba otevřít dveře, protože měl
plné ruce, děti se mu hned snažily vyjít vstříc. Až kolem třetího roku si děti uvědomují, že není nutné usnadnit život úplně
každému, a začínají dávat přednost blízkým lidem nebo těm, kteří se k nim dříve sami zachovali vstřícně. Zhruba ve stejnou
dobu také začínají chápat role a pravidla, jež platí v komunitě, a podle toho mění své chování. 
„Roli hraje i vrozená míra empatie, která je u různých lidí odlišná. Citlivější lidé mají větší tendenci pomáhat, naopak jiní mohou
být více zaměření na své potřeby,“ připomíná Alena Slezáčková z Centra pozitivní psychologie. A zdůrazňuje, že důležité jsou
také vzory v rodině a ve společnosti. Zejména pro děti je tak současná společenská solidarita s Ukrajinou podle psycholožky
Slezáčkové důležitým příkladem. „Zkušenost, že lidem v nouzi se má pomáhat, si v sobě ponesou celý život.“ 

O autorovi: Michaela Ryšavá, michaela.rysava@hn.cz
Foto autor:   Foto: HN – Lukáš Bíba
Foto popis:   Zapojit se osobně Spousta dobrovolníků sedla do aut a zamířila k ukrajinským hranicím, aby prchajícím nabídla
odvoz do bezpečí (1). Developer Jan Řežáb poskytl běžencům hotel v Jizerských horách (3) a ukrajinským dětem v Praze místo
pro výuku (2).
Foto autor:   Foto: HN – Lukáš Bíba, Libor Fojtík
Foto popis:   Kdo jiný by měl pomáhat Táňa Havlová se z hostelu v pražských Vršovicích, kde ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny,
první dva týdny prakticky nehnula. V hostelu pomáhá i důchodkyně Jarmila Kročková (vpravo), která poskytla ukrajinské rodině
svůj byt (1). Petra Matušincová si pár dnů po začátku ruského útoku vzala dovolenou a začala na Ukrajinu vozit věci základní
potřeby. Svou pomoc vnímá jako občanskou povinnost (2).
Foto autor:   Foto: HN – Honza Mudra, Libor Fojtík, Tomáš Tesař
Foto popis:   Uvědomil jsem si křehkost našeho světa „Je to minimum toho, co můžeme dělat, když nebojujeme,“ uvažuje o
důvodech, proč se zapojil do pomoci, Jan Řežáb, majitel developerské společnosti JRD.
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Vy tomu rozumíte, jste Češka. Ale tady kolega ze Západu je zabedněnec URL
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Jak zažila maďarské volby česká pozorovatelka OBSE

Veronika Homolová je doktorandkou na FSV  UK , kde studuje moderní dějiny na katedře německých a rakouských studií.
Posledních pět týdnů ale strávila v jiné zemi střední Evropy. Byla jednou ze dvou stovek mezinárodních pozorovatelů OBSE na
parlamentních volbách v Maďarsku. V nich opět vyhrál Fidesz Viktora Orbána a OBSE prohlásila, že volby byly sice svobodné,
ale ne férové - a Veronika Homolová si přivezla poznatky z první ruky. „Nacionalismus a revizionismus prosakují do
každodenního života. Lokálním úředníkům zcela běžně visí na stěně v kanceláři mapa velkých Uher tam, kde by člověk čekal
mapu Maďarska. A je to i na radnicích, kde vládne opozice,” popisuje Češka po návratu ze země exkluzivně pro Respekt.

Kde přesně v Maďarsku jste se pohybovala?

Spolu s nizozemským kolegou jsme měli na starost tři župy na jihozápadě země u hranic se Slovinskem a Rakouskem. Byly to
Vas, Zala a Veszprém, dohromady deset volebních obvodů, 700 tisíc voličů, zemědělská oblast. Ve všech župách zvítězili
kandidáti Fideszu a partnerských stran. Mnohde podpora vládní koalice přesahovala 60 procent, v jednom obvodu ve Vasu to
bylo 66 procent.

Jak vypadala mise? Co přesně jste sledovali a na co jste se ptali?

Zjišťuje se jednak technické zajištění voleb a pak samo dodržování práva volit a být volen. Zajímalo nás mediální prostředí,
podmínky pro vládní a opoziční kandidáty, přístup k menšinám a podobně. Mluvili jsme s místními politiky v župách, úředníky,
novináři, volebními komisaři. Na základě informací, které nám poskytli, jsme pak sestavovali zprávy, které jsme posílali hlavnímu
týmu do Budapešti.

Veronika Homolová • Autor: Václav Vašků

Měli jste přístup k lidem v regionu? Dali vám informace, které jste potřebovali?

První dny jsme měli problém se k někomu dostat. Volební komisaři reagovali jen na formální e-maily, zdráhali se předat kontakt
na kolegy, všechno se to prodlužovalo. Pak nastal zlom a šlo to.

Dostali z vlády instrukce, že se s vámi mají bavit?

To nevíme. Ale je dost možné, že teprve na základě našich dotazů dostali informaci z centra, že jsme v zemi a mají s námi
mluvit. Byla to první „plná“ mise v Maďarsku od roku 1998 a na lidech ze státní správy bylo vidět, že na pozorovatele nejsou
zvyklí - na rozdíl třeba od Gruzie, Kazachstánu nebo Kosova, kde jsou mise pravidelně a kde jsem také byla. Maďarské
ministerstvo zahraničí přitom OBSE samo pozvalo, ať přijede.

Jak jste vyřešili jazykovou bariéru?

Měli jsme s sebou celou dobu tlumočnici do angličtiny.

Jeden ze závěrů pozorovatelů byl, že opozice neměla rovný přístup do médií. Viděli jste to v terénu?

Je to vidět. V těch třech župách, které jsme měli na starost, působí tři hlavní mediální hráči. Provládní Mediaworks, pod kterou
jsou nejčtenější župní noviny, provládní KESMA a radniční noviny v každé větší obci. Mediaworks a KESMA běžně tisknou
identické pochvalné články o vládě napříč všemi novinami ve skupině. Den před volbami například vyšel v Magyar Nemzet pod
KESMA rozhovor s Orbánem s titulkem Válka, nebo mír, který se pak objevil v desítkách vládě nakloněných deníků. Viktor
Orbán v něm explicitně říkal, že pokud vyhraje opozice, Maďarsko bude zavlečeno do války na Ukrajině.

Jak vypadal obsah radničních novin, které jsou v menších obcích často jediným zdrojem informací kromě televize?

Byl závislý na tom, jestli obci vládl Fidesz, nebo ne. Bylo nám několikrát řečeno, že často dochází k tomu, že firmy blízké
Fideszu nebo církevní instituce přestávají v těchto novinách inzerovat, když radnice přejde pod opozici, čímž se ty noviny
oslabují.

Měla opozice možnost tomu nějak vzdorovat?

V zásadě ne. V Budapešti je na výběr z řady novin, na venkově tahle pestrost není. Nejčtenější velké deníky patří zmíněným
Mediaworks a KESMA, starší generace sleduje téměř výhradně státní televizi. A hlavně se mohutně zneužívají takzvané vládní
informační kampaně, které jsou financované ze státního rozpočtu a nepočítají se do finančních limitů předvolební kampaně.
Plakátovací plochy ve vsích byly polepené identickou fotkou Viktora Orbána se slogany „Zachovejme mír a bezpečnost
Maďarska” nebo jen „Jdeme kupředu”. Přidalo se k tomu logo vlády a říkalo se tomu informační kampaň. V menších městech
byly tyhle billboardy úplně všude. Síly se vyrovnávají na internetu, ale tam starší a venkovská populace moc nechodí.

Jak jste se zjištěními naložili?

Jen jsme na to upozornili. OBSE není investigativní médium ani vyšetřující policista. Nemáme mandát na víc než podat o
volbách zprávu a následná doporučení.

Sešli jste se se zástupci Fideszu? Ptali jste se jich na problematické věci, které jste viděli?
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Politici Fideszu s námi neměli problém, pokud měli čas - ale dost často ho neměli, protože se věnovali kampani. Podařilo se
nám jít na tiskovku kandidáta Fideszu ve městě Szombathely v župě Vas. Podal nám ruku, řekl všem v sále, že jsme
pozorovatelé OBSE a pak představil přítomné novináře stylem ‘Tak tohle tady jsou opoziční novináři, ti mě nemají rádi, tohle
jsou provládní novináři…'. Svobodě slova se vysmál. Říkal 'Tady vidíte šest novinářů, tak jakápak nesvoboda?!’ Ale ti skutečně
kritičtí novináři se ale na tiskovku vůbec nedostali.

Mluvili jste se zástupci KESMA nebo Mediaworks?

Chtěli jsme s nimi mluvit, ale řekli nám, že jako soukromé firmy nemají důvod se s námi scházet. Oba dva domy poslaly
identickou odpověď, stejný mail všem pozorovatelům na žádost o schůzku.

Co vám říkali místní, když jste se s nimi bavili o politice a zmínili neférové podmínky pro konkurenty vládních stran?

Starší se s námi většinou nechtěli bavit. Běžný argument lidí středního věku nakloněných Fideszu byl, že kradli všichni a teď z
toho aspoň všichni něco mají, tak proč to měnit. Stoupenci opozice si ze stejného důvodu stěžovali, že obce, které přejdou pod
jiné než vládní strany, jsou „potrestané“ tím, že jim centrální vláda vezme dotace. Hodně jsme se snažili řešit vládu práva - a na
to Maďaři často reagovali otázkou, co to je vláda práva. Říkali ‚K čemu to potřebujeme? Vždyť takhle to bylo v Maďarsku
vždycky!‘

Viktor Orbán po vítězství • Autor: REUTERS

Po volbách se na sociálních sítích objevily fotky se zahozenými hlasovacími lístky pro opozici. S tímhle jste se setkali?

To byl případ lístků pro korespondenční volbu etnických Maďarů v zahraničí, našly se spálené v Rumunsku. Národní volební
komise od toho dala ruce pryč s tím, že se to stalo za hranicemi a oni s tím nemůžou nic dělat. Ze stejného důvodu jsme to
nemohli řešit ani my, protože naše mise byla omezená územím Maďarska. Kontrola korespondenční volby je tu dlouhodobě
nízká, jakkoli hlasy ze zahraničí mají malý vliv na výsledek.

Co vám z hovorů s lidmi v zemi nejvíc utkvělo v hlavě?

Překvapilo mě, jak moc běžní Maďaři přebírají protizápadní rétoriku vlády. Mluvili jsme třeba s jedním místním šéfem policie,
který nám začal vyprávět vlastní verzi historie a v jedné chvíli řekl mým směrem ‚Vy tomu rozumíte, vy jste Češka. Ale tady váš
kolega ze Západu, to ani nemá cenu. Je to zabedněnec, který nám přišel říct, jak máme žít.‘ Nacionalismus a revizionismus
prosakují do každodenního života. Lokálním úředníkům zcela běžně visí na stěně v kanceláři mapa velkých Uher tam, kde by
člověk čekal mapu Maďarska. A je to přitom i na radnicích, kde vládne opozice.

Chtějí podle vás Maďaři zůstat v EU a NATO?

Určitě. Hodně lidí mluvilo o tom, že mají peníze z EU, že se jejich životní standard zvyšuje. Ale říkají ‚Dejte nám peníze a už nám
nemluvte do toho, jak je budeme používat‘. Podobně mnozí obhajovali Orbánovu komunikaci s Putinem. Říkali, máme levný
plyn, máme levný benzín, a jak jsme k tomu přišli, do toho vám nic není. Šokovalo mě, kolik Maďarů řeklo, že si Ukrajinci můžou
za válku sami, protože se chovají špatně ke svým Rusům. Přesně podle Orbánovy kritiky zacházení s Maďary na Ukrajině.
Kandidát Fideszu mi pak vmetl do tváře ‚Co se divíte?! My máme pro všechny menšiny samosprávy, kulturní instituce, práva.
Kdyby se Ukrajinci chovali stejně k Rusům, tak tam válka není!‘ To všechno dohromady - kontrola médií, vládní propaganda,
překreslování volebních okrsků, manipulace s dotacemi - vytvořilo kolem Fideszu neprůstřelné brnění a prorazit ho bude těžké.
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Zásah, nepotopeno. Ale v Česku se stejně slaví „vážná ztráta“ URL
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Zasažení křižníku Moskva ukrajinskými protilodními střelami Neptun je podle vojenského analytika Lukáše Visingra pro Rusko
největší vojenskou ztrátou možná od druhé světové války. Loď se zatím podle dostupných informací nepotopila a ruská flotila
se ji nyní snaží odtáhnout do přístavu. Mezitím zprávy o zasažení ruské vlajkové lodi v Černomořské flotile vyvolaly nadšení
českých novinářů a dalších osobností.

Ruské ministerstvo obrany zasažení ukrajinskými střelami nepotvrdilo, hovoří pouze o požáru na palubě, který se podařilo
uhasit a loď si díky tomu zachovala schopnost plavby. „Ohnisko požáru na křižníku Moskva bylo lokalizováno, nejsou vidět
plameny. Ustaly výbuchy munice,“ uvedlo ruské ministerstvo podle agentury TASS.

Loď prý zůstala schopná plavby a její raketová výzbroj nebyla poškozena. „Posádka křižníku byla evakuována na plavidla
Černomořské flotily v okolí. Podnikají se opatření k odtažení křižníku do přístavu,' dodalo ministerstvo.

Britská stanice BBC podle informací ČTK na svém webu poznamenala, že ztráta křižníku Moskva by byla pro Rusko největší
bojovou ztrátou vlastního námořnictva od druhé světové války. S tím souhlasí i vojenský analytik Lukáš Visingr. 

„Poslední velkou ztrátou byl torpédoborec, který si ale v sedmdesátých nebo osmdesátých letech skutečně omylem potopili
sami při cvičení. Rusko přicházelo o lodě jen při haváriích, jako byla ponorka Kursk. V boji ale ne,“ upozornil Visingr v
rozhovoru pro Deník N.

Zprávy o zasažení ruské vlajkové lodi v Černém moři mezitím způsobily nadšení na twitteru. Zajímavých souvislostí si všiml
třeba Politický geograf UK FSV  Praha  Michael Romancov. „14. dubna 1912 narazil Titanic na ledovec a 14. dubna 2022
poslali Ukrajinci k čertu křižník Moskva. Náhoda? Předpokládám. Ale to, že se jim to povedlo na výročí sovětského rozhodnutí
stáhnout se z Afghánistánu (1988), to je cynická provokace!“ uvedl ironicky Romancov.

14. dubna 1912 narazil Titanic na ledovec a 14. dubna 2022 poslali Ukrajinci k čertu křižník Moskva. Náhoda? Předpokládám.
Ale to, že se jim to povedlo na výročí sovětského rozhodnutí stáhnout se z Afghánistánu (1988), to je cynická
provokace!https://t.co/4RV6HPLIzV
— Michael Romancov (@MichaelRomancov) April 14, 2022

Pobaven je i novinář Tomáš Etzler. „Hláška dne: Hrdinný křižník Moskva povýšen na ponorku,“ reagoval Etzler.

Pro men hláška dne: Hrdinný křižník Moskva povýšen na ponorku.
— Tomas Etzler (@tvtomas) April 14, 2022

Svůj ostrovtip přidal i komentátor Petr Honzejk. „Dotaz na Russi Today: ‚Je pravda, že křižník Moskva byl potopen?‘ Odpověď:
‚Je to dezinformace. Ve skutečnosti byl vyslán na speciální podmořskou operaci.‘ A vy si dejte bacha, abyste nebyl vyslán na
15 let do vězení!“ přidal se dobře naladěný Honzejk.

Dotaz na Russi Today: 'Je pravda, že křižník Moskva byl potopen?'
Odpověď: 'Je to dezinformace. Ve skutečnosti byl vyslán na speciální podmořskou operaci. A vy si dejte bacha, abyste nebyl
vyslán na 15 let do vězení!'
— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) April 14, 2022

V rovině čistě informativní zůstal redaktor České televize Jakub Szántó. „Ruský raketový křižník Moskva stojí a dost hoří.
Zasáhly ho dvě ukrajinské střely Neptun. Vypadá to, že na chuj půjde další loď rašistů. Zatím ta největší,“ okomentoval situaci
Szántó.

Ruský raketový křižník Moskva stojí a dost hoří. Zasáhly ho dvě ukrajinské střely Neptun. Vypadá to, že na chuj půjde další loď
rašistů. Zatím ta největší. https://t.co/lzxmoDSGgt
— Jakub Szántó (@JakubSzanto) April 14, 2022
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Další díl pořadu Svět za hranicemi se věnoval prezidentským volbám ve Francii, o kterých mluvila Denisa Hejlová z Katedry
marketingové komunikace a public relations na FSV  UK .

Dle jejích slov se kampaň silně opírá o válečný konflikt na Ukrajině. 

Živé vysílání 21:00
TV , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 21:43 , Sledovanost pořadu:
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Úderem jedenadvacáté začíná.

mluvčí 
Další zpravodajský souhrn, vítejte u.

mluvčí 
Rusko dál shromažďuje své jednotky na východní Ukrajině. Ovládne.

mluvčí 
Putin Donbas, zeptáme experta.

mluvčí 
Varování před embargem na dovoz ruských surovin. Sankce podle Putina povedou ke snížení životní úrovně Evropa.

Kontroly marží u potravin plán ministra zemědělství kritizuje opozice i někteří.

Začínáme ale souhrnem těch nejaktuálnějších zpráv kolem války na Ukrajině. Ukrajinský parlament označil počínání ruské
armády na Ukrajině. Za genocidu vyzval také ostatní parlamenty vlády a světové organizace, aby udělali to samé dodávky vody
v osvobozené vůči byly obnoveny tamní úřady očekávají, že do 17. dubna budou zajištěny trvalé dodávky elektřiny. V
současné době v provozu kritická infrastruktura nemocnice cisterny s čistou vodou nebo hasičský sbor. Rusko dnes obvinilo
Ukrajinu ostřelování obytných domů z vrtulníků v příhraniční vesnici Klímovou západu ruské Brjanské oblasti. Zraněno bylo 7
lidí útok na jednu z vesnic hlásí také ruská příhraniční Bělohorská oblast. Ukrajina obvinění z bombardování ruských vesnic
odmítla. Podmínkou případného summitu prezidentů Putina Zelenského je dokument o dohodě připravený k podpisu. Dnes to
uvedl Kreml.

Ukrajinská rozvědka zveřejnila osobní údaje dvou ruských generálů Valerie Solo Čunka Alexandra dvorní Koval. Ten první vedl
operaci na dobytí Kyjeva ukrajinská kontrarozvědka ho podezřívá z válečných zločinů proti civilnímu obyvatelstvu. Podrobnosti
přidává náš reportér Patrik Kaizr.

mluvčí 
Na začátek jen vysvětlení pro diváky jsme v hotelovém pokoji, protože by to míru už platí policejní hodina, tedy zákaz
vycházení, ale co se týká těch dvou generálů gen. Sol ču vedl šestatřicátého armádu, která dobývala od západu Kyjev od
začátků ruské invaze, je bezpečnostní ukrajinskou službou a obviněn z toho, že je se jeho mužstvo jeho podřízení dopouštěly
válečných zločinů proti ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu. Tady v oblasti Kyjeva my jsme dnes shodou okolností mluvili s
policejním šéfem kyjevské oblasti, který a řekl, že jeho mužstvo vyšetřuje zatím 25 a znásilnění, tedy znásilnění, kterého se
dopustili ruští vojáci. Na Ukrajinka tady v kyjevské oblasti sami jsme byli teď za 3 dny svědky dvou vyšetřování válečných
zločinů. Co se týká gen. Horníková, tak ten je obviněn za válečné zločiny proti Ukrajincům a ve městě mariupol. Tam víme, že ta
situace je opravdu katastrofální kritická. Starosta Mariupolu před několika dny řekl, že a ve městě zemřelo možná až 20 000
civilistů od začátků a ruské agrese ukrajinské bezpečnostní síly těm generálům zveřejnili jejich civilní fotky vojenské průkazy,
životopisy, ale také aktuální adresu, na které a oba generálové bydlí spolu s jejich civilními fotkami, ale i fotkami jejich
příbuzných a k tomuto dopsali a teď budu citovat, že žádný bunkr nezabrání ukrajinským bezpečnostním službám, aby tito lidé
byli potrestáni za jejich válečné zločiny.

mluvčí 
Rusko dál shromažďuje své jednotky za hranicemi východní Ukrajiny. Jeho vojáci zároveň pokračují v ostřelování civilních cílů v
Charkovské Doněcké a Záporožské oblasti. Nejobydlenější část Szarková Salt dívka je po útocích srovnaná se zemí. Zůstávají
tam většinou jen starší lidé ostatní utekli, jak to vypadá v ostřelované v druhém největším ukrajinském městě. To nám přiblížila
reportérka CNN Prima alba Gear.

mluvčí 
10 nic FP Halle pustina bez života i sbory Lux. Jak to vypadá od týdnech neúnavného horského ostřelování vzor.

mluvčí 
Dívka má zcela dívka.
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mluvčí 
Byli nejhustěji obydlená čtvrť v Charkově hlavně bombardována. Den za dne navíc a noc noc teda veliký zůstalo to, že velmi
málo lidí většinou ti postarší stage zahájí 1 muž zůstal, aby ochránil šumavské ze žíly a Igor říká, že bydlí v šestnáctém patře
jedné z těchto budov se svou matkou, že ani jeho matka je hluboce věřící hluboce Rodena zůstat tady, i když jsou téměř
obklíčeni, jsem dřív, ale ona nechce odejít, takže nejde ani on line androgenní vaše jedná se ale frontovou linii, která je teď
pod novým tlakem Rusové tlačí tvrdě.

mluvčí 
Jste.

mluvčí 
Je to strašně blízko dost, co slyšíte, jsou ruské pozice, ostřelují nás a my jsme jen něco málo přes kilometr daleko od ruských
sil. A tohle je jejich cesta do Charkova a dál na Ukrajinu. Vláda teď nejenže je ta frontová linie. Tady ale to se může kdykoliv
změnit a Rusové se ze všech sil snaží tu frontovou linii posunout směrem dovnitř vezmu slyšeli jsme vojáci nám tím ukázat další
důkazy těžkého bombardování velice rychlý. Jak vojáci chtějí, abychom se pohybovali velmi rychle, protože v této oblasti
operují ruští ruští odstřelovači, takže si musíme pospíšit.

mluvčí 
To byla bojí užít.

mluvčí 
Umění, které slyšíte, je neustálé ostřelování.

mluvčí 
Šály systém a.

mluvčí 
Ostřelování je tu od chvíle, kdy jsme přijeli naprosto nepřetržité slyšíme pořád.

mluvčí 
Je být venku.

mluvčí 
Musíme si dávat velký pozor, kam šlapeme, protože Rusové sledují taky hrozí miny rakety, které jsem slyšeli.

mluvčí 
A inscenace fajn až.

mluvčí 
V posledních dnech se o střídání.

mluvčí 
Zesílilo jiné Evy.

mluvčí 
Místní představitelé řekli CNN, že jde o důkaz obnoveného ruského vojenského tlaku.

mluvčí 
Co funguje udělá, čili pojďme.

mluvčí 
Tak tady jsme v podstatě obklíčeni ruskými jednotkami ze tří stran.

mluvčí 
Lze takhle všichni se.

mluvčí 
Předpokládá se, že se do oblasti Charkova shromažďují desetitisíce ruských vojáků s cílem postupovat na Ukrajinu. Z tohoto
směru musíme pospíchat v. Vojáci nás posílají pryč. Začínalo to být přes vypjaté zlej, ale jen za půlhodinu už víme, proč.

mluvčí 
Svoje Haas my jsme.

mluvčí 
Tento sklad je na jihu jsou dívky a dostal přímý zásah.

mluvčí 
By se série.

mluvčí 
Tohle je oblast, která v počáteční nebo přerušení invazi naše byla mimo dosah ruských pozemních jednotek také ale teď ne
opět není bezpečnostní.

mluvčí 
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Ideál silné raky.

mluvčí 
Rusko dál posiluje své vojsko. Připravuje na útok na Donbas. Podle satelitních snímků teď ruské síly ukrajinských hranic
shromažďují vojáky techniku. I ukrajinské ministerstvo obrany počítá s tím, že příštím cílem ruské ofenzívy bude právě východní
část Ukrajiny. Vedle Donbasu chce podle něj Rusko ovládnout i Carson Coe charkovská oblast. V bezpečí ale nejsou ani další
ukrajinské regiony. S námi je teď ve spojení Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na fakultě  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Zdravím vás, dobrý večer.

mluvčí 
Dobrý večer.

mluvčí 
Podle expertů je to otázka jednotek dnů, než se Rusové pokusí získat dům vás potřebuje Putin konečně velké vítězství. Míří
proto logicky do oblastí, kde už se mu to mohlo povést nejsnáz.

mluvčí 
A je poměrně pravděpodobné, že pokud Rusko pokusí a o průlom ukrajinské fronty, tak to bude na jihu města cesium a Rusko
má v podstatě 2 možnosti, jak to udělat a už se pokusil takové menší obklíčení směrem na ten severočeský běžek a případně
na Velku o a operaci krávě směřovala na poloha a která by potenciálně mohla říznout a celou tu Ukrajinku a na Donbase. Na
druhou stranu taková práce byla velmi obtížná a není vůbec jisté, jestli při současném stavu ruské armády se tohle může
povést.

mluvčí 
Když zmiňujete současný stav ruské armády, odkud by mohl případně a Putin posílit, co bylo ruská podpora, co případně
vojenská podpora z oblastí na území moldavská, mluvím tedy Podněstří, které Rusko částečně ovládá a má tam soustředěno
část svých vojenských sil, dá se očekávat, že by pomoc mohla přijít právě z těchto míst.

mluvčí 
Rusko tuhle chvíli nemám moc možností, kde vzít další síly. Oni skutečně ušel sály téměř ke všemu a nějaké krátkodobé,
respektive, řekněme, není kde brát sice Rusko ohlásilo povolání asi 60 000 rezervistů a nějaké do dlouhodobější perspektivě
samozřejmě i nový práci, kteří nastupují na jaře, budou nějakým způsobem použitelní, ale ale momentálně Rusko nemá moc
možností, jaký jsme ještě posílili a principu bude na Ukrajině bojovat proti početnější protivníkovi.

mluvčí 
Čekáte, že se ještě intenzivní a řekněme, konkrétní zacílí ten ruský útok právě směrem k té oblasti, o které se bavíme, že tedy
je prozatím od ruských útoků potenciálních ruských útoků chráněna třeba Oděsa, nebo že třeba zmírní boje u Mariupolu?

mluvčí 
Nečekal.

mluvčí 
Ji zmíním zmírní boje mají polohu Rusko potřebovalo naopak už tu bitvu, mají úkol bojovat, a protože váže řada ruských sil a
které by měly být použity k útoku na sever, než se případně mohli spojit s těmi s tím jednotným postupujícími ze severu a stejně
tak nejde nelze úplně očekávat, že by zcela poklesla, tak v italských vzdušných sil a raketové útoky jinde, co se týče těch
pozemních Silver ty Rusko a u alespoň soudní irských i o trvat, protože na to, že své síly koncentroval skutečně útočilo na řadě
míst, tak úplně z těch důvodů, proč ta původní operace, tak strašně selhala.

mluvčí 
Tak já vám děkuju za léta za váš názor komentář Ludvík z katedry bezpečnostních studií na fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  teď byl s námi. Na shledanou. Díky ještě dnů.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Vlajková loď ruské černomořské flotily raketový křižník Moskva je zničený. Na palubě vybuchla munice a začalo hořet. Podle
Ruska zatím není jasné, co se stalo. Ukrajinci ale mají jasno. Pýchu ruského námořnictva prý zasáhli raketami vlastní výroby.

mluvčí 
Raketový křižník, Moskva 186 m dlouhý kolos je nebo spíše byl nejdůležitější lodí ruské černomořské flotily. Jeho baterie raket
poskytoval Rusům v oblasti protivzdušný deštník a ohrožovala celé ukrajinské pobřeží.

Právě tato loď na začátku války vyzvala ukrajinské vojáky na hadím ostrově, aby se vzdali a dostalo se jí lapidární odpovědi.

Ukrajinská pošta tuto scénku dokonce zvěčnil na svých nových známkách. Dnes v noci začala Moskva hořet a vysílat nouzový
signál. Ukrajinci hrdě oznámili, že je to jejich dílo.

mluvčí 
Černohorské černomořské operační zóně zasáhl systém proti lodních střel Neptun křižník Moskva vlajkovou loď ruské
černomořské flotily, která utrpěla značné škody další lodě skupině se snažili poskytnout pomoc ale bouře a silná exploze
munice křižník převrátili a začal se potápět. Jim potřeba.

mluvčí 
Stanul ty ruské ministerstvo obrany potvrdilo požár exploze. Příčinu ale nevysvětlilo. Tvrdí, že se podařilo všechny na palubě
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evakuovat a že se Moskva nepotopila, což potvrdil i Pentagon.

mluvčí 
Křižník Moskva vážně poškozený stále je na vodě. Požáry pod kontrolou. Přijali jsme opatření a byl odtažen do přístavu.

mluvčí 
Nejasnosti panují i v otázkách, odkud a jaké rakety údajně křižník zasáhly. Ukrajinci jsou na vlastní střely Neptun velmi pyšní.
Podle všeho ale měli jen jednu baterii.

A tu prý Rusové hned na začátku války zničili. Ukrajinci tak buď měli další, anebo stříleli něčím jiným.

Třeba podobnými střelami exo set, které by jim ovšem musel někdo tajně dodat. Křižník Moskva byl nicméně tak dobře
vyzbrojený, že by se měl podobnému útoku ubránit. Jakub černý, CNN Prima News.

mluvčí 
Přijetí energetických sankcí v podobě zákazu dovozu ruské ropy plynu a uhlí sníží životní úroveň Evropanů a
konkurenceschopnost evropských ekonomik. To dnes pronesl ruský prezident Vladimir Putin. Vyzval také k rozšíření vývozu
energetických zdrojů směrem do Asie. Lidé trafiky.

mluvčí 
Pokusy západních zemí vytlačit ruské dodavatele nahradit naše energetické zdroje alternativními dodávkami. Nevyhnutelně
ovlivní celou světovou ekonomiku asi důsledky takového kroku se mohou stát dost bolestnými především pro iniciátory takové
policejní zátaras. Takzvaní partneři nepřátelských zemí předpokládají, že se mohou vyhnout ruským energetickým zdrojům,
včetně zemního plynu. Jeho rozumná náhrada pro Evropu ale neexistuje, byť je možná ale zatím neexistuje. Banky
nepřátelských zemí navíc zdržují převody plateb. Dočtu připomenu, že jsme si stanovili cíl převést platby za energetické zdroje
na národní měnu rubl a postupně se odklonit od dolaru eura. Celkově se chystáme zvýšit podíl plateb národní měně v systému
zahraničního.

mluvčí 
Obchodu nekvalita, systémy vnitřní trhu.

mluvčí 
Strana ukrajinského prezidenta Zelenského nepodpoří návrh zákona kriminalizovat muže, kteří odešli do zahraničí, a to i
navzdory všeobecné mobilizaci, která se týkala všech mužů od 18 do 60 let. Ukrajina se podle Zelenského má spíše soustředit
na dopadení politiků, kteří v době války ze země.

Rozmístěním jaderných zbraní v oblasti Baltského moře hrozí Moskva v případě vstupu Švédska Finska do Severoatlantické
aliance. Obě země to zvažují kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Rozhodnout se chtějí během několika příštích týdnů. Rusko
kontruje tím, že bude muset v takovém případě posílit svou obranu, a to včetně aktivace svého jaderného arzenálu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítá nazvat hrůzné činy ruské armády na Ukrajině genocidou. Nevyhověl tak
žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který ho k tomu stejně jako několik dalších státníků vyzval k
podobnému označení se zatím vyhýbá německý kancléř Olaf Scholz. Americký prezident tato slova pro označení ruských útoků
proti bezbranným civilistům použil opakovaně Putina označil za válečného zločince.

mluvčí 
Domů už slovo genocida má svůj význam a musí být charakterizováno. Právě když ne politicky, když upozorňují všechny na to,
že pokud by se jednalo o genocidu, řekl musí státy, které to uznají zasáhnout. To je dáno mezinárodními smlouvami a chtějí
naši lidé vojenský zásah nám myslím, že nikdo nechce, abychom se stali spolubojovníky. Buďme rozumní a Francie stojí na
straně Ukrajiny, ale je potřeba zachovat chladnou hlavu, než se pustíme do slovní eskalace, aniž bychom se vyvodili všechny
důsledky, měla tak bychom se také mohl.
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Tanky nejsou zastaralé, jen ruští velitelé jsou neschopní URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Ondřej Šmigol , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 23:34 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Rubrika: Týdeník, Seznam cz , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,15 ,
Návštěvy za měsíc: 6 400 000
Ruská invaze na Ukrajinu je první konvenční válka mezi dvěma suverénními státy v?Evropě od druhé světové války. Logicky
tak zajímá bezpečnostní experty a analytiky, kteří se z?ní snaží vyvodit, jak budou vypadat konflikty budoucnosti. Nad tím, jaké
poučení z?ukrajinské války by si měla vzít česká armáda, debatovali poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar,
Jan Kofroň z?Institutu politologických studií na FSV  UK  a bezpečnostní analytik a spolupracovník Týdeníku Echo Lukáš
Visingr.

Již několik týdnů se na nás hrnou fotografie ruských BVP a tanků zničených ukrajinskými raketami a drony Bayraktar. Četl jsem
několik komentářů ve smyslu, že tank přestal být králem bojiště. Dává tedy smysl nakupovat drahou obrněnou techniku? Nemá
smysl investovat právě třeba do dronů?

Kofroň: Byl bych velmi opatrný na jakékoli rychlé závěry. Nemáme k dispozici reálné vyhodnocení, vidíme akorát výsek z
bojiště. Tank není králem bojiště už asi 70 nebo 80 let. Byl jím možná někdy v letech 1939 až 1940. Od tohoto data se armády
naučily stavět sofistikované protitankové obrany, včetně využití menšího množství vlastních tanků. Neexistuje jedna zbraň,
která by byla králem bojiště. Takhle to říct nejde. Je vždy komplex zbraní, který musí fungovat jako integrovaná síla. Toto není
o tom, že koupíme jenom BVP a na zbytek se vykašleme nebo koupíme 16 bayraktarů a budeme tady jančit a představovat si,
že porazíme kohokoli. To je prostě nesmysl. To musí fungovat jako celek. Ostatně i na ukrajinských záběrech občas vidíme, že
bayraktar snímá, dělostřelectvo pálí. Pomáhá hledat cíle. S tím, jak se rozšiřuje dálka paleb dělostřelectva, tak je větší a větší
problém detekovat cíle v hloubce sestavy. Nevystačíme si nikdy s jednou platformou. Co se týče specificky tanků a podobně,
byl bych opatrný na jednu věc. Dám vám jeden příklad. Jomkipurská válka, Izraelci do ní vstoupili s 1500 až 1700 tanky, na
konci války měli zničených, poškozených, zajatých a opuštěných asi 1000 tanků. Toto je realita války. Takže počkejme na
finální analýzy, kdy se ukáže, kolik tanků bylo zničeno javeliny, kolik obyčejnými RPG, kolik jinými tanky, kolik dělostřelectvem.
Ukazuje se, že některé systémy, třeba právě ty bayraktary, když se vhodně zapojí, mohou velmi dobře fungovat i ve vysoce
intenzivní válce a část zdrojů, která by šla třeba právě na těžkou techniku, by mohla jít na tyto platformy. Ale počkal bych na
nějakou hlubší analýzu.

Pojar: Je to jednoduché. Tanky tu válku nevyhrajete, stejně jako jí nevyhrajete bezpilotními letadly. Potřebujete obojí. Nakonec
potřebujete integraci systémů. Tak jako mají ztráty tanky, mají ji i drony, mimochodem i bayraktary. To není tak, že Ukrajinci tam
lítají s těmi, co dostali na začátku. Je pravda, že za poslední léta je těžké si představit, že můžete vést úspěšnou válku, aniž
byste měli bezpilotní letadla. Tak jako jsou třeba protitankové a protiletecké střely a těžká technika, tak zároveň je třeba
letectvo v celé své škále včetně bezpilotních letadel, která mají spoustu výhod, ale nejsou sama o sobě řešením.

Visingr: Často se stává, že když někde tanky dostanou výprask, tak se začne opakovat, že jsou zastaralé, jsou to pojízdné
rakve a podobně. To se stalo třeba, když Rusové těžce prohráli první bitvu o Groznyj, teď se to začalo říkat znovu. Ale ne, to
není tím, že tank je zastaralý, jde o to, že ruští velitelé tehdy i teď se dopustili obřích nepochopitelných taktických chyb a
nasadili tanky naprosto špatným způsobem. Tanky nejsou zastaralé, tanky pořád představují velmi účinnou kombinaci palebné
síly, pancéřové ochrany a terénní pohyblivosti. Tanky jsou velmi efektivní, když se správně nasadí, i ve městě. To ukázali třeba
Američané v Iráku nebo Izraelci v Gaze. To, co nyní vidíme na Ukrajině, není důkaz, že by tanky byly zastaralé, ale důkaz toho,
že ruští velitelé jsou neschopní.

Celý Salon Echa si můžete přečíst na ECHOPRIME nebo v tištěném vydání Týdeníku Echo. Týdeník Echo si můžete předplatit
již od 249 korun za měsíc zde.

Čeká nás dekáda konfliktů a revolucí URL
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WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: echoprime.cz , Autor: Ondřej Šmigol , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.04.2022 23:34 , RU / měsíc:
1 715 242 , RU / den: 129 198 , Rubrika: Homepage, Salon , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,44
Ruská invaze na Ukrajinu je první konvenční válka mezi dvěma suverénními státy v

Evropě od druhé světové války. Logicky tak zajímá bezpečnostní experty a analytiky, kteří se z?ní snaží vyvodit, jak budou
vypadat konflikty budoucnosti. Nad tím, jaké poučení z

ukrajinské války by si měla vzít česká armáda, debatovali poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, Jan Kofroň z

Institutu politologických studií na FSV  UK  a bezpečnostní analytik a spolupracovník Týdeníku Echo Lukáš Visingr.

Ruská invaze na Ukrajinu je první konvenční válka mezi dvěma suverénními státy v

Evropě od druhé světové války. Logicky tak zajímá bezpečnostní experty a analytiky, kteří se z?ní snaží vyvodit, jak budou
vypadat konflikty budoucnosti. Nad tím, jaké poučení z

ukrajinské války by si měla vzít česká armáda, debatovali poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, Jan Kofroň z

Institutu politologických studií na FSV  UK  a bezpečnostní analytik a spolupracovník Týdeníku Echo Lukáš Visingr.

Když skončilo angažmá v Afghánistánu, začalo se mluvit o potřebě přebudovat českou armádu z vojska zaměřeného na
expediční válčení na teritoriální obranu. V čem to přesně spočívá? A jak to ovlivnila válka na Ukrajině?
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Visingr: O tom se nezačalo mluvit po konci Afghánistánu. O tom se začalo mluvit v roce 2014 nebo 2015, po Krymu a Donbasu.
Já si vzpomínám, že někdy kolem roku 2010 tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra řekl v rozhovoru památnou větu
„Vševojskovou armádu si nemůžeme dovolit“. V letech 2014 až 2015 začalo být jasné nejen, že si ji můžeme dovolit, ale že ji
musíme mít. Ten trend je nastavený zhruba od roku 2015 a podle něj obnovujeme vševojskovou armádu. Předpokládám, že se
ten trend „jenom“ urychlí. Nemyslím si, že česká armáda bude muset něco zásadního koncepčního měnit, na rozdíl od armád
některých jiných států.

Kofroň: Já bych pro čtenáře doplnil, jaký je rozdíl mezi armádou orientovanou na expediční operace mimo vlastní region a tou,
jejíž aktivity se týkají vysoce intenzivního boje v tom regionu, kde působí a kde se nachází onen stát. Expediční armáda
prioritizuje rychlost a schopnost strategického transportu. To znamená musí být relativně lehká. To znamená, že i kdyby na
onom místě daleko od nás tanky měly smysl, tak je těžké je tam dopravit a udržovat je tam. Takže všechny kusy těžké techniky
se v zásadě stávají přítěží a nejsou tak významné. Na druhou stranu v okamžiku, kdy se bavíme o vysoce intenzivním boji
poblíž našich hranic, tak samozřejmě tanky, samohybná děla, systémy PVO (protivzdušné obrany – pozn. red.) a podobně jsou
tím, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.

Pojar: Když se bavíme o teritoriální obraně, tak musíme přemýšlet nejen o teritoriu České republiky. Naše hranice je ve
skutečnosti momentálně hranice Severoatlantické aliance. Toto je ten rozměr, ve kterém se musíme pohybovat. Proto nyní
máme vojáky v Pobaltí, na Slovensku. To je horizont naší teritoriální obrany.

A jak tedy takovou armádu vybudovat? Co se má pořídit?

Kofroň: Tady jde asi říct, že KVAČR 2025-2030, tedy koncepce výzbroje Armády České republiky, a ty hlavní položky, co tam
jsou, BVP, tanky, PVO, samohybné houfnice, tak jsou nějakým způsobem v řešení, nebo se to už vyřešilo, jen ještě nedošly
dodávky. Takže v tomto je základ daný. Určitě budou nějaké změny nebo dodatky, ale základní osa je celkem jasná. Co je větší
otázka, je otázka počtu. Já se domnívám, že třeba v PVO nás čeká velké zvažování, jestli počty jsou opravdu dostatečné. Já si
dovolím tvrdit, že prostě ne.

Visingr: Pozemní síly u nás byly velmi podfinancované. Tam je potřeba udělat největší kus práce. V některých věcech se už
podepsaly smlouvy, nyní čekáme na dodávky. To je třeba případ samohybných houfnic CEASAR nebo protivzdušných systémů
SPYDER. Momentálně největší zakázka je 210 bojových vozidel pěchoty. Ta zakázka se strašným způsobem táhne. První
úvahy byly, že dodávat se začnou tato vozidla v roce 2020. Teď si myslím, že pokud půjde vše hodně dobře, tak v roce 2024.
Tento rok se bude čekat na výsledky právní analýzy. Můj osobní tip je, že to skončí nějakou dohodou vláda–vláda, že už se
nebude dělat výběrové řízení, ale česká vláda napřímo osloví vládu nějakého jiného státu. Je to něco, s čím opravdu musíme
pohnout, protože současná BVP, to je tragédie. To vozidlo je po všech stránkách katastrofální a zastaralé, na současné bojiště
se vůbec nehodí.

Pojar: Akutně je potřeba řešit víc věcí. V první řadě si říct, jaký rozpočet budeme mít, a to s ohledem na současnou situaci. A to
nemyslím jenom ekonomickou. Určitě BVP se musí nějakým způsobem vyřešit. To jsou ale opravdu naplánované věci ohledně
toho, co nakupovat nebo co potřebujeme. Problémem je absorpční kapacita. Kdyby vláda řekla: Okamžitě zvyšujeme peníze na
obranu, tak armáda je utratit nedokáže. Ale příští a přespříští rok se dá udělat ledacos. Dokonce díky posledním čtyřem letům,
kdy se začalo nakupovat, respektive se uzavřely větší kontrakty, je tu aspoň prošlapaná cesta. Víme, co jde, co umíme a jak to
udělat. Máme jak navázat a pokračovat dál. Končit to bude debatou, kterou také musíme vést rychle, ohledně nadzvukových
letadel, protože my je sice máme do roku 2027 s možností prodloužení do roku 2029, ale musíme si zároveň uvědomit, že nyní
budou všichni dávat daleko víc peněz na zbrojení, všichni budou nakupovat. Takže se bude zdražovat a dodací lhůty budou
čím dál delší. V mnoha věcech musíme rozhodovat rychle, byť s?vědomím, že to bude reálně naplněno a možná i reálně
financováno v horizontu mnoha let. Pokud se nerozhodneme rychle, tak taky pak můžeme mít peníze, ale nebudeme mít co
nakupovat.

Visingr: U věcí, co budeme pořizovat na konci této dekády, což se týká třeba stíhaček a tanků, se musíme rozhodnout mnohem
dřív. Zejména u stíhaček, protože nejpozději v roce 2025 musí být jasno, jakou cestou půjdeme, spíš v roce 2024. Máme tady
dvě základní možnosti. Buď budeme pokračovat s modernizovanými gripeny, nebo americkými F-35. Co se týče tanků, tak tam
to tolik nespěchá. U těch T-72 M4CZ se počítá s takzvaným prodloužením životního cyklu, takže tanky by po roce 2030 ještě
vydržet mohly, ale už to také bude nouzové řešení. Ale musíme si uvědomit, že pokud chceme něco mít třeba v roce 2030, tak
musíme mít několik let předtím již rozhodnuto.

Pojar: Ve chvíli, kdy se pro něco rozhodnete, tak trvá nějakou dobu uzavřít smlouvu, pak ta dodací lhůta, u velkých systémů
delší než pět let. Ve chvíli, kdy chceme mít stíhačky v roce 2028 nebo 2030, tak se musíme ve skutečnosti rozhodnout letos
nebo příští rok, abychom je mohli mít. Rozhodně pokud se rozhodneme v roce 2025, tak garantuji, že do roku 2030 tady
nebudou, pokud nebudou ze „sekáče“. Aby to neskončilo tak, že koupíme to, co na nás zbude. To je ta nejhorší varianta pro
obranyschopnost země. Navíc, když se díváte na cenu, tak tam je samotná cena věcí, co si pořídíte, ale pak je tam cyklus, co si
musíte platit, aby to fungovalo. U těch velkých zbraňových systémů se bavíme o desítkách let. Takže to jsou rozhodnutí
opravdu na dlouho. Mnohdy údržba stojí víc než vlastní nákup.

Visingr: To je silný argument pro to, abychom nepokračovali v gripenech. Stíhačky se nekupují na deset nebo dvacet let, ale
na mnohem déle. Kdybychom si nyní koupili modernizované gripeny, tak se obávám, že v roce 2050 ten problém budeme řešit
znovu. Protože modernizovaný gripen v roce 2050 bude dobrý leda do muzea, zatímco Američané počítají, že F-35 budou mít
po upgradech vysokou bojovou hodnotu do roku 2070. Takže pokud bychom si vybrali F-35 a nastoupily k nám třeba v roce
2028, tak počítáme s tím, že tu budou létat přes 40 let. A jak říkal pan Pojar, platí, že z ceny zakázky na celý životní cyklus
pouze polovina je pořizovací cena. Tady Američané argumentují tím, že F-35 je sice dražší, ale pokud se náklady rozpočítají na
celý životní cyklus, tak z dlouhodobého hlediska vyjde levněji. To je velmi silný argument. Nejen vojensko-letecké schopnosti
toho letounu, které jsou dnes opravdu unikátní, ale i ty finanční důvody.

Lze nějak uspíšit rychlost plnění slibu dávat 2 % HDP na obranu?

Pojar: Koaliční vláda má v programu, že bude mít 2 % do roku 2025. Ale já jsem hluboce přesvědčen o tom, že se musí vést
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debata, jak to stihnout do roku 2024, jak jsme se zavázali na summitu ve Walesu. Zároveň musíme ty peníze rozumně utratit. A
o tom ta debata bude. Určitě se rok 2025 bude muset otevřít.

Visingr: Já si myslím, že 2 % nám stejně stačit nebudou. Vzhledem k tomu, jaký je tady vnitřní dluh armády, kolik věcí se tady
zanedbalo, kolik věcí chybí, co budeme muset nakupovat. Neříkám, že se dostaneme na tři, to je asi nereálné. Navíc v této
dekádě se bezpečnostní situace bude zhoršovat, válka na Ukrajině, to je začátek, to není konec. To je začátek dekády konfliktů
a revolucí. Budeme muset naše obranné schopnosti významně navyšovat, ať už chceme, nebo ne.

Již několik týdnů se na nás hrnou fotografie ruských BVP a tanků zničených ukrajinskými raketami a drony Bayraktar. Četl jsem
několik komentářů ve smyslu, že tank přestal být králem bojiště. Dává tedy smysl nakupovat drahou obrněnou techniku? Nemá
smysl investovat právě třeba do dronů?

Kofroň: Byl bych velmi opatrný na jakékoli rychlé závěry. Nemáme k dispozici reálné vyhodnocení, vidíme akorát výsek z
bojiště. Tank není králem bojiště už asi 70 nebo 80 let. Byl jím možná někdy v letech 1939 až 1940. Od tohoto data se armády
naučily stavět sofistikované protitankové obrany, včetně využití menšího množství vlastních tanků. Neexistuje jedna zbraň,
která by byla králem bojiště. Takhle to říct nejde. Je vždy komplex zbraní, který musí fungovat jako integrovaná síla. Toto není
o tom, že koupíme jenom BVP a na zbytek se vykašleme nebo koupíme 16 bayraktarů a budeme tady jančit a představovat si,
že porazíme kohokoli. To je prostě nesmysl. To musí fungovat jako celek. Ostatně i na ukrajinských záběrech občas vidíme, že
bayraktar snímá, dělostřelectvo pálí. Pomáhá hledat cíle. S tím, jak se rozšiřuje dálka paleb dělostřelectva, tak je větší a větší
problém detekovat cíle v hloubce sestavy. Nevystačíme si nikdy s jednou platformou. Co se týče specificky tanků a podobně,
byl bych opatrný na jednu věc. Dám vám jeden příklad. Jomkipurská válka, Izraelci do ní vstoupili s 1500 až 1700 tanky, na
konci války měli zničených, poškozených, zajatých a opuštěných asi 1000 tanků. Toto je realita války. Takže počkejme na
finální analýzy, kdy se ukáže, kolik tanků bylo zničeno javeliny, kolik obyčejnými RPG, kolik jinými tanky, kolik dělostřelectvem.
Ukazuje se, že některé systémy, třeba právě ty bayraktary, když se vhodně zapojí, mohou velmi dobře fungovat i ve vysoce
intenzivní válce a část zdrojů, která by šla třeba právě na těžkou techniku, by mohla jít na tyto platformy. Ale počkal bych na
nějakou hlubší analýzu.

Pojar: Je to jednoduché. Tanky tu válku nevyhrajete, stejně jako jí nevyhrajete bezpilotními letadly. Potřebujete obojí. Nakonec
potřebujete integraci systémů. Tak jako mají ztráty tanky, mají ji i drony, mimochodem i bayraktary. To není tak, že Ukrajinci tam
lítají s těmi, co dostali na začátku. Je pravda, že za poslední léta je těžké si představit, že můžete vést úspěšnou válku, aniž
byste měli bezpilotní letadla. Tak jako jsou třeba protitankové a protiletecké střely a těžká technika, tak zároveň je třeba
letectvo v celé své škále včetně bezpilotních letadel, která mají spoustu výhod, ale nejsou sama o sobě řešením.

Visingr: Často se stává, že když někde tanky dostanou výprask, tak se začne opakovat, že jsou zastaralé, jsou to pojízdné
rakve a podobně. To se stalo třeba, když Rusové těžce prohráli první bitvu o Groznyj, teď se to začalo říkat znovu. Ale ne, to
není tím, že tank je zastaralý, jde o to, že ruští velitelé tehdy i teď se dopustili obřích nepochopitelných taktických chyb a
nasadili tanky naprosto špatným způsobem. Tanky nejsou zastaralé, tanky pořád představují velmi účinnou kombinaci palebné
síly, pancéřové ochrany a terénní pohyblivosti. Tanky jsou velmi efektivní, když se správně nasadí, i ve městě. To ukázali třeba
Američané v Iráku nebo Izraelci v Gaze. To, co nyní vidíme na Ukrajině, není důkaz, že by tanky byly zastaralé, ale důkaz toho,
že ruští velitelé jsou neschopní.

Pojar: Kdyby tanky nebyly potřeba, tak by je Ukrajinci nyní tak zoufale nechtěli, a dokonce za ně neplatili. Kdyby věděli, že jsou
k ničemu, tak by rozhodně za ně neutráceli.

Úhelným kamenem české obrany je stále NATO. Nakolik se lze spolehnout na onen slavný článek 5?

Pojar: Já si myslím, že se na něj dá spolehnout, ale ve chvíli, kdy my sami ukážeme, že jsme připraveni investovat do naší
obrany a sami se bránit, pak nám ostatní přijdou na pomoc. Mimochodem, kdyby se první dva dny po ruské invazi neukázalo,
jak statečně se Ukrajinci brání, nikdy by nedostali takovou podporu ze Západu, nikdy by nedostávali tolik zbraní. Když ukážete,
že se bráníte, dostanete podporu. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se při útoku na Estonsko Estonci nebránili, tak by jim
nikdo na pomoc nepřišel, a kdyby se bránili, tak bychom jim na pomoc přišli. Takže to je provázanost toho, že musíte mít vůli k
obraně a investovat do své armády, pak vám spojenci na pomoc přijdou. Když se na to podíváte opačně, myslím, že čeští
vojáci by šli na pomoc v rámci Aliance někomu, kdo se brání a chce se bránit, a rozhodně by nešli umírat za někoho, kdo se
bránit nechce.

Kofroň: Žádná garance na mezinárodní scéně není stoprocentní. To je fér si říct. Zároveň článek 5 patří k těm silnějším. Bylo
by chybou si myslet, že když se na to úplně vykašleme, že nás někdo přijde bránit. Nikdo nás nebude bránit víc než my sami.
To je naprosto pochopitelné, to musíme vždy podtrhnout. Napřed my se staráme o svoji obranu a teprve pro ty věci, které
nezvládáme, hledáme v NATO způsob, jak je vyřešit. Byla chyba, že jsme před pár lety, ať už vědomě, či ne, přistoupili na
strategii „však se NATO o nás postará“. To je velmi nebezpečné, protože to přesně může vést k tomu, co jsme tady slyšeli. K
tomu ještě jedna věc. Kdyby hypoteticky k něčemu došlo, tak je nutné si uvědomit, že spojencům bude nějakou dobu trvat, než
budou schopni sem něco podstatného poslat. To ani není o tom, jestli chtějí, nebo ne. Ale logisticky to prostě chvíli trvá.

Dalším velkým tématem posledních let je hybridní válka, hybridní hrozby. Nakolik by toto měla být nějaká priorita? Nebo válka
na Ukrajině ukázala, že konvenční válka je stále mnohem nebezpečnější?

Pojar: Tak já nevím, co přesně hybridní válka je. Pokud to znamená, že se v rámci válčení používáte kybernetické útoky, a to
často dřív, než dojde k tomu kinetickému, zároveň formou chytré propagandy a zveřejňováním informací se snažíte oslabit
nepřítele a povzbudit sám sebe, tak to je samozřejmě nedílná součást celé historie válčení. Platí to i dnes. Probíhá to na jiných
platformách, jiných technologiích, ale není to nic nového. Samozřejmě každý, kdo někam útočí, snaží se hrát hru rozděl a panuj
a protivníka jakýmkoli způsobem oslabit, včetně vůle se bránit. Zlomení vůle je součást i hybridních operací, byť je to pojem, se
kterým se žongluje a pro mě plně uchopitelný není, abych se přiznal.

Kofroň: Já patřím k dlouhodobým kritikům tohoto konceptu. Ne že bych nevěřil, že kyber nehraje roli, že informace nehrajou roli.
Samozřejmě že hrají. Ale konceptuálně je to naprosto falešný a prázdný pojem. Natáhl se odněkud absolutně nikam. Já bych
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raději zůstal u standardních kategorií, aspoň víme, o čem se bavíme.

Visingr: Pojem hybridní válka se stal mediální floskulí. Nikdo přesně neví, co to je. Doplnil bych konkrétní příklad ze
současnosti. Rusové se nepochybně poslední roky snažili propagandisticky, psychologicky působit. Snažili se tady získávat
vliv, snažili se naklonit si politiky, organizace, veřejné mínění, média. Nepochybně do toho investovali obrovské množství peněz.
Když si teď pod tím uděláme takovou tlustou čáru, tak výsledkem toho je plná nula. Oni nedosáhli téměř ničeho. Ano, je tu dost
lidí schopných nadávat na sociálních sítích nebo v hospodě. Ale je to hlasitá a viditelná, nicméně strašně malá menšina s
nulovým vlivem na reálné rozhodování.

Polsko v rámci vyzbrojování buduje jednotky domobrany. Na Ukrajině se podobná uskupení teritoriální obrany osvědčila v
nynější válce. Je to něco, o čem by měla uvažovat i Česká republika?

Kofroň: My v Čechách máme aktivní zálohy, jejich součástí jsou krajské roty, což jsou víceméně pěší teritoriální útvary. Pokud
se přihlásí do AZ větší množství lidí, což nyní tak vypadá, a pokud tam zůstanou, můžeme uvažovat o tom, že z těchto rot
uděláme menší prapory. To si dokážu představit a fungovat to bude velmi podobně. Já se trošku bojím tendencí „pojďme si
tamhle někde vybudovat domobranu“. Je potřeba mít integrovaný celek. Dbát na integraci jak těchto teritoriálních sil, tak
manévrové části armády. Protože jakmile toto ztratíme, tak efektivita vynaložených peněz, kterých nemáme k dispozici tolik,
bude klesat. Toto je podle mě jedna z cest. Aktivní záloha měla cíl 5000 mužů do roku 2025. Za relativně rozumné peníze jsme
schopni to navýšit na sedm nebo osm tisíc, pokud bude zájem. Jde o to, zajistit zbraně, výcvik, ale myslím si, že je to
zvládnutelné.

Pojar: Já bych rozhodně využil příležitosti a posílil bych roli aktivních záloh. To je ten směr, jakým máme jít. Do ničeho jiného
bych se nepouštěl.

Visingr: Doplnil bych příklad, jak to funguje na Ukrajině. Tam je často družstvo domobranců a s nimi jeden nebo dva vojáci z
ukrajinské armády. Ti vojáci tam fungují jako takzvané násobiče síly. Efektivita takovéto malé jednotky ohromně roste. To je
přesně ta integrace, o které hovořil doktor Kofroň. Neměli bychom to chápat tak, že je tu armáda a pak jsou tu aktivní zálohy.
Je potřeba to vnímat jako integrovaný celek.

Z toho vyplývá, že případné zavedení povinné vojny je podle vás blbost?

Kofroň: Blbost je extrémně silné slovo. Za některých bezpečnostně-strategických situací vám nezbude nic jiného. Estonsko,
Finsko, tam neexistuje jiné řešení. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy nejste tak v extrémním nebezpečí, tak ta povinná vojenská
služba s sebou nese obrovské náklady, zejména co se týče infrastruktury. My už tu infrastrukturu nemáme. Pro nás by to nyní
znamenalo, že část z toho omezeného množství finančních prostředků musíme vrazit do znovuvytvoření infrastruktury, včetně
vytvoření druhého výcvikového prostoru. Protože Vyškov bude přetížený. To by byly velké sumy peněz, které nyní potřebujeme
utratit jinde. V tomto smyslu se objevují další otázky. Ti lidé tam jdou, přestože nechtějí. Což je problém. Je pak těžké je
nahánět po cvičeních. Když budeme budovat povinnou vojenskou službu, tak pokud není dvouletá nebo ještě delší, musí stát
na tom, že tam vždy bude pravidelné cvičení potom, co opustí základní výcvik. Jakmile není, tak jsme pouze vyhodili peníze.
Pokud by se situace extrémně zhoršila, tak je fér říct, že nic jiného nám nezbude než zavést povinnou vojenskou službu. Ale v
té situaci ještě nejsme. A vzhledem k omezeným finančním prostředkům mi nedává smysl teď radikálně měnit strukturu armády.

Pojar: Umožněme výcvik maximálnímu počtu lidí, kteří o výcvik stojí, tím můžeme udělat spoustu dobré práce. Nesnažme se
nikoho nutit k tomu, co nechce dělat, protože to stejně nebude fungovat. Povinná vojna by ve skutečnosti armádě a
obranyschopnosti země strašně uškodila.

Visingr: Já bych cestou povinné vojny také nešel. Bavil bych se možná o konceptu dobrovolné vojenské služby, třeba na rok,
po které by ten absolvent získal nějaké benefity. Potom by se ten absolvent stal členem aktivních záloh. To je asi varianta,
která by se měla zvažovat. Moje heslo vždy bylo Armáda má lidi lákat, ne nutit.

Kofroň: Co ale dává smysl, je fakt dobře si propočítat, kde pro nás leží ta hranice finanční a společenské únosnosti
profesionální armády anebo povinné vojenské služby. Protože to není tak, že můžeme nafukovat profesionální armádu do
nekonečna. Jakmile překročíme určitý práh, tak profesionální armáda znamená opravdu extrémní zbytnění víceméně
mandatorních výdajů. To jsou platy, výsluhy a tak dále. Pokud by země velikosti České republiky měla profesionální armádu
někde nad 35 tisíc lidí, tak v tu chvíli se bonus za profesionální armádu začne rychle snižovat. Kdyby mi někdo řekl: Musíme mít
armádu o velikosti 40 až 45 tisíc osob, tak já začnu říkat: Hele, není ta povinná vojenská služba finančně vlastně efektivnější?
Do toho samozřejmě musíme zohlednit i další věci, jako je společenská ochota atd. My ale nejsme v situaci, kdy bychom
plánovali mít třeba 40 tisíc profesionálních vojáků. My se tady bavíme o 30 tisících profi plus 10 tisíc AZ, takže my tam máme
ještě velký polštář.

Jak jinak se dá ještě zvýšit obranyschopnost České republiky?

Kofroň: Obrana země není jenom otázka armády, je to i otázka společnosti a propojení společnosti s armádou. Pojďme se
třeba bavit o tom, jak jsou velcí zaměstnavatelé schopni podporovat své zaměstnance, členy AZ. Abychom se nedoslýchali
takové ty historky, že velký zaměstnavatel, notabene státní instituce, má problémy uvolnit svoje pracovníky na cvičení. Já to
chápu u malých firem, ale u velkých, zejména státních institucí, to působí naprosto bizarně. To by se už stávat nemělo. Pojďme
se bavit o tom, jestli jsme schopni vyvinout nějakou analogii k ROTC (cvičný sbor rezervních důstojníků v USA – pozn. red.),
tedy to, co mají v Americe na civilních univerzitách, kdy tam cvičí rezervní důstojníky. Dneska jsou AZ maličké, stojí na tom, že
lidé jsou v těch pozicích relativně dlouho, odkoukají to od profíků atd. Ale když se aktivní záloha zvětší někam k 10 tisícům, tak
nám najedou vyvstane potřeba velkého počtu nižších důstojníků. Pojďme se bavit o tom, jestli by velké vysoké školy v Praze a
Brně nebyly schopné ve spolupráci s armádou vytvořit nějaké programy, které by toto řešily.
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Roman FOJTA, moderátor 
A přidáme komentáře. Ve vysílání jsou spolu s námi Michael Romancov, politický geograf z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
A také Vladimír Baar, politický a kulturní geograf z Ostravské univerzity. I vám přeju dobrý večer.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Romancove, Putin před válkou tvrdil, že se na Ukrajinu zaútočit nechystá. Teď slyšíme, že konflikt byl nevyhnutelný. V
kontextu těch dalších prohlášení, která jsme od něj slyšeli v posledních týdnech, nebo třeba i od ministra zahraničí Sergeje
Lavrova, co nám to říká o jejich způsobu uvažování a důvodech pro rozpoutání téhle války?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Já si myslím, že podstatné je, že jsme z jejich úst až dosud neslyšeli, jaký byl skutečný důvod rozpoutání války. A podle mého
názoru to ani neuslyšíme. Všechny ty důvody, které jsou z Moskvy neustále celou tu dobu, a to už předtím, než ruský útok byl
zahájen, které slyšíme, tak všechny ty důvody jsou zástupné. Vlastně důvodem podle mého názoru pro ruský útok proti
Ukrajině, tak to nebyly ty důvody, které Kreml tlačí, tzn. že by na Ukrajině byli nacionalisté, narkomané nebo nacisti. Nebyly to
důvody vojenské, tzn. že by se na Ukrajině připravovaly zbraně nebo rozmisťovaly zbraně, které by byly schopné Rusko ohrozit.
Ale ty důvody jsou jaksi politické. A vzhledem k tomu, že nevíme, co přesně se uvnitř jaksi Kremlu a kremelských struktur děje,
tak můžeme pouze spekulovat, jestli Vladimiru Putinovi a lidem, kteří jsou okolo něj, víc vadí ta skutečnost, že Ukrajina si
naprosto jednoznačně vybrala západní vektor svého hospodářského a politického směřování, tzn. řekněme něco, co bychom
mohli označit termínem europeizace a demokratizace Ukrajiny, anebo že mu víc vadí to, že Ukrajina je země, která není
podřízena jeho kontrole, že to není země, která vlastně by byla podobně jako to třeba zatím vypadá Bělorusko, možná Arménie,
vlastně ochotná ve všech podstatných záležitostech táhnout s Ruskem za jeden provaz. A když si uvědomíme, že středoasijské
státy, zejména Kazachstán, evidentně silnějším způsobem než k Rusku tendují k Číně, kterou mají na jaksi druhé straně, tak
možná, že se Putin domníval, že tou válkou dá najevo nejenom Ukrajincům a Evropanům, ale možná že i Číňanům, že prostě
Rusko si pořád chce ponechat svou výlučnou sféru vlivu.

Roman FOJTA, moderátor 
A dal to najevo?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No tak dal to najevo? Vtrhnul na Ukrajinu, zabíjí tisíce Ukrajinců, devastuje tamější města a vesnice, tzn. dneska nikdo už
nemůže pochybovat o tom, že Vladimír Putin je agresor. Jeho režim rozpoutal ničím neospravedlněnou a ničím
neospravedlnitelnou útočnou válku. A v tomto ohledu se domnívám, že mají naprostou pravdu všichni ti, kteří Vladimira Putina
označují za válečného zločince. Takže máme co dočinění s mocností, v jejímž čele stojí válečný zločinec, a režim, který vytvořil,
navzdory tomu, že ten režim je silně personifikován, tak jaksi ten režim má celou řadu špičkových představitelů. A v tento
okamžik to vypadá, že všichni ti špičkoví představitelé tohleto vlastně sdílí s ním. Čili to je teď Rusko, se kterým máme co
dočinění. A otázkou tedy toho, co dalšího, co jiného může toto Rusko sdělit jaksi světu nebo primárně Západu, protože my jsme
ti, kdo vůči Rusku nějakým způsobem jaksi, řekněme, kriticky vystupujeme, že jo. Čína tak nečiní, Indie tak nečiní, při vší úctě k
ostatním státům světa jaksi to nejsou tak silní aktéři, aby na ně Rusko muselo brát ohled, tak vlastně nevím, co jiného Rusko
může jaksi svými činy v tento okamžik, v uvozovkách, říci než v zásadě to, co jsem před chvilkou uvedl.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Barre, my tady máme dotaz diváka, konkrétně Petr se ptá: "Prosím, mohli byste mi vysvětlit to, jak Putin uvažuje, a
celkově popsat to prostředí, ve kterém se pohybuje, když se ani po skoro dvou měsících bojů nechce vzdát a stále si stojí
zavtím, že se Ukrajina musí vzdát, aby ji mohl zachránit?"

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
No, to je zajímavý dotaz, v jakém prostředí se pohybuje. To v podstatě nikdo pořádně neví, protože ty zprávy nepřicházejí. Jisté
je, že se pohybuje mezi lidmi, kteří sdílejí jeho narativy, které tady představuje a kteří vlastně mu dodávají nějaké informace,
které zřejmě nedodávají v té skutečné podobě, protože se bojí, že by ho rozzlobili. A dodávají mu tedy zprávy, které ho potěší a
které potom on může vydávat jako nějaký úspěch, byť evidentně všechno je jinak. Tak jako kolega řekl, že vlastně od počátku
jsme neznali ty cíle té operace, tak to všechno vypadá, že on se snaží vlastně ty cíle přizpůsobovat tomu, jakých úspěchů na
tom bojišti dosáhne. Že nějaké jsou dílčí, to je evidentní. V normálním státě, který by měl dostatek informací z nezávislých
zdrojů, už by se určitě ozvalo, že tedy ta válka rozhodně nedopadá dobře, že stojí mnoho peněz, že tady padlo příliš mnoho
vojáků ruských, ale bohužel ta situace je taková, že veřejnost informována není, čili že informuje, informovaná je jenom velmi
úzká skupina lidí a ti se víceméně pořád utvrzují v tom, že dělají správnou válku, tu si ospravedlňují. A já bych ještě dodal k
tomu, co řekl kolega, že si myslím, že jedním z těch důvodů, byť on to také naznačil, je ukázat světu, že je světovou mocností,
byť mluví i o tom, že chce, aby se multipolarizoval svět, takže v zásadě ho chce tripolarizovat, že uznává vůdčí roli USA, už se
smířil jistě se skřípěním zubů i s pozicí Číny, ale že svými činy chce ukázat i to, že i on je dostatečně silný, byť jak už to zase
kolega řekl, v té střední Asii začíná tahat za kratší konec, tak si to chce vynahradit tady na Ukrajině. A využil vlastně toho
předpokladu, že Evropa není jednotná, že je závislá na jeho zdrojích a že tudíž se s tím velice rychle smíří, tak jako se stalo s
anexí Krymu.
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Roman FOJTA, moderátor 
Pane Romancove, mohl nebo měl Západ udělat něco jinak směrem k Rusku v těch uplynulých letech, aby k tomuto konfliktu
nedošlo? Nebo ta Putinova frustrace z té ztráty vlivu, který kdysi měl Sovětský svaz, je taková, že by na Ukrajinu zaútočil tak
jako tak?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Upřímně řečeno, to je jaksi otázka, která je samozřejmě naprosto logická, že napadá buďto vás nebo vaše diváky, nicméně
odpověď na ni je mimořádně komplikovaná, protože jaksi Vladimír Putin jaksi nemusel zaútočit na Ukrajinu za předpokladu, že
bychom mu Ukrajinu dali jaksi v plén úplně jednoznačně, tzn. za předpokladu, že stejně silným způsobem jako teď Ukrajinu
podporujeme, by ze Západu bylo slyšet: tak si, Putine, Ukrajinu si vem, Ukrajina je tvoje, máš právo na to vlastně v prostoru
někdejšího Sovětského svazu nebo nějakém jiném prostoru, jinak definovaném, třeba v prostoru někdejšího Sovětského bloku,
máš právo dělat si to, co sám uznáš za vhodné. Protože to je upřímně řečeno něco, o co Putin usiloval. A vlastně jeden z
velkých neúspěchů Putinovy zahraniční politiky je skutečnost, že on nenašel na Západě partnera, který by byl ochoten s ním
tímhletím způsobem jednat, respektive se s ním dohodnout. Nepochybně se v Rusku domnívali, že přesně takovýmhle
partnerem bude Donald Trump. Nakonec se ukázalo, že ani Trump tenhle ten deal není ochoten udělat, byť je otázkou, co by
se stalo, kdyby Trump jaksi získal své druhé funkční období. Ale to je jenom čistě spekulace. On ho zaplaťpánbůh nezískal,
takže máme dneska ve Spojených státech jaksi jinou administrativu. Ale jinak se domnívám, že jsme nemohli udělat nic moc
výrazně jinak, byť třeba z mého pohledu měla být daleko tvrdší reakce vůči Rusku v roce 2014 po anexi Krymu. Je možné, že
kdybychom vlastně stejně tvrdé sankce přijali v roce 2014, že bychom dnes nebyli svědky toho, co se děje. Ale na druhou
stranu je třeba si uvědomit, že Putinův útok na Ukrajinu nepřišel letos v únoru, ale přišel právě v únoru roku 2014. Ono tam ta
válka probíhala stále, byla to pouze válka vlastně relativně nízké intenzity. Tam se odhadovalo, že padlo nějakých 10 - 12 tisíc
lidí na ukrajinské straně. Už tenkrát to vyvolalo poměrně velkou migrační jaksi vlnu, byť tehdy většina lidí ještě zůstala na
Ukrajině, a jednalo se tedy od té takzvaně vnitřně vysídlené, takže ta reakce v roce 2014 podle mého názoru měla a mohla být
ještě jaksi razantnější, než byla, ale Putin Ukrajinu říkám nenapadl teď, on ji napadl vlastně před těmi osmi lety.

Roman FOJTA, moderátor 
Rozumím, prozatím děkuju. Deracifikována Ukrajina, má být rozdělená a mít jen omezenou svrchovanost. To je citace
komentátora státem vlastněné agentury Ria Novosti Timofeje Sergejceva. V článku vydaném před 10 dny mluví o kolektivní
vině a potrestání ukrajinských obyvatel.

Timofej Sergejevič , komentátor RIA Novosti 
Denacifikace je nutná, když značná část lidu zřejmě většina, byla ovládnuta a režimem zatažena do jeho politiky, takže
nefunguje hypotéza, že lidé jsou dobří a vláda špatná. Všichni jsou stejně vinni. Na vině je i značná část masy, což jsou pasivní
nacisté, spolupachatelé nacismu. Podporovali nacistickou vládu. Další denacifikace této masy obyvatel se provádí
převýchovou, které se dosahuje ideologickým potlačováním nacistických postojů a přísnou cenzurou nejen v oblasti politické,
ale i kulturní a vzdělávací. Právě přes kulturu a vzdělání byla připravena i provedena hluboká masová nacifikace obyvatel.
Ukrajinský nacismus není odlehčenou verzí německého nacismu první poloviny dvacátého století, ale naopak.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Baare, agentura Tas bez nadsázky hlásnou troubou Putinova režimu. V tomhle kontextu, když se v textu mluví, pokud ho
člověk četl celý o zničení celého národa, o lustracích, o popravách, o převýchově. Jak moc to vyvolává historické reminiscence,
ať už ve smyslu toho, co dělali nacisté nebo ve smyslu toho, co dělal Stalin v bývalém Sovětském svazu a nabízí se otázka,
nezasloužilo by si denacifikace spíše Rusko?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Máte přesně pravdu, protože nejenom tyto výroky, ale v podstatě chování vlády, jejich politika, která směřuje vůči jinému
národu, která potlačuje vlastně jeho národní ambice a která z něj slovy teda Tasu dělá někoho, kdo je určen buď k likvidaci
nebo převýchově, tak se v podstatě dostal na stejnou rovinu, jakou dělal Hitler vůči zejména Slovanském obyvatelstvu, že Židy
chtěl zlikvidovat úplně, slovanské obyvatelstvo částečně a zbytek, který mu vyhovoval nějak rasově, vzhledově, tak bylo určeno
k převýchově. Takže dostáváme se úplně do roviny podobné, jako když se říká, že zloděj křičí chyťte zloděje, tak tady nacista
svým chováním, který ještě donedávna se choval spíše jako fašista, že on je to rozdíl mezi fašismem a nacismem, tam jsou
určité rozdíly, tak teď se dostal na platformu nacismu, přičemž z toho obviňuje někoho jiného a myslím, že každý, kdo i nemá
politologické nebo geografické nebo jiné vzdělání a měl nějaké informace o Ukrajině, tak musel vědět, že o nějakém nacismus
se tady nedá hovořit, že tady byly úzké skupinky lidí, kteří jsou v každé zemi takové neonacistické, spíše skupinky lidí, kteří mají
blízko k nějaké kriminální činnosti, takové mají i v Rusku, že pamatuju vzpomínáme nacionální bolševiky, kteří spletly
dohromady nacismus komunismus a případně monarchismus, že jo, vlajky s nejrůznějšími symboly s nimi mávali a chodili do
průvodu s tím, že Rusko je všechno a všechno ostatní je nic. To jsou prostě projevy lidí, kteří jsou zmanipulováni fašistickou a
dneska už se nebojím říct nacistickou vládu v jejímž čele stojí Vladimír Putin a má tu drzost vlastně osočovat někoho jiného, že
on je nacista. On to řekl spisovatel italský na konci války /nesrozumitelné/, se mám pocit jmenoval řekl, že pokud se objeví
znovu někdy fašismus, tak už to nebude říkat o sobě, že je fašista, ale bude to říkat o těch druhých a myslím, že to bylo takové
to proroctví, které podobně jako Orwellovská vize, která se naplňuje v Číně, tak tohleto odhadl úplně přesně. Tento režim,
který je v Rusku je fašistický, nestydím se to říct už i s prvky nacismu, s tou před výchovou a likvidací, to je prostě jednoznačné
a musí se mu svět postavit, protože jinak to může skončit velice špatně.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Romancove, ruského prezidenta Vladimira Putina a jím rozpoutaný konflikt na Ukrajině podporuje podle dvou čerstvých
průzkumů více než 80 % Rusů. Čím to je? Dá se to svézt na tu propagandu, která jim vytváří virtuální realitu nebo je ten
problém hlubší a případně jak do toho zapadá to ruské imperiální myšlení, o kterém se mluví?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak nepochybně ta propaganda v tom bude hrát velice podstatnou roli. Odhaduje, že méně než 30 % obyvatel Ruské federace
má ten takzvaně zahraniční pas, respektive cestovní pas jak bychom řekli my, tzn. více než 70 % obyvatel Ruské federace
nikdy nevycestovala za hranice, takže nikdy nebyli ani třeba v Bělorusku, v Kazachstánu nebo na Ukrajině, tzn. je tam velmi
omezená zkušenost osobní zkušenost s tím, jak to vypadá někde jinde. Za druhé 75- 78 % obyvatel má jako jediný zdroj
veškerých informací vysílání jednoho z pěti celostátně fungující televizních kanálů, které vysílají, pokud jde o zpravodajství
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úplně to samé. Možná v jiném pořadí, ale obsahově úplně to samé. A tomu jsou Rusové vlastně vystaveni už velmi dlouhou
dobu, to není věc, která by na ně působila několik málo týdnů nebo měsíců. To je něco, co na ně působí řadu let, takže
tomuhle tomu já bych osobně jaksi přičítal jaksi ten nejvýznamnější podíl na tom, jak vysokou podporu Putin má. Ale pak jsou
tedy samozřejmě i záležitosti, které působí dlouhodobě. Je zapotřebí si uvědomit, že Rusko, které vlastně to současné Rusko,
které vzniklo rozpadem Sovětského svazu, tak tam nikdy nebyla žádná zkušenost s dlouhodobě otevřeným kriticky nastaveným
veřejným prostorem, respektive diskuzí ve veřejném prostoru. Vlastně nikdy tam neexistovala opozice, která by byla schopná
bez konfliktů s tou vládní mocí prostě artikulovat svá témata, také pro ta témata získávat podporu a případně nahradit vládu,
tzn. třeba to, na co si už zvykli Ukrajinci, byť v té zemi to jaksi probíhalo taky velice komplikovaným způsobem, tak to je něco, co
Rusové v zásadě ještě nikdy nezažili. Vladimir Putin je u moci nepřetržitě od roku 2000, takže vlastně letos začíná třiadvacátý
led na třiadvacátý, pardon, třiadvacátý rok ve funkci prezidenta. Například Sergej Lavrov ministr zahraničních věcí, pokud se
nepletu, je ve funkci nepřetržitě od roku 2004 a takovýhlech v uvozovkách držáků, je tam daleko víc, tzn. ruská veřejnost v
tomto ohledu vlastně nemá, odkud by brala informace, nemá vlastně možnost vůči čemu srovnat svůj život, fungování, jiné
fungování veřejného prostoru a ta propaganda je navíc jaksi mimořádně jaksi profesionálním způsobem vyráběná, tlačí se na
ně tak jako v sovětských dobách v zaměstnání, ve školách, v tom veřejném prostoru a ti lidé tomu podléhají. Nakolik to komu z
nich jaksi vyhovuje osobnostně, že si někde vedle válka, že se jaksi ničí nepřítel, to nevím, nejsem psychiatr nebo psycholog,
abych na tohle to dokázal odpovědět.

Roman FOJTA, moderátor 
Prozatím děkuju. Podle některých expertů tzv. studená válka nikdy neskončila. Během ní byl svět rozdělen na země pod
americkým vlivem a vlivem Sovětského svazu. Tyto mocenské vztahy se začaly formovat po druhé světové válce. Sovětský svaz
vytvořil blok ze států východní a střední Evropy, které se seskupili do rady vzájemné hospodářské pomoci. Spojené státy zase
vyhlásili Marshallův plán, který sdružil státy západní Evropy. Začala tím éra vysokého mezinárodně politického napětí, které se
uvolnilo s rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. Pane Baare, Zbigniew Brzezinski v knize Velká šachovnice napsal poslední
dekáda dvacátého století znamenala tektonický zlom ve světovém dění. Poprvé v dějinách se neeuroasijská mocnost stala
arbitrem euroasijských mocenských vztahů a navíc nejdůležitější světovou silou. Porážka a rozpad Sovětského svazu byli
posledním krokem rychlého nástupu Spojených států do role jediné a první skutečně globální velmoci. Konec citace. Je právě
tohle, co vadí Rusku především?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Tak zcela určitě už ta jak se tomu říká unipolární pozice Spojených států amerických už je spíš minulostí, byť jsou pořád
Spojené státy americké nejsilnější vojenskou mocností, výrazně jim ubralo na prestiži to jaksi ne, nevyhrané nebo lépe řečeno,
do konce nedotažená akce v Afghánistánu i v Iráku, což bezesporu povzbudilo i Putina, že si dovolil prostě tuto válku, protože
předpokládal, že Spojené státy americké sice budou jak se říká lízat rány z toho Afghánistánu a nepokusí se o žádný protitlak
vůči Rusku. V každém případě ale musíme mít na paměti, že Spojené státy americké dneska nejsou sami, je to blok se v rámci
Severoatlantické aliance, který je nesmírně silný a vůči němuž je Rusko jako takové trpaslík. Podívejme se jenom, kolik vydává
na zbrojení NATO dohromady je to asi 1200 miliard dolarů ročně. Rusko je schopno vydávat 62 v minulém roce 62 miliard 1200
a 62 to je obrovský nepoměr, a když to vezmeme ekonomicky obecně, tak hrubý domácí produkt států NATO, respektive států
Evropské unie a Efty, což je Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, tak dohromady činí téměř 50 % světového HDP,
zatímco Rusko i v tomto směru je opět ekonomický trpaslík. Jeho podíl na světovém HDP je v loňském roce 1,7 %. Porovnejte
to. Teď to bude mnohem horší, protože se ekonomika Ruska evidentně propadne a propadne se do bezvýznamnosti, bude
někde na úrovni Nizozemska, čili patnáctimilionové země, Rusko má 140 000 000, takže je evidentní, že byť USA nejsou dneska
unipolární mocností, tak tuto šanci může mít Severoatlantická aliance jako ten pól světa, který bude udávat a psát noty, podle
kterých se budou muset řídit i Rusko i Čína. Přestat v podstatě dělat politiku, která vlastně reagovala pouze na noty, které
přichází z Ruska nebo přicházejí z Číny. To přece není možné a jestliže si vezmeme do úvahy, že na Dálném východě proti
Číně stojí také blok zemí, který je ekonomicky velice silný Japonsko, Korea, Tchajwan, Austrálie, Nový Zéland. I ty tvoří 10 %
zhruba světového HDP. To už s tím demokratickým světem euroatlantickým máte zhruba 60 %, takže je tady opravdu síla, jak
ekonomická, tak vojenská, především technologická. Kdybychom se podívali na to, jak vypadá, vypadají moderní technologie,
firmy, které se tím zabývají, jaké je postavení těchto firem ve světě, tak tady mají Spojené státy americké pořád obrovskou
převahu. Evropa bohužel v mnoha těch moderních odvětvích zaspala dobu a bude muset na šlápnout do toho, ale v prvé řadě
si musí uvědomit Západ, že je pořád ještě silný na to, aby dokázal psát, jak už jsem říkal, psát ty noty toho dalšího vývoje.
Pokud to nedokáže, tak to bude prostě jeho konečný pád. Byť ten pád bude samozřejmě trvat třeba desítky let.

Roman FOJTA, moderátor 
Pane Romancove, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v jednom z nedávných rozhovorů řekl, že současná krize je osudovým
okamžikem, epochálním okamžikem moderní historie, protože odráží bitvu v jejím nejširším slova smyslu pro to, jak bude
vypadat světový řád. Konec citace může opravdu tahle válka vést k nějaké změně světového řádu a jak by případě měl
vypadat v podání Ruska nebo v jeho představách?

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak daleko lépe odpovídá, na to, jak by ten světový řád měl vypadat v představách Ruska. Představa Ruska by světový řád
měl vypadat tak, že kterákoliv země na světě Čínu a Spojené státy nevyjímaje, pokud se rozhodnou něco dělat, tak nejprve
přijedou do Moskvy se zeptat, jestli to dělat mohou a v Moskvě jim buďto řeknou ano, nebo ne. To je prostě ideální představa
Ruska o tom, jak by měl vypadat světový řád. Je to mimochodem něco, co nikdy nefungovalo. Nicméně je to něco, o čem právě
třeba ministr Lavrov, když to vezmeme optikou článků, které jaksi publikoval, nevím, jestli je sám psal, ale rozhodně pod nimi byl
podepsán, tak prostě takhle nějak by světový řád měl vypadat a jestli se válka na Ukrajině stane jaksi začátkem nového
světového řádu. Faktem je, že válku tohoto rozsahu jsme ve světě dlouhou dobu neměli, nicméně mám pocit, že to, co vidíme
na Ukrajině, zatím nemá ty rozměry, ať už v první nebo druhé světové války naštěstí. Doufám, že to ani těchto rozměrů nikdy
nedosáhne, tzn. vlastně ty konflikty takzvaně systémové, tak podle mého názoru to systémovou úroveň nemá, ale co by vlastně
válka na Ukrajině případně být mohla, když už bych to měl tedy k něčemu přirovnat, tak možná něco na ten způsob, co potkalo
Francouze a Brity v roce 1956 v Suezu. Tam dokázali vojenskými prostředky v zásadě prosadit svou, ale následně se ukázalo,
že tyto 2 bezesporu ještě pořád silné mocnosti, ale v tom světě v roce 1956 prostě už si nemohou dovolit to, co si běžně
dovolovaly vlastně po desítky nebo stovky let předtím, takže já se spíš domnívám, že jestli nějaká analogie, tak rok 56 a
Putinovi Rusko bude vlastně v pozici, ve které se tehdy ocitly Británie a Francie.

Roman FOJTA, moderátor 
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Pane Baare, máme tady další dotaz diváka. Adam se ptá, jak se změní uspořádání vlivu jednotlivých velmocí? Oslabí Amerika?
Nepřijde, že by v jednání s Ruskem a Ukrajinou (nebo přispění ke konci konfliktu) dělala zvlášť velké pokroky, to by jejímu vlivu
mohlo uškodit a co Čína?

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
Tak zcela určitě do toho konfliktu teď nechtějí Spojené státy vstoupit, to už jsme si řekli i proč, nechtějí to ani evropské státy,
protože vědí, že jsou zatím zranitelné a vojensky nejsou až tak dobře připravené. Nemyslím si, že to Spojené státy oslabí.
Naopak si myslím, že to Spojené státy může velmi posílit, ale zároveň by to mělo posílit Evropu a nejenom Evropskou unii, ale
vlastně celou Evropu tu demokratickou, včetně koneckonců i Ukrajiny, protože ten vývoj se přichází do takových jaksi obrátek,
že Rusko, které chtělo, jak tady zaznělo nový světový řád, tak se dočká, ale úplně opačného světového řádu, protože je
evidentní, že už teď v izolaci, samo sebe dostal do izolace, a to jak kulturní i ve sportu, v umění, tak ekonomické, tak politické. A
jestli Západ bude schopen, jak už jsem tu naznačil, propojit ty 2 póly demokratické, ten v tom starém ekonomickém jádru, čili
euro atlantickém v tom novém pacifické, tak by neměl být problém, aby tento demokratický Západ našel i lepší podmínky pro
vzájemný obchod, že už to nebude tedy ten globální ten globální řád z volného světového obchodu, který měl vlastně zahrnout
celou zeměkouli, ale že by to mohl naopak zlepšit vztahy mezi těmi demokratickými státy, odstranit ty překážky, které třeba ještě
pořád existují, být vůči sobě teď více tolerantní a nelpět na maličkostech při uzavírání takovýchto takovýchto smluv, takže ta
šance tu zcela určitě je. Teď musí vlastně celý Západ udělat i velmi dobrou inventuru, analýzu závislostí, jaké v jaké se nachází
na surovinách, ať už na Rusku nebo na Číně, která je potenciální dalším velkým soupeřem a podle toho vlastně nastavit
strategii. Vědět, že nelze donekonečna být závislí na palivech už teď Evropa ví. Už teď ví, že to je, ale máme tu samozřejmě
celou dal řadu dalších surovin kovy vzácných zemin, to už si také podle mě uvědomil ještě donedávna byla závislost přes 97 %
na čínském vývozu a tyto kovy, jako je i Triumf, /nesrozumitelné//nesrozumitelné/ jsou nesmírně důležité v moderních
odvětvích, a tak bychom mohli pokračovat. Další a další. Já chápu, že v mnoha těch zemí, včetně Spojených států amerických
se z ekologických důvodů leccos přestalo těžit a přesouvalo se to do Číny. Stejně jako se přesouvaly neekologické výroby do
Číny a do rozvojového světa, protože to přineslo velké zisky, ale zatímco přenos, já nevím, do Thajska nebo na Filipíny
nepřinesl politické problémy, tak přenos takovýchto výrob do Číny a následně závislost na Číně může být dalším problémem,
které mu teď otevřelo vlastně nastavilo zrcadlo Rusko, abych si Západ konečně uvědomil, že takhle to donekonečna dělat
nejde, že jaksi obchod je obchod, to je pravda, ale je nutno neustále sledovat i ty politicko strategické zájmy, nejenom všechno
přesouvat a pak si hrát na dobráky, že my ušetříme, my budeme ekologičtí a podobně.

Roman FOJTA, moderátor 
Otázek by byla spousta, bohužel čas nás tlačí, to byli političtí geografové Vladimír Baar a Michael Romancov. Pánové, oběma
vám děkuju a přeju příjemný večer.

Michael ROMANCOV, politický geograf, Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Díky na shledanou.

Vladimír BAAR, politický a kulturní geograf, Ostravská univerzita 
/nesrozumitelné/. Mějte se hezky a na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Jedna z věcí, která vadí Rusku, je rozšiřování Severoatlantické aliance. Ta vznikla v dubnu 1949. Zástupci 12 států tehdy
podepsali tzv. Washingtonskou nebo Severoatlantickou smlouvu. Účelem organizace je zajistit svobodu a bezpečnost jejich
členů politickými a vojenskými prostředky. NATO prosazuje princip kolektivní obrany, tedy útok proti jednomu je považován za
útok proti všem. Mezi zakládající členy na mapě vyznačené tmavě modrou barvou patří například Spojené státy americké,
Kanada, Velká Británie, Francie nebo Belgie. Česká republika vstoupila spolu s Maďarskem a Polskem v roce 1999. Od vzniku
aliance proběhl 8 kolo rozšíření, během kterých se rozrostla na současných 30 členů. Naposledy v březnu 2020 o republiku
Severní Makedonie. No a seznam členů by se mohl opět rozšířit. Finští poslanci budou příští týden jednat o potenciálním
vstupu. Rozhodnout by měli v řádu týdnů a svou bezpečnostní politiku chce kvůli ruské agresi proti Ukrajině revidovat i
Švédsko.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Chladná reakce 2022. Společné cvičení NATO s vojáky z Finska a Švédska. Plánovalo se ještě před invazí. Ruská agrese
manévrům dodala na naléhavosti.

Stefan NORDSTRÖM, major švédské armády 
Bezpečnostní situace v celé Evropě se změnila. Musíme to přijmout a přizpůsobit se tomu.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
O tom, co bylo dlouho tabu se v obou zemích začíná otevřeně mluvit. Neutrální skandinávské země a NATO dosud
spolupracovaly. Teď mají do největší obranné aliance světa nakročeno. Členy by se mohly stát už v létě.

Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO 
Rozhodnutí samozřejmě záleží na nich, ale pokud se o členství přihlásí, předpokládám, že všech 30 členů je přivítá.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Finsko se k neutralitě zavázalo po druhé světové válce. S Ruskem sdílí 1340 km dlouhou hranici a i když se chtělo držet mimo
konflikty velmocí, disponuje jednou z největších armád Evropy. Třeba aktivní zálohy mají na 280 000 členů. Vojenská služba je
povinná.

Pekka HAAVISTO, finský ministr zahraničních věcí 
Mínění veřejnosti se velmi rychle změnilo od ruského útoku na Ukrajinu. Během tří čtyř týdnů začala podporovat členství v
NATO, vůbec poprvé, jasná většina obyvatel.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Švédové v žádné válce nebojovali od roku 1814. Na obraně se šetřilo. Teď chce vláda výdaje zdvojnásobit na 2 % HDP.
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Povinnou vojnu znovu zavedla před pěti lety. Rezervistů má armáda 30 000 a i v téhle zemi bez hranice s Ruskem. Podpora
členství roste. Je už nad poloviční.

Magdalena ANDERSSONOVÁ, švédská premiérka 
Členství v NATO rozhodně nevylučuji. Chci, abychom provedli hlubokou analýzu možností, které v této situaci máme, abychom
zvážili hrozby a rizika.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Ještě na začátku března přitom švédská premiérka řekla, že na přihlášku do NATO není pravý čas. Moskva před rozšiřováním
paktu Západ varuje.

Dmitrij PESKOV, mluvčí ruského prezidenta 
Nejde o alianci, která zajišťuje mír a stabilitu. Další rozšiřování aliance jistě nepřinese na evropský kontinent více bezpečí.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Útok na Ukrajinu se Kreml snažil zdůvodnit i tak, že jí zabrání vstoupit do NATO. Následkem agrese teď může být rozšíření
aliance o jiné 2 státy v Blízkém sousedství Ruska. Lukáš Mathé, Česká televize.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě doplňme, že Rusko by mohlo v odpovědi na rozšiřování Severoatlantické aliance posílit vojenskou přítomnost v oblasti
Baltského moře. Uvedl to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Ve hře je podle něj možné nasazení
jaderných zbraní. Přidáme podrobnější komentář ve spojení s námi je prof. Zdeněk Kříž, politolog z katedry mezinárodních
vztahů evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý večer vám přeju.

Zdeněk KŘÍŽ, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 
Dobrý večer.

Roman FOJTA, moderátor 
Ještě než se začnu ptát přímo na rozšiřování NATO zajímá mě ta situace na Ukrajině. Vy jste v jednom z komentářů napsal, že
válkou na Ukrajině by nikdo neměl být překvapený, že si Putina Západ vypěstoval slabostí, hloupostí a naivitou. Co konkrétně
tedy podle vás Západ udělal špatně?

Zdeněk KŘÍŽ, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 
Co konkrétně Západ udělal špatně. V prvé řadě nereagoval na to, co se stalo v roce 2014 na Ruskou ilegální anexi Krymu, na
to, jak Rusko rozpoutalo válku na Dombase, protože ta by bez ruského angažmá nevznikla. Koneckonců Igor irkin Strelkov o
tom poskytl dostatek informací, to je dneska zcela jasné. Když bychom chtěli jít dále do minulosti, tak si samozřejmě můžeme
položit otázku, zda Západ neměl jinak lépe reagovat na ruskou invazi do Gruzie v roce 2008, ale od roku 2014 bylo nejpozději
od roku 2014, bylo naprosto jasné, jaké jsou ruské zahraničně politické cíle a západní reakce byla podle mého soudu
neadekvátní. Myslel jsem si to tenkrát, říkal jsem to, psal jsem to, myslím si to dnes.

Lukáš MATHÉ, redaktor 
Ano, já jsem si dohledal vaše komentáře z té doby a můžu to potvrdit, že už tehdy jste před tím varoval. To, jak Západ reaguje
teď na tu válku na Ukrajině, to je podle vás v pořádku? Je ta reakce správná? Taková, jaká by měla být?

Zdeněk KŘÍŽ, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 
Správná, jaká by měla být. Je to reakce rozhodně adekvátnější než v roce 2014 a já sám jsem trochu překvapen tím, jak je ta
reakce rozhodná, kolik minulých tabu poměrně rychle padlo, jakým způsobem některé západní země mám na mysli Spojené
státy, Velkou Británii Ukrajinu podporují politicky, ekonomicky, vojensky, jakým způsobem jedná Evropská unie, která
přehodnotila řadu svých dosavadních přístupů, podporuje Ukrajinu, ekonomicky uvalila na Rusko sankce, samozřejmě můžeme
debatovat o tom, zda by ty sankce neměly být rozsáhlejší, ale ony se postupně zostřují a jsem velmi příjemně překvapen tím,
jakým způsobem zareagovala většina zemí střední Evropy, které Ukrajinu podporují, jak mohou. A nejsem překvapen tím, jak se
chová Německo a Francie, to se dalo očekávat.

Roman FOJTA, moderátor 
Aktuálně se tedy řeší možný vstup Finska a Švédska do NATO. Zvýšilo by rozšíření NATO bezpečnost jednak těchto zemí a
zároveň celé Evropy?

Zdeněk KŘÍŽ, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 
Tu bezpečnost podle mého soudu nepochybně ano, ale je třeba se ptát, jaká je motivace těchto států. Pokud by tyto státy dnes
otevřely otázku členství v Severoatlantické alianci, tak je zcela jasné, že se jedná o reakci na Ruskou agresivní politiku ve
východní Evropě a na ruské, dejme tomu, asertivní chování na Baltu. Na straně druhé, v současné situaci, kdy vztahy Západu
kolektivního Západu s Ruskem jsou nejhorší od vzniku Ruské federace, tak rozšiřování Severoatlantické aliance na sever
Evropy je podle mého soudu podružnou otázku ve smyslu schopnosti tohoto kroku ty vztahy s Ruskem dále zhoršit, tzn. z mého
úhlu pohledu, pokud severské státy skutečně chtějí do aliance, tak ten optimální čas je právě teď.

Roman FOJTA, moderátor 
Coby další rozšíření mohlo znamenat pro pevnost aliance? Nehrozí, že čím víc bude mít členů, tím bude menší ta spolehlivost
těch bezpečnostních závazků?

Zdeněk KŘÍŽ, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 
Aliance má dneska 30 členských států. Je jisté, že ve 30 se hledá konsenzus kompromis hůř než ve 12, což je ten původní
počet zakládajících členů NATO. Na straně druhé Švédsko a Finsko jsou vyspělé konsolidované demokracie, které působí v
mnoha mezinárodních institucích, jsou navyklé politice vyjednávání, kompromisů, hledání konsenzu, členství těchto dvou zemí
by v kolizi Severoatlantické aliance podle mého názoru v žádném případě neohrozilo.
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Roman FOJTA, moderátor 
Politolog Zdeněk Kříž i vám děkuju za odpovědi a přeju příjemný večer.

Zdeněk KŘÍŽ, vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií 
Já vám také na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor 
Delegace českých senátorů v čele s předsedou komory Milošem Vystrčilem dnes navštívila Ukrajinu. Skupina dorazila do
Kyjeva na pozvání tamního předsedy Nejvyšší rady. Po příjezdu zamířili do obcí okolo metropole, kde ruské síly povraždily
stovky civilistů.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Borodjanky, jedno z nejzničenějších měst v okolí Kyjeva. Tohle bylo před ruským útokem ústřední náměstí. V normálních
časech navštěvují oficiální delegace většinou různé zámky, hrady, pamětihodnosti. V této době ovšem jejich cesta vede po
stopách války.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Považujeme za nutné a správné, abychom sem přijeli, abychom ty věci a ty zrůdnosti viděli na vlastní oči.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Společně s českými senátory se na tuhle cestu vydali jejich polští kolegové. Taky v čele s předsedou horní parlamentní
komory.

Tomasz GRODZKI, předseda polského senátu 
Ta válka musí co nejdříve skončit. Agresor musí být vydán do asijské nory.

Ruslan STEFANČUK, předseda ukrajinského parlamentu 
Dochází to ke genocidě ukrajinského národa.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Následovala Buča, dnes známá nikoliv jako letovisko u Kyjeva, ale jako místo, kde zemřely stovky civilistů. Právě tu probíhala
exhumace dalších těl obětí z masových hrobů. A pak Irpiň, místo tvrdých bojů, kde se ruské jednotky snažily neúspěšně probít
ke Kyjevu.

David BOREK, zpravodaj ČT 
A tohle je budova ukrajinského parlamentu v centru Kyjeva, je stále opevněna, ale funguje.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/ 
Nesmíme ani vteřinu připustit, aby se Ukrajina, abyste se vy Ukrajinci dostali do naší mnichovské situace. Ústupky diktátorům
nikdy nefungovaly a nikdy fungovat nebudou.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Jako první zahraniční politici od začátku invaze se ještě do obléhaného Kyjeva vydali v březnu premiéři Česka, Polska a
Slovinska, pak následovali další. Třeba předsedkyně Evropské komise nebo britský premiér. Včera zdevastované okolí
metropole navštívili prezidenti pobaltských států a Polska. Z Kyjeva David Borek a z Prahy Lukáš Mathé, Česká televize.
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Zásah, nepotopeno. Ale v Česku se stejně slaví „vážná ztráta“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 00:42 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 , AVE:
2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
RUSKO: Zasažení křižníku Moskva ukrajinskými protilodními střelami Neptun je podle vojenského analytika Lukáše Visingra pro
Rusko největší vojenskou ztrátou možná od druhé světové války. Loď se zatím podle dostupných informací nepotopila a ruská
flotila se ji nyní snaží odtáhnout do přístavu. Mezitím zprávy o zasažení ruské vlajkové lodi v Černomořské flotile vyvolaly
nadšení českých novinářů a dalších osobností.

Ruské ministerstvo obrany zasažení ukrajinskými střelami nepotvrdilo, hovoří pouze o požáru na palubě, který se podařilo
uhasit a loď si díky tomu zachovala schopnost plavby. „Ohnisko požáru na křižníku Moskva bylo lokalizováno, nejsou vidět
plameny. Ustaly výbuchy munice,“ uvedlo ruské ministerstvo podle agentury TASS. 
Loď prý zůstala schopná plavby a její raketová výzbroj nebyla poškozena. „Posádka křižníku byla evakuována na plavidla
Černomořské flotily v okolí. Podnikají se opatření k odtažení křižníku do přístavu,“ dodalo ministerstvo. 
Britská stanice BBC podle informací ČTK na svém webu poznamenala, že ztráta křižníku Moskva by byla pro Rusko největší
bojovou ztrátou vlastního námořnictva od druhé světové války. S tím souhlasí i vojenský analytik Lukáš Visingr. 
„Poslední velkou ztrátou byl torpédoborec, který si ale v sedmdesátých nebo osmdesátých letech skutečně omylem potopili
sami při cvičení. Rusko přicházelo o lodě jen při haváriích, jako byla ponorka Kursk. V boji ale ne,“ upozornil Visingr v
rozhovoru pro Deník N. 
Zprávy o zasažení ruské vlajkové lodi v Černém moři mezitím způsobily nadšení na twitteru. Zajímavých souvislostí si všiml
třeba Politický geograf UK FSV  Praha  Michael Romancov. „14. dubna 1912 narazil Titanic na ledovec a 14. dubna 2022
poslali Ukrajinci k čertu křižník Moskva. Náhoda? Předpokládám. Ale to, že se jim to povedlo na výročí sovětského rozhodnutí
stáhnout se z Afghánistánu (1988), to je cynická provokace!“ uvedl ironicky Romancov. 
Pobaven je i novinář Tomáš Etzler. „Hláška dne: Hrdinný křižník Moskva povýšen na ponorku,“ reagoval Etzler. 
Svůj ostrovtip přidal i komentátor Petr Honzejk. „Dotaz na Russi Today: ‚Je pravda, že křižník Moskva byl potopen?‘ Odpověď:
‚Je to dezinformace. Ve skutečnosti byl vyslán na speciální podmořskou operaci.‘ A vy si dejte bacha, abyste nebyl vyslán na
15 let do vězení!“ přidal se dobře naladěný Honzejk. 
V rovině čistě informativní zůstal redaktor České televize Jakub Szántó. „Ruský raketový křižník Moskva stojí a dost hoří.
Zasáhly ho dvě ukrajinské střely Neptun. Vypadá to, že na chuj půjde další loď rašistů. Zatím ta největší,“ okomentoval situaci
Szántó. 
Sledujte nás na Telegramu: t.me/cz24news 
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USA pošlou na Ukrajinu nové zbraně
TV , Datum: 14.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 00:42 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 364 736,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Připravit se snaží i ukrajinská armáda. Nové peníze na její vyzbrojení schválila Evropská unie. Kyjevu poskytne půl miliardy
EUR a další vojenská pomoc v hodnotě 800 000 000 USD putuje na Ukrajinu ze Spojených států. Součástí nové dodávky má
být i 11 vrtulníků M17 původně určených pro Afghánistán. Poprvé Washington Kyjevu dodá i houfnice spolu s
protidělostřeleckým radary a 200 obrněných transportérů.

John KIRBY, mluvčí amerického ministerstva obrany 
Všechny mají pomoct Ukrajině v boji, který vede nyní a v boji, který povede v příštích dnech a týdnech ve východní části země.

John SPENCER, major americké armády ve výslužbě 
Souhlasím, že jde o posun, protože jsme dosud některé tyto zbraně na seznamu neviděli, předtím šlo o menší věci. Javeliny,
drony a další zbraně byly v těchto fázích rozhodující. V této (nové) fázi jde o posun v politice. Naprosto uznáváme, že Ukrajiina
potřebuje s Ruskem otevřeně bojovat a zabránit ztrátám na východní Ukrajině.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A teď je s námi Jan Kofroň, politický geograf institutu politologických studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Podívejme se na ten chystaný útok Ruska na východní Ukrajinu. Může tahle ofenzíva rozhodnout celou válku?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Nevím, jestli může rozhodnout celou válku, ale bezesporu je úspěch v téhle té operaci a řekněme, nezbytnou podmínkou pro to,
aby Rusko dosáhlo jednoho z významných cílů, které si stanovilo na začátku té své speciální vojenské operace, tj. spojení celé
té Doněcké Luhanské oblasti do jednoho celku a a zároveň, pokud by se povedlo skutečně obklíčit a zničit ty ukrajinské síly,
tak by skutečně došlo v zásadě k demilitarizaci Ukrajiny. Že v tomto smyslu to bezesporu bude významná část oprarace.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Očekáváte spíše další letitý konflikt, anebo čekáte, že tentokrát Rusko bude postupovat rychleji?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Letitý konflikt je podle mě potom otázkou nějaké, řekněme, dlouhodobější a diplomatické strategie obou stran. Co je podstatné,
nečekal bych v ten okamžik nějaký rychlý ruský tok z toho důvodu, že čím rychleji se pokusí Rusové postupovat, tím větší ztráty
budou mít. Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech ztráty měli poměrně velké, tak myslím, že budou přece jenom opatrnější,
protože tady jim opravdu hrozí to, že v případě nějakého neúspěchu se sami mohli sleze rád předmětem ukrajinského
protiútoku.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Vy už jste naznačil, ale obecně, dá se odhadnout, jaké území si Rusko chce podmanit? Jaké má vlastně strategické a
infrastrukturní potřeby kromě toho, že by rádo propojilo ten východ, ale mluvilo se třeba také o linii Dněpru, což už je hodně
zaříznutá do Ukrajiny?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak já si myslím, že ten základní cíl je skutečně Doněcká a Luhanská oblast. To je asi bohužel něco, z čeho nechtějí slevit a i
další teritoriální cíle podle mě budou jenom náhražkou za to, že v podstatě Moskvě nevyšel ten primární strategický cíl, tj.
vyměnit ukrajinskou vládu nebo minimálně, řekněme, na té východní půlce nebo třetině instalovat nějakou loutkovou vládu,
takže já si nemyslím, že jsou tam jako jednoznačné infrastrukturní místa nebo něco podobného, ale Rusko celkem
oportunisticky v tenhleten okamžik, aby mohl říct, dosáhli jsme nějakého výsledku, tak by bylo ochotno tam buďto vytvořit
nějaké nové separatistické republiky, případně části území třeba připojit k sobě, což je spíše nepravděpodobné. Ale pokud by k
tomu došlo, tak by skutečně šlo o oblasti zejména jihovýchodní Ukrajiny, které pro něj jsou kontrolovatelné relativně snadno
díky tomu, že tam nejsou skutečně velká města.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Je podle vás stále ještě možné, že Rusko bude usilovat o dobytí celé země?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Teoreticky to možné je, ale vzhledem k tomu vývoji na bojišti si myslím, aby to bylo realistické a Rusko by muselo dosáhnout
skutečně velkého vojenského vítězství. Ukrajinská obrana by se musela zhroutit, museli by zásadně nejenom vytlačit Ukrajince,
ale skutečně obklíčit a zničit, to je velmi nepravděpodobné. Bez toho, i když se Rusko něčeho bude držet, tak v zásadě je to
velmi nerealistické a nepravděpodobné.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Američané a další země ohlásily další vojenskou podporu Ukrajiny. Jak mohou dodávky zbraní ovlivnit vývoj na bojišti?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Tak ty dodávky zbraní přinejmenším vedou k tomu, že je Ukrajina schopna nahrazovat ztráty, které utrpěla a nutno říct, že ten
konflikt probíhá už nějakým čtyřicátým pátým nebo šestým dnem, to možná už něco chce. Tzn., že ztráty na munici, na materiálu
jsou poměrně velké nebo budou poměrně velké. A ten způsob, jak vlastně Ukrajinu udržet schopnou bojovat ještě dalších
několik týdnu.
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Má on má svištěl Putinovi slíbit, aby k tomu nedošlo po kdo to má v ruce v tuto chvíli jeho politiky opravdu nikdo nevidí, ale
obecně, ať americký prezident takový, tak si myslím, že jakýkoliv prezident je nebo není silný nebo slabý. Na základě toho, jaké
má poradce v případě Ameriky samozřejmě prezidentský systém, tak tam máš k dispozici nesli, ale my tomu třeba do našeho
kulturního politického prostředí tak každého prezidenta tady dělali je samozřejmě jeho osobnost do značné míry, ale také
kvalita jejich poradce jeho poradců.

mluvčí 
Jsou Spojené státy Joem Bidenem velmocí. Podle vás pořád ještě.

mluvčí 
Tak Spojené státy samozřejmě jsou velmoci jsou technologickou velmocí jsou vědeckou velmocí, protože neznám a zažil jsem
dlouhodobě na vlastní kůži. Města inspirativního jako třeba univerzity řeč nové legie, to je obrovská intelektuální síla, takže
ano, Spojené státy jsou velmocí.

mluvčí 
Kdo další velmoci Rusko pořád nebo mátou ze.

mluvčí 
Zličína Čína některých ohledech samozřejmě Rusko, protože dokáže měnit vztahy ve světě. Samozřejmě ne velmocí prvního,
řekněme, toho druhého sledu je určitě Německo Francie.

mluvčí 
Ale není to Evropská unie jako celek.

mluvčí 
Pojďme se bavili, že vzali mu.

mluvčí 
Chcete chcete nechcete.

mluvčí 
Byl rád také větu přece teď aktuálně velmi důležitý. Téma.

mluvčí 
Tak jo, tak vy jste chtěla, tak já to řeknu a víte Evropská unie. Já jsem rád, že růst v západní Evropě, i když západní Evropa nás
považuje za Východoevropané. Já v mnohém v mnoha ohledech správně. A nicméně mě děsí, když si srovnám životopisy
současných tzv. lídrů Evropské unie, před kterými stojí opravdu veliké veliké výzvy. Životopisy lidí, kteří po druhé světové válce
stavěli Evropu na nohy, to je, bohužel propastní rozdíl.

mluvčí 
A teď konkrétní nebudete, koho máte na mysli jako o kom byste měl třeba pochybnosti, jestli tam je na tom svém místě
správně, anebo není. Myslíte, že třeba, když si ta velká Čína dívá na Evropskou unii, že to považuje za vtip?

mluvčí 
Myslím si, že se rozhodně síly Evropské unie nedělá až tak těžkou hlavu.

mluvčí 
Co jste řekl hezky. Vy jste mluvil o těch dezinformacích, že třeba v souvislosti s tou Ukrajinou se říká, že támhle někdo
shromažďuje takové či jiné informace a že to může samozřejmě být nějaká informační válka, nebo že to mohou být
dezinformace. Mě by zajímalo, pane profesore, jestli tady touto optikou je dobře, že tady budeme mít novou pozor, jsem se to
tady vypsala středoevropskou observatoř digitálních médií pod Karlovou univerzitou, která právě se bude dezinformacemi
zabývat myslíte, že tím budeme zachráněni, že už budeme vědět, co je pravda, co je lež?

mluvčí 
Takhle to takhle to na stojíte. Ty věci se musí řešit dlouhodobě, ale rozhodně projekt, který odpovídá Vašek Moravec na
fakultě  sociálních  věd , tady byl ve vzduchu několik let. Dělal jsem menší kroky. A mám já o tom něco málo vím, protože jeden
z odborníků, který tam je na matematickou analýzu informací a původně vyvíjel metody pro nás pro analýzu staroegyptské
společnosti Pama. Pan inženýr a Mařík a já tomu projektu fandím, rozhodně to bude velice je a bude cenný příspěvek tady k té
tématice, který svou práci udělá.

mluvčí 
Máte na závěr něco teda Veselého, když jste pořád on říkal, že si myslím, že.

mluvčí 
Ne, bohužel spíše veselých věcí, ale jednu jednu mám prostě, a když bysme chtěli a já věřím tomu, že většina zásah se, aby
ten svět se stává lepším lepším bez ohledu na to, že je stále skvělý, tak je potřeba si uvědomit jednu základní věc, že se
nestane lepším a jednou za 4 roky díky volbám nebo díky vládě, ať jakákoliv, ale že tu povinnost musí převzít každý z nás, tak
jak my se budem chovat ke své práci ke svému pro okolí, ať už menší nebo větší, protože každý má různou sílu, tak tak ten
svět bude jednou jo, já tomu pevně věřím, a když jsem dopisoval svoji poslední knížku právě těch sedmi zákonech, tak já jsem
našel antické antické úsloví jména ne nebyl jsem schopnej zformovat lépe, tak samo použil jako motto té knížky, a to úsloví říká
zhruba toto. A každé každé společnosti, kde muži sázejí stromy, o nichž vědí, že jejich s tím nebudou odpočívat se povede
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dobře. Jinými slovy, znamená to dělat věci, ne pro krátkodobý zisk nebo profit, ale pro nějakou dlouhodobou vizi přesvědčení
tady dělají.

mluvčí 
Tak to já se o to pokusím a já ještě jsem se tady udělat poznámku ty 4 tuny knih vás doma mě by zajímalo, pane profesore,
kolik z toho jste Přeček?

mluvčí 
Určitě polovinu a další věci jsou pracovní tzn. že se k nim vracíte. Já jim to jenom egyptology schází, je to srovnávací
archeologická knihovna a mám to, jestli antropologický sociologický jazykový, takže civilizační pro různé civilizace, ať už jde o
Jižní Ameriku, Asii, Evropu a Austrálii Severní Ameriku. Ale říkám, to je část, takže dohromady si myslím, že ta moje kniha
normálně kolem osmi letům.

mluvčí 
Au, co si přečtete, tak jako na oddech, když chcete přijít na jiné myšlenky?

mluvčí 
Tak čtu toho spoustu teď třeba čtu detektivní nebo začínám číst detektivní detektivní román z Bretaně, což je krajina, kterou
miluju, mrzlo, čtu si sám a čtu si různý povídky ve mně můj a kamarád Martin Kovář navnadil na mám antikvariát ví výtisky,
protože jinak jsou ze sexy i Publishers, a tak jako na výzdoba máme dost dost formou třema dětma. Já mám ještě dospívající
dceru, tak rozhodně se nenudíme.

mluvčí 
Egyptolog Miroslav Bárta byl hostem podcastu mezi čtyřma očima moc za to. Děkuju. Na shledanou.

mluvčí 
Těšilo mě na shledanou.

Životy slavný pořad o životních osudech žen mužů, kteří měnili svět.

mluvčí 
Je ráno 1. září roku 1715 a na zámku Versailles u Paříže.

mluvčí 
Panuje naprosté ticho.

mluvčí 
Jen kolem lože francouzského krále Ludvíka čtrnáctého.

mluvčí 
Stojí pár jeho nejbližších.

mluvčí 
Muži, který vládl své zemi 72 let, tedy víc než jakýkoliv jiný panovník celých evropských dějinách. Právě odtikávají poslední
vteřiny života.

Jeho éra přivedla Francii na výsluní slávy, kdy dobyla řadu území. Stala se vzorem, který napodobovali ostatní evropské
monarchie. Byla to však také éra zírala šlechty. Nikdy nekončící večírků plných kurtizán, erotických radovánek, éra
marnotratnosti a vládnutí podle okamžitého rozmaru. Takový byl svět může, který si nechával.

mluvčí 
Říkat král slunce.

mluvčí 
Cesta Ludvíka čtrnáctého na francouzský trůn začala sice velice časně, ale přímočará nebyla. Po smrti svého otce Ludvíka
třináctého se sice stává králem už jako čtyřletý hošík, ale fakticky vládnout má prozatím jeho matka Anna rakouská.

Ve skutečnosti však zemi řídí někdo třetí první ministr.

mluvčí 
A zároveň kardinál žil bazarem.

mluvčí 
Jak se později ukázalo právě tenhle ambiciózní muž, který se svou moc velmi nerad dělil. Zcela zásadně ovlivnil pozdější.

mluvčí 
Způsob Ludvíkova vládnutí.

mluvčí 
S bazarem a ani rakouské se brzy stala nerozlučná dvojice. Mluvilo se dokonce o jejich mileneckém vztahu. Bazarem začal
časem osobně dohlížet na královninu domácnost. Podílel se i na výchově mladého krále a postupně se stal nejbohatším
mužem Francie. Vlastnil rozsáhlá hrabství. Zámky byl majitelem flotily nákladních lodí a své peníze dává hrát na odiv.

Nechává vyšívat šaty zlatem používal nejdražší voňavky. Nakupoval obrazy a klenoty.
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Mezi lety 1648 1653 přečkal povstání, které proti němu vyvolala nespokojená francouzská šlechta. Byť musel na čas uprchnout
ze země až do své smrti v roce 1661 pak zůstal Královým hlavním rádcem důvěrníkem. Mužem, který v pozadí tahá za politické.

Oficiální korunovaci Ludvíka čtrnáctého proběhla 7. června 1654 v Damašské katedrále. Už o rok později pronesl sedmnáctiletý
král v parlamentu slavná slova, která měla charakterizovat celou jeho pozdější vládu. Léta se mu.

V následujících letech se Ludvík svého sebevědomého hesla opravdu drží. Odstříhne od moci dosavadní šlechtu. Důležitá
místa ministrů a vysokých úředníků obsazuje novými jemu loajálními lidmi. Omezuje práva krajů měst a nechá na ně nově
dohlížet královské úředníky, kteří se zodpovídají přímo jemu.

Podobně naloží s vojskem. Vymění všechny generály a pomocí těch nových vytvoří největší armádu na kontinentu. Jeho 380
000 vojáků podniká válečné výpady ve velké části Evropy. Válčí proti Nizozemí. Zmocní se části Lucemburska. Okupuje.

Výsledky jeho válečných vývojů jsou však kolísavé. Doma si začínají ozývat první kritici. Vadím obrovské náklady na vojenská
tažení, ale i platy úřednického aparátu a v neposlední řadě horentní výdaje na státní, tedy královu reprezentaci. Ludvík si ale
katastrofálním stavem státní pokladny hlavu příliš neláme. Naopak rozhodne se, že pro sebe svůj dvůr vybuduje velkolepé
sídlo, které nemá na světě.

Vyhlédne si k tomu malý lovecký zámeček ve Versailles u Paříže. Zaplatí nejvýznamnější architekty sochaře zahradníky a najme
20 000 dělníků. Ti zde mají vybudovat palác.

Přestavba Versailles trvala 50 let na jejím konci stál zámek se stovkami místností zdobených zlatem a benátskými zrcadly a
naplněný uměleckými skvosty.

V jeho zahradách rostl 250 000 stromů. Protékaly jimi 2 vodní kanály a jejich centru se skvěla téměř kilometrová promenáda.

Životy slavných na rádiu ze ukázali lesk paláce měl však svou odvrácenou stranu, a to byly hygienické podmínky. Splachovací
záchody neexistovaly. Dvořané si ulevovali výhradně do nočníku nebo toaletních, tedy záchodových křesel. Méně význační
hosté početný personál měli k dispozici latríny. Jejich počet byl však absolutně nedostačující. Osazenstvo zámku si tak ulevoval
zahradách, ale i na chodbách nebo schodištích. Výsledkem byl odporný zápach, který se zámkem ustavičně linul. Situaci ještě
zhoršovalo dobové přesvědčení, že koupání pro zdraví člověka škodlivé. Krát sice měl třímetrovou vanu, ale tu používal
výhradně pro sexuální hrátky a zoufalou tělesnou hygienu kompenzoval silnými.

Přesto se Versailles stalo středobodem tehdejší Francie. Tady Ludvík čtrnáctý přijímal nejdůležitější politická rozhodnutí. Tady
pro své dvořany, který zažilo na 5000, pořádal koncertní a především baletní představení. On sám měl k baletu vřelý vztah.
Kdysi patřil mezi nadané tanečníky a jeho mladická role Boha Apollóna neuvěřitelném 12 hodin trvajícím představení balet noci
mu dokonce vynesla jeho přezdívku král slunce.

Ludvík prostě žije přesně tak, jak si naplánoval a jak je to patrné například filmové série o anglické, která se v jeho době.

mluvčí 
Odehrává. Jsem volena nejste volná. Mně chcete v jižní mluvte sama sluší a patří.

mluvčí 
Oslovuje slovem sýry nebo vaše Veličenstvo jako všechny odbor. Zapomněl, že s králem se mluví třetí osobě.

mluvčí 
Je neomezeným vládcem své země. Francie se pod jeho vedením stává společenským a módním centrem Evropy. Také
soukromý život si užívá. Má sice jen jednu manželku Marii Terezii habsburskou, což je jeho vlastní sestřenice, ale k tomu celou
armádu milenek. Se šesti, které oficiálně přiznává, má 16 dětí. Vlastní žena mu porodí 6. Dospělosti se však dožije jen jediné z
nich. Nejstarší syn Ludvík. Ani ten však na trůn nikdy neusedne. Zemře dřív než otec a stejný osud potká také jeho nejstaršího
syna. Nástupce Ludvíka čtrnáctého na francouzském trůně se tedy stane až jeho pravou.

Konci Ludvíkova života se divila života ve Versailles bortí další války, především se Španělskem zemi finančně zcela ruinují. K
tomu přispívají i náklady na provoz královského dvora, které každoročně vytahují ze státní kasy víc než čtvrtinu příjmů, aby
toho nebylo málo. V roce 1709 postihne Francii kvůli neúrodě hladomor, při němž zahyne na 600 000 lidí. Už moc i na
absolutistickou monarchii. Obyčejní Francouzi svého krále nenávidí a také jeho dvořané se od něj postupně.

Ludvík se snaží situaci řešit rozprodáváním vlastního majetku, jenže to nestačí. Nakonec propadá depresím a uzavírá se na
svém zámku. Bolest levé noze, na kterou si v té době začne stěžovat, jak předzvěstí jeho blížícího se konce.

13. srpna 17 15 Ludvík čtrnáctý naposledy objeví na veřejnosti o 6 dní později uléhá do postele a už nikdy nestane. Jeho
ložnici se střídají věhlasní lékaři, ale to, že jeho noha zasažená gangrénou rozpoznají příliš pozdě. Chirurg se sice ještě
odhodlá k jedinému možnému řešení amputaci nohy, ale po několika řídnutí ani nedokončí. Nemoc je příliš pokročilém.

1. září 17 15 král Ludvík čtrnáctý umírá v bolestech uprostřed těžkých časů Francie.

Vládl neuvěřitelných 72 let. Jeho pravnuk Ludvík patnáctý bude vládnout dalších téměř 60. A jeho nástupce Ludwig šestnáctý
pak skončí svůj život pod gilotinou za velké francouzské revoluce.

Pohár trpělivosti s vládou a životním stylem, které stvořil král slunce definitivně přeteče.

mluvčí 
Tomáše Mikulova ocenili za významný objev v oblasti Computer Science.
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mluvčí 
Vektorová reprezentace slov, pomocí které lze zlepšovat například automatické překlady rozpoznávat řeč nebo nevyžádanou
poštu v e-mailu.

mluvčí 
Praxe uvést své poslance již jen Gambie Prahy stojí sám jsem řekl Šanc Nation s vojáky nájezd píčo, Čang kýve jo.

mluvčí 
Wow. Takže protože díky vám nepřikládá Google překladač věci do Tatar štěně.

mluvčí 
Určitě zčásti taky díky mně jste říkala, že výrazně zlepšila dětí, je tam podstatně míň než bývalo, co té dortové sportovat takový
jednoduchý program ze slov dostaneme nějaké matematické objekty, se kterými pak může počítat. No, dalo by se dalo vysvětlit,
takže jsem smlouvu hrál minus muž žena a dojde královna, takže vlastně, který se skládá taková jednoduchá rovnice pomocí
slov a zatím se to převede nějak automaticky na matematiku na 100 pochopit.

mluvčí 
Byla naše největší 2 v životě? Možná.

mluvčí 
Právě začít ta dělá ten výzkum, myslím si, že to bylo docela rizikové na začátku přece jenom si myslím, že ty podmínky v České
republice nejsou úplně ideální a nakonec by to šlo dobře.

mluvčí 
Takže vám na začátku nikdo neumře.

mluvčí 
Možná by se to tak dalo říct.

mluvčí 
Jsme velmi rádi, že se pustil tedy, jak říkáte, někdy kolem roku 2009 voj dřív v téhle oblasti. My jsme samozřejmě sledovali a
musím říct, že i u nás bylo trochu těžké přesvědčit všechny kolegy, protože my jsme zhruba překladu se velmi věnovali, takže
my jsme velmi rádi, že je je vidět, že umělá inteligence speciálně tedy zpracování jazyka, že že do té umělé inteligence nedílně
patří. Doufáme, že tedy jednou, že se povede udělat něco inteligentnější, než co se dneska za to inteligenci považuji.

mluvčí 
Takže jisté reálně potkal Marka Zuckerberga.

mluvčí 
Ano, potkal jsem kdysi ještě dělal v Gongu Silicon voly, takže je to taková velká vesnice lidi tam potkávají mezi.

mluvčí 
A kde všude si ten vynález kromě překladače využívat?

mluvčí 
Tak vlastně ve spoustě jiných aplikací, které se zabývají tím přirozeným jazykem tomu, že by třeba takový vyhledávání na
internetu, když napíše uživatelsky dotaz třeba do Googlu různě třeba právě detekce spamu e-mailem. Vy.

mluvčí 
Jste vlastně takový virtuální lingvista.

mluvčí 
Na základní střední škole, kde vlastně učitelé tvrdili, že vlastně jazyk matematika jsou oddělené věci právě tam moje práce
ukazuje, že toto není pravda. Naopak jazyka matematika k sobě mají mnohem bližším si dříve lidé mysleli.

mluvčí 
Jak je to vlastně je přijít na něco, na co ještě nikdo nikdy nepřišel.

mluvčí 
Já bych řekl, že určitě velmi vzrušující, protože s ní víte, že jste ten první, kdo ten výsledek vidí a zároveň nevíte, jak daleko až
ten výsledek se dá posunout a v co vlastně s tím objevem, jako kdyby otvíráte možnosti, takže řekl bych, že to je úžasná té asi
to, co na té vědecké práci nejzajímavější je to tak trochu jako vyhrát loterii, nestává se to často, ale tak je to super.
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mluvčí 
Miroslav Bárta, egyptolog a archeologie hostem podcastu mezi čtyřma očima, pane profesore, vítám vás tady u nás ve studiu,
dobrý den.
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mluvčí 
Dobrý den. Na děkuju pozvání.

mluvčí 
Jak s vaším životem zamávala epidemie koronaviru, kolikrát jste byl za poslední 2 roky v Egyptě?

mluvčí 
Se mnou ani takhle, protože na rozdíl od nepříčetná Evropy. Egypt byl úplně v pohodě.

mluvčí 
Počkejte nepříčetná Evropa přišla vám Evropa nepříčetná.

mluvčí 
Přišla nepříčetná v některých fázích vývoje vývoje koronaviru přišla, jak se.

mluvčí 
To projevovalo, které fázi korunami.

mluvčí 
Třebaže policajti honili po parku osamocený běžce.

A což vůbec neodpovídalo nějakým charakteristikám hovoru. Přišlo mi zvláštní, že jsme poslouchali všechno to, co nesmíme
dělat, pak jsme viděli, jak ty, co říkají, to nesmíme dělat to dělaj.

mluvčí 
Tak já si.

mluvčí 
Nám byla velká debata, že řadu i Británii kolem to byla velká nebáli.

mluvčí 
Docela myslím, že dodneška kolem hodiny jsme jako má poměrně poměrně běhá.

mluvčí 
A tohle to bude závidím a zase na tom, že sám, byť já ho mám docela v oblibě, teda musím říct jinak, čím to bylo, že ty elity tak
dá se říct selhali trochu?

mluvčí 
No tak, kdyby to byly, ale to je tak neselžou.

mluvčí 
Aha, takže to nejsou elity. Podle mého.

mluvčí 
Si co selhaly, tak ten nárok mít nosem můžou bejt, ale tam si myslím.

mluvčí 
Jestli nejste moc přísný k nim.

mluvčí 
Já jenom říkám svůj názor leží a moderní radosti.

mluvčí 
I myslíte, že už vidíme nějaké světlo na konci tunelu, že ta pandemie už končí.

mluvčí 
Tak není důležitý, co, co říkám, já, ale co říkají epidemiologové a tam já si myslím, že ano, podle toho, co slyšel, že Omikron i ty
dnešní čísla jsou pravdě jako nedělní, tak jsou zisky nízký, ale zdá se, že na ústupu a snad narostla nedočkáme nějaký zákeřný
utraceno mám já bych řekl, že jenom my na místě už po těch dvou letech je firmy říct sbohem.

mluvčí 
Já taky už to mám teda docela plné zuby. Najdu stranu, mluvíte o selhávání elit, které nařizovaly něco, co sami nedodržovali a
říkáte správně, že tím pádem nemůžeme mluvit o elitách, ale mě by zajímal váš názor, jak sledujete, pokud sledujete dění v
Kanadě, kde naopak vidíme ta demokratická Kanada, že těm demonstrujícím proti pandemickým opatřením vláda zmrazí účty,
zablokuje kryptoměn nové adresy. Je to v pořádku?

mluvčí 
Já myslím, že to v pořádku moc není. Já ale upřímně řečeno, já jsem v posledních dnech neměl moc čas sledovat. To, co to, co
koná časté Trudeau kanadský premiér, protože sám stěhoval svoji knihovnu, což byly část knihovny asi polovinu, což byl asi 4
tuny knih, jsme dopočítali. A.

mluvčí 
Počkejte jsem 4 tuny knih.

mluvčí 
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To jenom část knihovny, ale.

mluvčí 
Doma, anebo ne na univerzitě.

mluvčí 
Doma. Tak to poznání v knihách je poznání ne na internetu. A ale co chci říct, já si myslím, že ten COVID, že se kolem toho furt
točíme, tak jako bude zajímavý časem se ohlédnout zpět a poučit, co z toho, protože teď zrovna jsem měl rád, tak jsem slyšel,
že Rakušani najednou jako zvažujou, že už nebude povinný očkování, tak já si myslím, že každej měsíc jako se dovídáme, noví
často protichůdný jako vědce nebo opatření.

Což nemůže mít nikdo nikomu za zlý, protože všichni hledají nejlepší cestu, doufám Neil nejlepší cestu ale?

Tak si myslím, že to bude velkej příklad toho, jak naše společnosti, aby lépe tam hůře zvládaly. COVID, podívejte se na Dánsko
soše. Na rozdíl od nás opravdu vyspělá společnost, kde každej ten člověk si vědom svého místa v té společnosti. V tom smyslu,
že si uvědomuje svý práva, a ale i povinnosti a třeba Dánové a na tom byly celou dobu v podstatě nejlépe a pak máte ten
součet, kdy vyspělá občanská společnost, zavře školy jenom na to minimální nutný období na u nás školy byly zavřené 3× 4×
déle než než v těch opravdu vyspělých společnostech. To si myslím, že je vaše velký provinění na těch na té generace si, která
půjde po nás. To považuju za velkej problém.

mluvčí 
Ne nechci nikoho zastávat. Je to taky přišlo, že ty školy jsou neúměrně dlouho zavřeny, ale třeba měli zkrátka politici informace,
že to nejde jinak, komu to vyčítat tady třeba tuto věc.

mluvčí 
A v jiných zemích v Německu ve Francii.

mluvčí 
Byla možná tak vysoká čísla já.

mluvčí 
No, ale dnes znovu říkám, vysoká čísla byla něčeho důsledkem.

Našeho chování tak samozřejmě pak nezbylo nic jiného než zavřít školy.

mluvčí 
Kdy budeme patřit mezi tu vyspělou nejvyspělejší společnosti?

mluvčí 
Já si myslím, že se toho nedožil.

mluvčí 
A to vy jste docela mladý teda ještě pořád?

mluvčí 
No, tak nevím, jestli 50 plus je s vlakem mladosti, ale mám kdybych šel do sta let, tak si myslím, že se bude jenom přibližovat,
protože momentální nastavení lidí není to vysloveně o výši platů, ale o tom, jestli ji skutečně chtějí vzít na vědomí svý
povinnosti nejenom svý práva a vtom je propastný rozdíl třeba mezi náma Němce malému mezi náma dáma, a to se nedá
změnit rozhodnutím nařízením. To je věc generační.

mluvčí 
Aj tito bez ohledu na tu pandemii řekl byste to bez ohledu. Na.

mluvčí 
To bez ohledu na tu pandemii ta pandemie to ukázalo služeb a vždycky, tak znáte to ze svého života nepochybně člověk, kterej
není ve stresu, který je, jak se říká na pohodu, tak na něm nepozná trucky odolné, ale výše vystaveny stresu, tak se pozná
osobně dobrýho, jestli tam je ta síla nebo není, tak se to má i společnosti.

mluvčí 
Jak se.

mluvčí 
Mezi ně člověk týdnů dlouhých týdnů byly bez nejlepšími v těch číslech ve smyslu jejich výše.

mluvčí 
Se.

mluvčí 
Světě.

mluvčí 
V čem byste řekl, že největší rozdíl v tom chování a teď jim jedno, jestli to řeknete s ohledem na tu pandemii ještě nebo obecně
mezi Čechy dány mezi Čechy Němci?

mluvčí 
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To uvědomění si ty povinnosti, když vládní opatření typu, že se při větších akcích uvnitř nosí roušky, tak nosí roušky. A my
jsme loni v létě zažily několik velkých prestižních akcí, kde 90 % lidí v sále nemělo ty roušky a neřešilo se to nedělo se nic. V té
vyspělé zemi by se tyhle akce do hodiny zavřeli, ale je myšlena ve střední do izolace. To je ten rozdíl, že tady něco zavedeme,
ale nejsme schopni to ani dodržovat ani vlastně ty lidi motivovat k tomu, aby to dodržovali. Má to je podle mě lašské, ale
nemáme tam něco Veselý.

mluvčí 
Nemá veselejším, jak mám něco veselejšího 100 % ale mě to zaujalo, jak domluvíte a reaguju vždycky na vás, co říkáte, a to mi
přišlo jako docela zajímavý, ale dobře něco veselejšího dám. Máme tady novou vládu. Přijde vám, že se trošku mění věci k
lepšímu i s tou novou vládou, nejenom to, že klesají čísla.

mluvčí 
A čísla klesají a smyslem a kvůli něčemu jinýmu, protože ta vláda nevládne až tak dlouho. A já jsem se zahřát a chci dodržet
jako je naší zemi držím palce, že každá vláda má nárok na studnu ochrany kord, když řeší dobíhající COVID pokleslou
ekonomiku obrovský nárůst inflace, které se nezapočítávají teda v tuto chvíli nemovitosti. Já bysem byl pan kolem 15 18
procesem. A hrozící konflikt na Ukrajině, což je obrovská neslýchanou host. My máme on by se osídlovat Marsá a mít
bezemisní ekonomiku a i tady se bude 300 km od hranic zabíjet, to je, a to je to ukazuje, jak ten náš svět je těžce v nepořádku.
No ale co chci říct v jedné větě, myslím si, že ta vláda a asi a vede dobře, když nebudu a teď jako to je vtip, nebudu brát a do
úvahy odpovědi ministra typu. Já jsem z Brna Josef.

mluvčí 
Haló, to mě třeba nevadí. Já.

mluvčí 
Neříkám, já to říkám jako vtip, takže v jedné větě vláda má bez ohledu na to, jak se do ní pálí z novin 100 dní. Právo na
ochranu, dejme jim, těch 100 dní a potom začněme si povídat o tom, co vláda udělala neudělala. Myslím, že skvělá věc, že
vláda vládne na svém zasedání a ne na Twitteru, to je obrovskej posun třeba pro mě.

mluvčí 
Jo jo, no, to je pravda, ale už se to, pane prof. Fiala docela dobře učí, už má také svůj pořad na internetu. Atd. bude docela jak
doma.

mluvčí 
Kteří mají služby. Ve.

mluvčí 
Zmrzlé je Andrej Babiše, ale vy jste známá tvář, pane profesore, chcete nebo nechcete, bude prezidentská volba už vám někdo
dal nabídku, jestli byste nechtěl kandidovat na prezidenta.

mluvčí 
Přirozeně nedal.

mluvčí 
Trenérská, a když by ta nabídka přišla, zvážil byste látku takovou?

mluvčí 
Tak má první otázka by byla, jak jak to bude spoj s mejma výzkum v Egyptě.

mluvčí 
Ale odklad směr a špatně do takže ne neláká vás ani tam událo víme, že není na pořadu dne ani jiná politická výzva.

mluvčí 
Že všechny mě nějak smysl minule.

mluvčí 
Egyptolog Miroslav Bárta je hostem podcastu mezi čtyřma očima.

Vraťme se do toho Egyptem. Kolikrát jste tam tedy byl za ty poslední 2 roky a no já myslím, že určitě asi 5× nejmíň 5×, protože
expedice běželi, protože jak říkám.

To jisté, že velmi Lázně, tak moc jsem, že se z toho v Egyptě tak moc nezbláznili z toho.

mluvčí 
Likviditě, a tak jednak a pravda je, že ne tolik testují, takže mají samozřejmě méně dát, ale na druhou stranu, a to se pohybuju
opravdu mezi jako obyvatelé různých vesnic mimo hlavní město, tak my jsme si nevšiml. Samozřejmě jsme se dávali velký
pozor. Na to, že by ti lidé viz vy vykazovali symptomy covidu a bližšímu kašel teplotu malátnou nosil takový chřipkový, v
uvozovkách. Projevy to tam nikdo neměl. Ptám se na to doktorů, kudy chodím dodneška, oni říkají, no tak bylo vitamin, sluníčko
sucho, takže ten, takže ty kapénky nejsou unášeny vzduchem na de facto žádnou vzdálenost hned padají k zemi. A nikdo
pořádně neví, ale já si jsem rád, že to tak bylo. Já jsme mohli pokračovat práce. Já tu pracoval pravdou rád není to pro mě
vlastně práce do posedlost. Ještě ale spojená 1 nepříjemnost, když zrovna, když jsme přiletěli, to bylo na podzim 20 do Bad se
20 20.

Co jsme opravdu vládly světu covidovými čísly a Egypťani samozřejmě jsou součástí toho globálního světa. Pokud jde o
informace se ale o ně a a ti se mí blízcí přátelé spolupracovníci, ti se první 3 dny drželi na Štancl od nás sám báli fakt.
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mluvčí 
To jsme měli takovou podlahu i sám. To.

mluvčí 
Jméno snad možný. Na druhou stranu ne vezl moc příjemný.

mluvčí 
V právě, protože vy musíte taky být v nějakém bližším kontaktu paní Milatová.

mluvčí 
Campbell šlo. Všechno se to uklidnilo, ale samozřejmě lidi, když ty informace na vás pršely ze všech stran, jsou hodně
negativní a hodně se měněj ve smyslu svým výpovědní hodnoty, tak jsou nervózního.

mluvčí 
Dá se ještě v tom Egyptě něco najít ten výzkum tam probíhá takových let řadu, jestli sněmu nachází na další a další.

mluvčí 
A musí tak my jsme na 10 % jeho výkonu.

mluvčí 
A tam už ten výzkum minimálně naši egyptologové tam jezdí 60 let, že.

mluvčí 
Drží od konce padesátých let. Ano, máte správný informace a ještě k tomu tam pracovali, je plus k expresu na začátku
dvacátého století. Ta potom se taky myslela, že musí už nemůže nic nabídnout, tak Ludwig Bor Chán, což byl vedoucí těch
prací řekl a basta. A druhý nám mohl dovolit, protože se skvěle oženil za 7 bankéře švýcarského. Tím myslím úředníka banky,
ale majitelé bank už debat nejlepší majitel banky banka si a a začal kopat začal kopat FA marně objevil mimo jiné bustu
Nefertiti, která dodnes vlastně má svůj i s vlastní sál. V egyptském muzeu v Berlíně.

mluvčí 
Aha a co vy si myslíte, že ještě byste tam mohli najít, protože já jsem třeba teče četl, že se podařilo vašim kolegům nalézt na
400 velkých nádob se zbytky různých materiálů, které se používaly přeji starověkých egyptských balzamovači rituálech, a to
jsou třeba významné nálezy a nebo to jsou takové účelově. Archeologové si řeknete, tak to jenom taková prkotina?

mluvčí 
Ne ne, tak k tomuhle ráz na nálezu nejprve. A mé už asi 30 zkoumáme mimo jiné tady to pohřebiště, což jsou šachové hrobky. A
ten nález z loňské sezóny představuje největší nález mu řekl Kašný ho depozitu nebo při akumulace. Nádob psům řekl před
zbytky mumifikaci mýho rituál vůbec starýho Egypta, což je velkej nález, protože starý Egypt trval více 3000 let. A je to, je to
doklad jednoho mumifikace ranního rituálu jedné konkrétní osoby, která se pravděpodobně jmenovala Wahíd Brém Mary Made
a žil ten člověk v šestém soudí před Kristem a je pravděpodobně pohřben vedle této šachty, takže opravdu světový objev.
Notabene toto pohřebiště představuje zcela a.

Unikátní doklad toho, jak společnost reaguje v době a krize své identity, protože v té době v tom šestém soudí před Kristem
starý Egypt čelil a kulturní civilizační dominanci Řeků Peršanů, kteří za chvíli ten Egypt dobýt 5 roku 525 před Kristem. Každá
společnost typicky v takovémto stresu dělá to, že se snaží vracet ke svým původním hodnotám. PiS si myslíš, že to jsou
vždycky fungovalo zase zafunguje zase bude ta nejlepší a takže Egypťané na tomto pohřebišti konkrétním v Abúsíru udělali to,
že zašli imitovat pohřeb zakladatele Staré Říše panovníka osada, který v té době byl starý 2 1000 a přes 2 1000 Land. Já a i
když se v Sakkáře ve stupňovité pyramidě data dolu se normálně nedostane, ale tam z té, tak má ve hře jsou obrovskou
žulovou pohřební komoru, která je na dně téměř 6 30 m hluboké šachty. Bojíte.

mluvčí 
Se takhle všechno.

mluvčí 
Nebojím, protože v té chvíli neřešíte nějaký svý, ale to, že tam vidíte naprosto úžasnou města už 4700 let, tak tam není čas na
strach.

mluvčí 
Počkejte, ale to přece můžete kolem je spousta písku na a to tam žil tam zasypal.

mluvčí 
Geologických podloží vápenec faktem peněz má na na život písku tu tu tu vlastnost, že se nehroutí tolik, pokud není trochu
narušenej, no na tenhle není.

mluvčí 
Kolik metrů, tak nad vámi Richtr.

mluvčí 
6,3 ani ta pyramida, takže i s pyramidou, kterou nevidíte tu masu nad sebou a která 90 m skoro.

mluvčí 
Nemáte strach vy říkáte je, hurá teď jsme tady našli tohle.

mluvčí 
Ano, to se mi nenašli na ten, co se tam dlouho. A naši egyptští kolegové tam odvedl skvělou rekonstrukční práce, tak není
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důvod třeba.

mluvčí 
Už. Mě by zajímala 1 věc. Je ten starověký Egypt duše, tak prozkoumán, že už třeba dneska je možné stoprocentně říct, co
zničilo tady tuto jednu z nejmocnějších civilizací.

mluvčí 
Ono to úplně nezničilo. Ona se změnila vlastně přijala nejdřív českou kulturu pod římskou, pak vlastně křesťanskou pak
labskou, ale geneticky ty jsou de facto ty samý. A takže nebylo to, že by někdo vybil, nebo že by vymřely nebo odešli někam
jinam do do Etiopie nebo do Tuniska, ale co způsobilo opakovaně jejich krize, bylo to, co každý další civilizace, proto tomu
říkám 7 zákonů vývoje civilizací. A nadměrný mandatorní výdaje krize, ale at a rozpadl společenský smlouvy a změna
přírodního prostředí nedostatek nedostatek zdrojů, a to všechno obvykle přichází najednou skokově, takže a mám jenom a za
dobu trvání té civilizace, což je v klasickém pojetí víc, jak 3000 let došlo ke kolapsu v tomto smyslu staré střední Nové Říše
pozdní doba 445 kolapsu a že ten starý Egypt je nádherná laboratoř toho, jak společnost, která zažije naprostý rozkvět, se
dostane do krize, jak ta krize proběhne, jakým způsobem se společnost otřese a znovu nastartuje.

mluvčí 
A teď nám něco takového hrozí?

mluvčí 
To já neříkám, ale nemyslím si, že mandatorní výdaje by nebyl problém. Myslím si, že krize elit legitimity by nebyl problém stejně
jako problémy se společenskou smlouvou. Nemyslím si, že a nedostatek zdrojů je něco, o čem by se v tuhle chvíli nemluvilo. A
myslím si, že změna přírodního prostředí je něco, co by právě teď neprobíhalo.

mluvčí 
Tak právě takže například do toho Egypta, vy vidíte něco, že v současné chvíli vy už jste na pozoru.

mluvčí 
Třeba roční Veselý dneska je pondělí je čas, jestli teď.

mluvčí 
Natáčíme v pondělí, to je pravda, ale přece jenom si říkám, jestli v tomto směru už vidíte, už jste jako už se máte.

mluvčí 
Víte co a naše západní civilizace má spoustu výhod?

Já jsem ten poslední, kdo by si přál vyjetý a klesat do kolen a jedna z těch těch výhod je, že víme jako první. My víme, co ty
civilizace, anebo jenom dostaly v Egyptě, což je marginálie. Z pohledu toho srovnávání všech ostatních civilizací, který tady byly
a jsou, tak víme, co jsou ty možný rizikový faktory, takže my bychom mohli poprvé v dějinách vlastně udělat to, že NATO budem
vlastně reagovat víc včas než ostatní a tím pádem, a protože krize je ozdravná přichází stejně jako nějakej vrchol, tak ta krize
musí přijít, ale my bychom mohli podstatně snížit cenu a tý krize.

mluvčí 
Což zní tak uvidíme, jestli se nám to povede. Jsou.

mluvčí 
Tyhle teorie dobrý ožila.

mluvčí 
1 věc jsme trochu veselejší, když nevím zásahu 2 Srb Veselý, čili vy jste veselej člověk.

mluvčí 
Dostal jsem tady zadarmo kafe.

mluvčí 
To je dobrý. Ne.

mluvčí 
To jsem si investiční kofolu.

mluvčí 
Jo, to dobře, to je dobře, no, a to všechno víc nám tady dal vydělat v rádiu. No.

mluvčí 
Tak film má ještě mouřenína obavu.

mluvčí 
Já jsem četla, že se změnila jeho barva. Či.

mluvčí 
Do studia teď modle, jakože umrzl.

mluvčí 
O plánu byl předtím černý a teďko už.
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mluvčí 
Vám říkám investiční kosila, protože její cena bude růst.

mluvčí 
Aha, také jste si se schoval do batohu, nikdy nesmíte, nebo se necháte ten obal dobře. Ještě k tomu Egyptu. Já jsem četla, že
se připravuje natáčení nového filmu Kleopatra. Čím si myslíte, že to je pro diváky pořád tak atraktivní?

mluvčí 
Já nevím, že se chystá to určitě možné, když se někde dočetla.

mluvčí 
Dočetla jsem se připravovala teď na ten rozhovor.

mluvčí 
Vlastně vaši nemoc, tak zřejmě to bude Kleopatře sedmé. To všechno pater bylo 7 celkem ta poslední, která vás zajímá s tím s
tou Kobrou nemá mladého do ANO NASA se s Caesarem, tak to je sedmá a myslím si, že my lidi z podstaty milujeme záhady,
tajemství a a Kleopatra skutečně byla výjimečná osoba, byla to na svou dobu výjimečně vzdělaná žena, krásná, i když i na
mincích má teda nos, kterej se nedá přehlédnout, a to, že nevíme vlastně, jakým způsobem skutečně zemřela, ale tam to
mystérium té božské smrti uštknutí Kobrou, což byla ochránkyně egyptských panovníků a že tam je ta obrovská záhada toho,
že nevíme, kde je pohřbená a že ta její život a byl doprovázen nejslavnějšími muži tehdejšího světa, to všechno dohromady
vytváří vlastně příběh, kterému se dává jenom velice těžko konkurovat.

mluvčí 
Ano, takže to samozřejmě vděčný námět na další scénář by, byť ten film, který byl z roku, tuším 63. Pořád opakuje každý rok,
zasmějete se, smějete se u toho třeba?

mluvčí 
Já s Převýšovem filmy strašně dlouhý. Já jsem vyjel, tuším jednou a pak možná v nějakejch jenom částech, tak víte, co já. Já
nejsem zastánce toho a SAS má 2 jsem, který jsou poplatný svý době, protože vznikaly v nějakém jako specifickém kontextu a
ve své době byli famózní naprosto famózní, ale když jsem se třeba díval nedávno a dnes jsme se dívali doma na snídani u
Tiffanyho, tak jsme vlastně řekli, že až tak nadčasové ten film není.

mluvčí 
V mezní. A myslíte, že se někdy dozvíme, jak tedy takové patra zemřela, dá se to nějak vypátrat, takže já jsem ji vzít.

mluvčí 
Můj kamarád za jeho vás nikdy nevíš, co za tajemství skrývá písek egyptské pouště a myslím si, že to může platit na Kleopatru.

mluvčí 
Egyptolog Miroslav Bárta je stále hostem podcastu mezi čtyřma očima.

Jsem říkala, natáčíme spolu v pondělí v posledních týdnech se stále častěji zmiňuje Ukrajina v souvislosti s možnou válkou, s
jakými obavami to sledujete, co nám toto říká u nás v naší civilizaci naší společnosti?

mluvčí 
Já tak lidi lidi válčení odnepaměti Valče naštěstí čím dál míň. Naštěstí je čím dál méně. Obětí těch válek, když každej
zmarněných lidský život je prostě tragédie menší nebo tu menší tu větší, takže jako taky nositel modlil knížky, jsem v principu
jako vědec jako člověk jako otec a jsem proti válkám v principu. Nicméně pravda, tak je to vědecké poznání, že u vzestupu
pádu společnosti civilizací konflikty, z nichž ten nejtypičtější válka vždycky byly jsou.

A pokud neuděláme nějakej skok mentální, tak asi budou, no a a.

Teď si uvědomujeme v Evropě spolu s naléhavostí, že válka nemusí bejt někde v Afghánistánu, což pro nás strašně, ale
dáváme prožíváme to nebo Jižní Americe, ale teď je to 300 km od naší východní hranice, což je pár minut stíhačky já rakety, a
tak je to je to je to strašný, že nejsme v jedenadvacátém století se schopný dohodnout. A to, že davy údajně nemusí to být
pravda, taky žijeme v době dezinformační. 1 stát si pořizuje seznamy lidí na území jinýho státu, který chce zabít, nebo jak říkám,
údajně údajně je sunnita víme u stolu, že mám mikrofon, aha nebo jak se důvod nechat odvézt do nějakých táborů na sebe
hře.

mluvčí 
Dál v roce 2022.

mluvčí 
Mě to já pro to nemám vysvětlení, proč jsme, jaký jsme, tak takhle mám, že je to VO pomoci. Je to VO nějakejch nějaký ideologii
VO nějakých ambicích, ale vlastně tomu tomu nerozumím, že se musíme to furt opakovat ta, jestli se nedohodnout velký kluci
Knotkovi do karet nikdo nevidí tak tak tak jako tady budou zase tragédie a možná to jako dlouhodobě rozvrátí podstatnou část
Evropy budou trpět samozřejmě jako vždycky nevinný lidi především děti nebudou chodit do školy, což je to nejmenší, budou
mít hlad, bude se umírat na zranění. Válečný to je prostě mě to rozum nebere.

mluvčí 
Je taky ne a samozřejmě vy říkáte, velcí kluci se musejí dohodnout, s jakou obavou a nebo naopak třeba optimismem.
Sledujete amerického prezidenta Joea Bidena, který samozřejmě tam klíčovou roli, protože vždycky to asi o tom, aby se
domluvila Amerika s Ruskem na něčem, to je asi v tom nehraje. Roli to, že tam pojede dál, budou na Ukrajinu český ministr
zahraničí. A nic proti tomu, ale dnes tak myslíte, že třeba on má v ruce koně něco ještě Putinovi slíbit, aby k tomu nedošlo,
nebo kdo to má v ruce v tuto.
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mluvčí 
Chvíli jeho politiky opravdu nikdo nevidí, ale obecně, ať americký prezident takový, tak si myslím, že jakýkoliv prezident je nebo
není silný nebo slabý. Na základě toho, jaké má poradce. Ho v případě Ameriky samozřejmě prezidentský systém, tak tam sáhl
k dispozici ministry, ale my tomu třeba do našeho kulturního politického prostředí, tak každého prezidenta tady dělali je
samozřejmě jeho osobnost do značné míry, ale také kvalita jejich poradce jeho poradců.

mluvčí 
Jsou Spojené státy Joem Bidenem velmocí. Podle vás pořád ještě tak.

mluvčí 
Spojené státy samozřejmě jsou velmoci jsou technologickou velmocí jsou vědeckou velmocí, protože neznám a zažil jsem to
dlouhodobě na vlastní kůži. Měst tak inspirativního jako třeba univerzity řeč nové legie, to je obrovská intelektuální síla, takže
ano, Spojené státy jsou velmocí.

mluvčí 
Kdo další velmoci Rusko pořád nebo mátou? Jež.

mluvčí 
Začíná. Října v některých ohledech samozřejmě Rusko, protože dokáže měnit vztahy ve světě. Samozřejmě ne velmocí
prvního, řekněme, toho druhého sledu je určitě Německo Francie.

mluvčí 
Ale není to Evropská unie jako celek.

mluvčí 
Pojďme se bavíme vzali mu.

mluvčí 
Přece nechcete byl rád také větu přece teď aktuálně velmi důležitý. Téma.

mluvčí 
Tak jo, tak vy jste chtěla, tak já to řeknu a víte Evropská unie. Já jsem rád, že žiju v západní Evropě, i když západní Evropa nás
považuje za Východoevropané a v mnohém v mnoha ohledech správně. A nicméně mě děsí, když si srovnám životopisy
současných tzv. lídrů Evropské unie, před kterými stojí opravdu veliké veliké výzvy. Životopisy lidí, kteří po druhé světové válce
stavěli Evropu na nohy, to je, bohužel propastní rozdíl.

mluvčí 
A teď konkrétní nebudete, koho máte na mysli jako o kom byste měl třeba pochybnosti, jestli tam je na tom svém místě
správně, anebo není. Myslíte, že třeba, když si ta velká Čína dívá na Evropskou unii, že to považuje za vtip?

mluvčí 
Myslím si, že se rozhodně síly Evropské unie nedělá až tak těžkou hlavu.

mluvčí 
Co.

mluvčí 
Jste řekl hezky. Vy jste mluvil o těch dezinformacích, že třeba v souvislosti s tou Ukrajinou se říká, že támhle někdo
shromažďuje takové či jiné informace a že to může samozřejmě být nějaká informační válka, nebo že to mohou být
dezinformace. Mě by zajímalo, pane profesore, jestli tady touto optikou je dobře, že tady budeme mít novou pozor, jsem se to
tady vypsala středoevropskou observatoř digitálních médií pod Karlovou univerzitou, která právě se bude dezinformacemi
zabývat myslíte, že tím budeme zachráněni, že už budeme vidět, co je pravda, co je lež?

mluvčí 
Takhle to takhle to na stojíte. Ty věci se musí řešit dlouhodobě, ale rozhodně projekt, který odpovídá Vašek Moravec na
fakultě  sociálních  věd , tady byl ve vzduchu několik let. Dělal jsem menší kroky.

Drony Switchblade a střely NLAW brání Ukrajinu. Šípy Starstreak trhají stíhačky na kusy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: e15.cz , Autor: Pavel Otto , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 09:38 , Celková návštěvnost:
2 790 000 , RU / měsíc: 1 504 515 , RU / den: 117 688 , Rubrika: Válka na Ukrajině , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,31
Každý ozbrojený konflikt je testovací laboratoří zbraňových systémů, jejichž klady a zápory ukazuje při ostrém nasazení a už
řadu let téměř v přímém přenosu. Přináší tak nové trendy. Pro daný výrobek může být válka vůbec nejlepší reklamou, kterou
ani sebeprestižnější zbrojařský veletrh nikdy nenahradí. Vedle tureckých, amerických i ukrajinských dronů získávají stále větší
věhlas pokročilé střely proti ocelovým kolosům, ale i bojovým letounům, které unese jeden nebo nejvýše dva vojáci.

Přitom cenový rozdíl mezi malým dronem či přenosnou střelou a například tankem nebo stíhačkou je propastný. Zařízením za
několik tisíc dolarů lze zničit stroj, jehož hodnota se pohybuje v řádu desítek milionů dolarů.

„Drony také nabízejí cestu k soustavnému monitorování bojiště, a to jak pro získávání informací, tak pro navádění
dělostřelecké palby. Lze očekávat, že řada tradičních zbraní bude čím dál více spoléhat na informace z dronů. Nedojde k
náhradě dělostřelectva drony, nýbrž k doplnění prostředků průzkumu dělostřeleckých oddílů právě o drony,“ uvedl politický
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geograf z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jan Kofroň.

Switchblade: Dron jako hračka, která se vejde do batohu

Například letadélko

Switchblade 300

působí proti dronu

Bayraktar

jako hračka. Americká firma AeroVironment vyrábí větší a menší verzi tohoto zařízení vyvinutého podle zadání Velitelství
speciálních operací letectva USAF. Osvědčilo se v Afghánistánu za situací, kdy pozemním jednotkám nebylo možné poskytnout
klasickou leteckou podporu. Menší switchblade o hmotnosti 2,5 kilogramu se vejde do běžného batohu, je mnohem lehčí a
levnější než střely

Javelin nebo Stinger . Zprovoznění trvá necelých deset minut.

Switchblade

byly součástí jednoho z balíků vojenské pomoci za 800 milionů dolarů, kterou Spojené státy ve druhé polovině března poslaly
Ukrajině. Jde o velmi přesnou a účinnou jednorázovou zbraň fungující jako dálkově ovládané kamikadze, kterou obsluha
navede na nepřátelskou techniku nebo dělostřelecké pozice. Cíl mise může případně během letu kdykoliv změnit.

Ukrajinská armáda má zvláštní elitní jednotku s názvem Aerorozvidka, podle britského listu The Times ji tvoří pět desítek
odborníků. Pilotují širokou škálu dronů od malých až po největší osmivrtulové.

„ Útočíme v noci, když Rusové spí . Navíc v noci není naše drony vidět, orientujeme se pomocí termokamer,“ popsal velitel
jednotky.

Ukrajina vyrábí účinné drony Punisher

Aerorozvidka má i ukrajinské prostředky Punisher. Přestože mohou nést pouze tři kilogramy explozivního materiálu, umějí
zasahovat cíle téměř 50 kilometrů za nepřátelskými liniemi. Tyto drony s elektrickým pohonem mají rozpětí křídel 7,5 metru. Ve
vzduchu vydrží několik hodin.

Podle Eugena Bulatseva z ukrajinské konstrukční firmy UA-Dynamics, jež punishery vyrábí, disponují značnou autonomií. Létají
v součinnosti s menšími drony Spectre, jež identifikují cíle předtím, než na ně punishery udeří.

Odborníci z Aerorozvidky vytvořili systém Delta, který kombinuje informace ze satelitů, senzorů z bojiště, průzkumu z dronů,
informací zachycených z vysílaček a rozhovorů s lidmi na okupovaném území.

Protože jsou v částech Ukrajiny problémy s elektřinou a internetem, musela Aerorozvidka nasadit alternativní metody.
Nejsložitější drony má napojeny na

systém Starlink , který využívá družice na nízkých oběžných dráhách.

Nad ukrajinskými bojišti bylo pozorováno i mnoho druhů ruských dronů, často zmiňované je zařízení KUB-BLA. Podle magazínu

Wired

si cíle umí vyhledávat úplně samo a samo také může útočit. Je to jedna ze zbraní, jejíž nasazení vyvolává etické otázky o využití
a limitech umělé inteligence.

Přenosné střely by měl mít každý prapor

Hned na začátku ruské agrese se ukrajinským obráncům osvědčily přenosné protitankové střely Javelin. Postupně k nim
přibývají další podobná zařízení. A také střely zasahující vysoko a rychle letící cíle, na něž jsou i obávané FIM-92 Stinger
krátké.

V bojích proti pozemní obrněné technice získaly respekt britské střely

NLAW , které rychle srovnaly krok s javeliny. „V oblastech s členitějším terénem, omezeným počtem oblastí vhodných pro
vedení mechanizovaného útoku a vegetačním krytem mohou protitankové střely samy o sobě způsobit masivní ztráty
útočníkovi,“ potvrdil Jan Kofroň.

Efektivita přenosných střel však hodně závisí na typu cílů protivníka. „Navíc jimi nelze dobře zajistit ochranu většího území a
vyšších letových výšek, nemluvě o obraně před balistickými raketami. Určitě bych však řekl, že podobné prostředky by ideálně
měl mít v sestavě každý bojový prapor české armády,“ míní Kofroň.

Tři britské šípy Starstreak roztrhají migy i suchoje

Dalšími velmi účinnými střelami jsou britské
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Starstreaky . Ukrajinská armáda jimi disponuje od začátku dubna. Vysoce přesné a rychlé střely převyšují ostatní přenosné
raketové systémy, takzvané manpady, které Ukrajině poslaly jiné země. „Když na vás starstreak letí, jen mrknete a pak
dostanete špatnou zprávu,“ řekla Katie Stocková, která při výcviku se startreaky podle deníku The Times zaměřila a zničila
přes tři tisíce cílů.

Jde o protiletecký raketový komplet odpalovaný z ramene nebo ze zařízení připevněných na různých druzích vojenské techniky.
Vyvinula ho firma Thales Air Defence. Britská armáda Starstreaky používá od roku 1997.

Střela má naváděcí systém využívající dvou laserových paprsků, které by podle výrobce neměly být zachytitelné nepřítelem.
Oproti tomu stingery lze zmást obranným systémem, který z letadla nebo vrtulníku odpálí klamné zdroje tepla neboli fléry.

Starstreaky se od klasických manpadů liší i svou konstrukcí. Raketa po odpalu nejprve odletí do bezpečné vzdálenosti od
střelce, pak zažehne motor druhého stupně a teprve když se přiblíží k cíli, uvolní tři malé, necelý kilogram vážící projektily
podobné šípům.

Letí rychlostí mach 3 ve formaci pokrývající prostor zhruba tří metrů, čímž zvyšují pravděpodobnost zásahu cíle. Podle expertů
by přitom k vážnému poškození letounu stačil samotný kinetický účinek šípu pohybujícího se rychlostí nad mach 2,5. Všechny
tři projektily však navíc disponují menší výbušnou hlavicí.

Osamocený ukrajinský tank dokázal zničit několik ruských obrněných vozidel u města Nova Basan

Starstreak dokáže zasáhnout jakýkoli vzdušný cíl do výšky až sedm kilometrů, uvádí výrobce. Mohla to být právě tato britská
zbraň, která před několika dny znepokojila Čínu

sestřelením stíhačky Su-35S , dosud nejmodernějšího ruského bojového letounu zničeného nad Ukrajinou.

Havárii stroje, jehož trosky se zřítily na pole u Charkova, se obšírně věnoval South China Morning Post. Země si objednala 24
Su-35S, spolu s Ruskem jich má ve výzbroji nejvíce.

Někteří odborníci však míní, že Ukrajinci zaútočili na suchoj polskou střelou s infračerveným naváděním Piorun ráže 72
milimetrů. Ty byly ukrajinské armádě rovněž dodány.

Další fáze války bude destruktivní. Výrazného úspěchu ale Rusové teď nedosáhnou, tvrdí experti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 15.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: rp , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.04.2022 13:28 , Celková návštěvnost: 8 614 134 ,
RU / měsíc: 1 367 611 , RU / den: 168 315 , Rubrika: Rusko-ukrajinský konflikt , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,87 , Návštěvy za měsíc:
17 300 000
Další fáze války by mohla za nedlouho vypuknout na východě Ukrajiny. Očekává se tam totiž masivní útok ruské armády, která
podle Kyjeva již do oblasti zřejmě přesunula potřebnou sílu. Rusové také pokračují v ostřelování severního cípu fronty kolem
Charkova. Proti nim se však připravují ukrajinští obránci, které finančně i materiálně podporuje Západ. Šance obou stran
zhodnotili odborníci v pořadech Horizont a Události, komentáře.

Okupační armáda se pravděpodobně pokusí obklíčit oblast Donbasu ze severu i z jihu současně. Podle politického geografa z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně je případný úspěch takové operace nezbytnou podmínkou k
dosažení Putinových cílů, mezi nimiž je ovládnutí Doněcké a Luhanské oblasti.

V případě, že se okupačním silám podaří obklopit a zničit jádro ukrajinské se armády, která je v tomto regionu rozmístěna, splní
tím částečně další Putinův úkol – demilitarizaci Ukrajiny, upozorňuje geograf. Další případné teritoriální cíle však budou
náhražkou za to, že se invazním jednotkám nepodařilo nastolit loutkový režim v Kyjevě v prvních dnech konfliktu.

Také redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup dlouhodobě sledující dění v Rusku a okolních zemích předpokládá, že se
původní plán Rusů na obsazení nejen Kyjeva, ale i celého jižního pobřeží včetně Mykolajiva a Oděsy nepodařil. Zabrání
Donbasu by ale podle něj mohl režim ruského prezident Vladimira Putina prodat jako velké vojenské vítězství.

Klíčový Mariupol

Strategicky důležité je pro Rusko také získat pozemní koridor na anektovaný Krym. „Objektivně by to vyřešilo řadu problémů
včetně zásobování Krymu vodou,“ zdůvodňuje Soukup.

V současné situaci je proto podle bývalého náčelníka generálního štábu české armády Jiřího Šedivého klíčové udržení
Mariupolu. „Pokud se Mariupol nepodaří ovládnou, tak jsou narušeny veškeré komunikační cesty mezi severem a jihem.
Rusové potřebují mít komunikace, které vedou přes Mariupol. Potřebují mít přístav a železniční spojení,“ říká.

Případný neúspěch okupantů v tomto městě by navíc znamenal další ztrátu jejich kreditu, protože jde o jeden ze symbolů
protiruského vzdoru. Ukrajinská armáda ale podle Šedivého nejspíš reálně nemá takovou sílu, aby dokázala prorazit obklíčení
a vyprostit obránce přístavu v Azovském moři.

Osud města nicméně zůstává nejasný. Ruské síly pronikly k jedné z oceláren. Jestli ho kontrolují celé, ale nelze ověřit. Podle
Kyjeva se však k obráncům z pluku Azov podařilo probít další jednotce.

Čím rychlejší útok, tím větší ztráty
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Kofroň ale nepředpokládá rychlý a překvapivý útok na Donbas. „Čím rychleji se Rusové pokusí postupovat, tím větší ztráty
budou mít. Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech měli poměrně velké ztráty, tak myslím, že budou přeci jen opatrnější,
protože jim hrozí, že by se v případě neúspěchu posléze sami mohli stát předmětem ukrajinského protiútoku,“ argumentuje.

Obdobně hovoří také vysloužilý britský generál Richard Barrons: „Pokud by se Rusové poučili ze svých chyb a mohli by
soustředit více sil, mohli by lépe propojit letecké síly s pozemními a vyřešit logistiku, pak by se mohli postupně zmocnit
ukrajinských pozic. Stále si ale myslím, že půjde o postupné oslabování nepřítele.“

Odhaduje se, že Moskva od začátku války přišla zhruba o dvacet až pětadvacet procent pozemních sil, které se nyní snaží
doplnit.

Rusové však podle bývalého náčelníka českého generálního štábu mění taktiku. „Ta celková operace, která dokonce snad ani
neměla jednotné velení se mění v operaci, která je řízená z jednoho centra.“ Nyní raketami a nálety systematicky ničí
infrastrukturu, komunikační uzly, sklady a útočí také na civilisty, analyzuje.

Jde podle něj o podobnou strategii, která byla využívána již během druhé světové války, kdy palebná příprava předchází
smíšenému útoku tanků a mechanizovaných jednotek. Válka podle Šedivého nabyde destruktivního charakteru.

Ukrajinci se připravovali osm let

Posilovat své pozice se snaží i ukrajinská armáda. Nové peníze na její vyzbrojení schválila Evropská unie, která Kyjevu
poskytne pět set milionů eur. Další vojenská pomoc v hodnotě osm set milionů dolarů putuje ze Spojených států.

Součástí nové dodávky z USA má být i jedenáct vrtulníků Mi-17 původně určených pro Afghánistán. Poprvé Washington Kyjevu
dodá i houfnice spolu s protidělostřeleckými radary a dvě stovky obrněných transportérů.

Díky tomu jsou ukrajinské síly minimálně schopné nahrazovat ztráty bojových vozidel, munice a materiálu, souhlasí Kofroň. Je
to podle něj o způsob, jak udržet zemi bojeschopnou ještě několik týdnů.

Soukup odhaduje, že do tří týdnů Rusové nebudou schopní dosáhnout rozhodujícího zlomu. Ukrajinské jednotky totiž podle něj
připravují obranu Donbasu již od roku 2014. Skládá se ze tří linií, do kterých mohou postupně ustupovat, popisuje redaktor.
Rusko má navíc podle něj stále problémy s logistikou, ale i s lidskými zdroji.

Propagandu vede i Ukrajina, říká expertka. Západ by měl v Rusku šířit pravdu URL
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I Ukrajina vede svou formu propagandy, přesto nešíří lži jako Rusko, říká expertka na dezinformace v ukrajinsko-ruském
prostoru Roksolana Dryndak. Dnešní Rusko je podle ní neoddělitelně spjato s osobou Vladimira Putina. „Pro Rusko co je
ukrajinské, to je nacionalistické, a tudíž protiruské, proto je to nutné zničit,“ vysvětluje expertka.

Jak moc můžeme věřit ruským a ukrajinským informacím o válce? Je možné, že si je obě strany přibarvují?

Co se týče ruských médií, ty si informace nejen přibarvují, ale spíše je celé falšují. Ukrajinská strana se zase snaží, aby zprávy
měly výrazný emoční náboj, a to například přirovnáváním událostí k holokaustu. Falšování zpráv z jejich strany nikdo
nezaznamenal, spíše se vyskytly případy, kdy se šířila mediálním prostorem nějaká odhadovaná čísla. Když pak vyšla ověřená
data, moc to nesedělo.Pokud se uvažuje, že nebude Putin, pak nebude ani stávající režim. A ten je v Rusku asociován s
relativní stabilitou, klidem a dostatkem.

Vede tedy svou propagandu i Ukrajina?

Ukrajinská informační strategie samozřejmě existuje, ale není zaměřená na šíření lží. Země spíše vede propagandu v tom
smyslu, že se soustředí na malá vítězství ukrajinské armády. Například že se jim podařilo zničit tolik tanků, tolik letadel a
naopak se jen minimálně mluví o celkových ztrátách vojáků a civilistů.

Objevila se videa zajatých ruských vojáků, které údajně Ukrajinci mučili. Jsou tato videa podle vás autentická?

Upřímně nevím. Kyjev vydal prohlášení, že případ prošetří, takže je možné, že se něco takového stalo. Ale šlo o jednorázové
excesy. Ukrajina také na rozdíl od Ruska pouští volně k zajatcům zástupce Červeného kříže, kteří mají možnost jejich podmínky
monitorovat.Ukrajinské = protiruské

Jakým způsobem a jak dlouhopřipravovaloRusko pomocí dezinformacípůdu pro invazi na Ukrajině?

Aktivní přípravy k nějaké změně či konfliktu byly viditelné už od října. Do éteru se vysílaly informace o domnělých zločinech
Ukrajinců na Donbasu a neustále se akcentovaly zprávy o tom, že Ukrajina hromadí zbraně, chce se připojit k NATO, které
plánujeRuskooslabit. Nebo že USA chtějí na Ukrajině umístit zbraně, aby mohly na Rusko zaútočit. V ruských médiích se také
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velmi často objevovaly reportáže, podle nichž ukrajinští neonacisté prováděli teroristické útokyna ruská města. 

Ruský prezident Vladimir Putin často mluví o „denacifikaci Ukrajiny“, invazi zase hájil slovy o genocidě ruskojazyčného
obyvatelstva na Ukrajině. Kde se tyto narativy vzaly?

Přitom to bylo Rusko, kdo se v roce 1933 hladomorem dopustilo genocidy na Ukrajině. V poslední době odborníci na
dezinformace sledují fenomén, že z čeho Rusko obvinilo Ukrajinu, to má samo na svědomí nebo to plánuje. Rusku dlouhodobě
leží v žaludku, že si Ukrajina vybrala proevropský směr.

Roksolana Dryndak

Je absolventkou magisterského programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy .Odborně se specializuje na region východní Evropy, zejména na aktuální dění na Ukrajině, rusko-
ukrajinské vztahy, dezinformace a ruskou propagandu.V Asociaci pro mezinárodní otázky se podílí na projektu StopFake.

Za sovětské éry si Rusko vzalo za cíl své nenávisti a snah o zničení tehdy nejvýraznější nositele protiruských nálad, což bylo
hnutí ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery. Dnes je však nacionalistické hnutí na Ukrajině absolutně marginální, to se
ruské dezinformační mašinerii nehodí. Proto si vzali za cíl ukrajinské patrioty. Pro Rusko je vše ukrajinské nacionalistické, a
tudíž protiruské, proto je to nutné zničit. Téma v Rusku rezonuje vzhledem k historii druhé světové války a vyvolává v
příjemcích cílené antiukrajinské nálady.

Jaké mínění budují Rusko a Ukrajina směrem k občanům druhé země?

Rusko vykresluje Ukrajinu jako fašistický stát plný nacistů, které je potřeba zničit nebo si ho podrobit. Bude usilovat o zničení
Ruska, o vstup do NATO, na svém území postaví jaderné základny a bude vyvíjet chemické a biologické zbraně, kterými pak
bude útočit na Rusko. Ukrajina vidí Rusko jako agresora, který masakruje ukrajinské civilisty a bezdůvodně ničí vše, na co
přijde, a nesnese existenci mírumilovné, úspěšné a demokratické Ukrajiny.Putin je Rusko, stabilní a s dostatkem

Jaký obraz Putina buduje ruská propaganda?

Putin se za ta léta u moci (jako prezident nebo předseda vlády stojí Putin v čele Ruska od roku 1999, pozn. red.) dokázal
„vpasovat“ do postavy, která de facto existenciálně představuje Rusko.Je to odkaz Sovětského svazu, kde mělo budování kultu
osobnosti velkou tradici. Jeho osoba je pevně spojena s podobou tamního režimu. Pokud se uvažuje, že nebude Putin, pak
nebude ani stávající režim. A ten je v Rusku asociován s relativní stabilitou, klidem a dostatkem.

Jak Kreml vysvětluje dopady sankcí?

Tak, že nebudou nijak drastické, že Rusko dokáže najít náhradu za všechny západní výrobky i dodávky a bude ve všem
soběstačné. Že má suroviny i schopné odborníky a vystačí si. A v čem si nevystačí, to doveze z Číny nebo jiných „přátelských“
zemí.

Měl by Západ více hrát tuhle informační válku a snažit se aktivně šířit nezávislé zpravodajství mezi ruské občany?

Ano, ale jen za pomoci šíření pravdy. Pomohlo by například posílení televizního a rádiového signálu, aby dosáhl na ruské
území a média vysílala zprávy i v ruštině.

Míří nějakým způsobem ruská propaganda i na obyvatele Ukrajiny?

Ano, s cílem je demoralizovat. V prvních týdnech války se je snažila ovlivňovat zprávami, které hlásaly, že se Ukrajinci vzdali, že
jejich spoluobčané vítali ruská vojska nebo že ruská armáda už obsadila to či ono město. Ve skutečnosti se to nestalo. Tyto
zprávy se šířily zejména na sociálních sítích a měly za cíl donutit civilisty, aby se vzdali odporu. Strategie neuspěla a vzhledem
k tomu, že Ukrajina vypnula všechny ruské kanály a většina obyvatelstva se již s ruskými dezinformacemi naučila žít a poznat je,
mají jen minimální šance.

Foto:
Roksolana Dryndak, odbornice AMO na východoevropské země, zejména v tématech dezinformací a propagandy.
Asociace pro mezinárodní otázky, koláž iDNES.cz, Profimedia.cz

FotoGallery:
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil kosmodrom Vostočnyj na Dálném východě. (12. dubna 2022)
MAFRA

Ruský prezident Vladimir Putin (12. dubna 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin při virtuální poradě bezpečnostní rady. Ministr obrany Sergej Šojgu je na obrazovce vlevo
nahoře. (24. března 2022)
Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem při návštěvě kosmodromu Vostočnyj na ruském
Dálném východě (12. dubna 2022)
Reuters
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Ruský prezident Vladimir Putin navštívil kosmodrom Vostočnyj na Dálném východě. (12. dubna 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin uctil památku Vladimira Žirinovského během zádušní mše ve Sloupové síni Domu odborů v
Moskvě.
Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS, Reuters

Vladimir Putin se zúčastnil pohřbu Vladimira Žirinovsého
Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin, Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin se účastní schůzky v Moskvě. (29. března 2022)
AP

Ruský prezident Vladimir Putin spolu s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem navštívil kosmodrom Vostočnyj na Dálném
východě. (12. dubna 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin (25. března 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin na zasedání bezpečnostní rady (11. března 2022)
AP

Ruský prezident Vladimir Putin na zasedání bezpečnostní rady (11. března 2022)
AP

Ruský prezident Vladimir Putin a ostatní členové bezpečnostní rady na jednání v Moskvě. (21. února 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin jednal s německým kancléřem Olafem Scholzem ohledně krize na Ukrajině. (15. února 2021)
AP

Ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislost donbaské republiky. (21. února 2022)
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci s německým kancléřem Olafem Scholzem (15. února 2022) 
Sergey Guneev, AP

Maďarský prezident Viktor Orbán (vpravo) jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Řešili energetickou krizi v Evropě
a hrozící konflikt na Ukrajině
Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Moskvě (7. února 2022)
Reuters

Roksolana Dryndak, odbornice AMO na východoevropské země, zejména v tématech dezinformací a propagandy.
Asociace pro mezinárodní otázky

Roksolana Dryndak, odbornice AMO na východoevropské země, zejména v tématech dezinformací a propagandy.
Asociace pro mezinárodní otázky, koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
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Ukrajina dostane od Japonska a Kanady velkou finanční pomoc URL
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Ukrajina souhlasila, že od japonské vlády dostane finanční pomoc ve výši 13 miliard jenů (přes 2,3 miliardy korun) a s Kanadou
podepsala dohodu o

podpoře ve výši 500 milionů kanadských dolarů (téměř devět miliard korun). Informoval o tom dnes ukrajinský premiér Denys
Šmyhal. 
"Jsou to prostředky na financování našich primárních potřeb. Jednáme o podpoře na všech úrovních s každým, kdo může
pomoci," řekl Šmyhal v projevu vysílaném v televizi. 
Podle agentury Reuters, která se odvolává na německý vládní zdroj, chce německý kancléř Olaf Scholz vydat dodatečné dvě
miliardy eur (zhruba 49 miliard korun) na novou armádní výzbroj, přičemž větší část má pomoci Ukrajině. Německo čelí kritice,
že Ukrajině zejména vojensky pomáhá málo. 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně
omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir
Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě. 
Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny.
Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat
představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Britské ministerstvo obrany ale uvedlo , že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého
Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí. 
Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 
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Velká destrukce na Donbase. Klíčem je Mariupol, shodují se experti URL
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Bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý míní, že pro Ukrajinu je v následujících dnech klíčové, aby udržela
přístavní město Mariupol, jelikož přes něj vedou komunikace spojující sever s jihem, které Rusové potřebují. Odborníci
hodnotící vývoj na Ukrajině pro pořady Horizont a Události, komentáře ČT24 se domnívají, že již toho Rusové nic moc
rozhodujícího nepředvedou. Podle redaktora Hospodářských novin Ondřeje Soukupa ruská armáda zacílí kromě Donbasu také
na území spojující Rusko s anektovaným Krymem.

Podle politického geografa z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Jana Kofroně se Rusové kvůli splnění Putinových
cílů spočívajících v získání ukrajinského území v Luhanské a Doněcké oblasti budou muset pokusit obklíčit Donbas ze severu i
z jihu současně.

Míní také, že jelikož je v tomto regionu rozmístěno i jádro ukrajinské armády, podařila by se tím i Putinova snaha o demilitarizaci
Ukrajiny.

Redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup ruské cílení právě na oblast Donbasu také předpokládá za reálné, jelikož se
Rusku nepodařilo obsadit ani jih Ukrajiny ani dostat se do Kyjeva. Zisk Donbasu by tak mohl ruský režim potřebovat zejména k
tomu, aby mohl na něčem prezentovat své vojenské vítězství.

Nejde však pouze o pocit vítězství; strategický bude pro Moskvu koridor na anektovaný Krym. Soukup poukazuje, že by to
vyřešilo zejména problémy s jeho zásobováním vodou. Nic rozhodujícího ale od Moskvy neočekává, Rusko má podle něj stále
problémy s logistikou i s lidmi.

Bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý v tomto ohledu považuje za klíčové pro Ukrajince udržení
Mariupolu. „Pokud se Mariupol nepodaří ovládnout, tak jsou narušeny veškeré komunikační cesty mezi severem a jihem.
Rusové potřebují mít komunikace, které vedou přes Mariupol. Potřebují mít přístav a železniční spojení,“ jmenoval pro ČT24. 

Šedivý se však obává, že aktuálně se Ukrajině do obleženého Mariupolu dostat nepodaří a k proražení obklíčení až k přístavu
v Azovském moři nemá kapacity.

Problémy mají podle Kofroně ale rovněž ruské síly. Politický geograf nepředpokládá, že půjde na Donbasu o rychlý a
překvapivý útok. „Čím rychleji se Rusové pokusí postupovat, tím větší ztráty budou mít. Vzhledem k tomu, že v uplynulých
týdnech měli poměrně velké ztráty, tak myslím, že budou přece jen opatrnější, protože jim hrozí, že by se v případě neúspěchu
posléze sami mohli stát předmětem ukrajinského protiútoku,“ míní.

Dle Šedivého ale nyní ale očekávat, že se ruská taktika změní i s tím, že ruské operace získají jednotné velení. Rusové se dle
něho nyní inspirují u taktiky z druhé světové války a palebná příprava předchází smíšenému útoku tanků a mechanizovaných
jednotek. Podle Šedivého tak nyní bude mít válka dosti destruktivní charakter.
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Fakulta sociálních věd UK Počet zpráv: 166+196 duplicit, 23.08.2022

Ponor do duše běžného Rusa
TISK , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 8 , Autor: Karel Svoboda , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 16.04.2022 01:21 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory , AVE: 209 085,43 Kč , GRP: 4,88
Před ruskou invazí na Ukrajinu vycházely průzkumy, podle nichž by ruský občan na válku s „bratrským národem“ nikdy nebyl
ochoten přistoupit. Přesto dnes válku proti Ukrajině podporuje 81 procent Rusů a pouze 14 procent je proti. V Rusku také
prudce vzrostla popularita Vladimira Putina, z 60 procen...

Speciální jednotky britské armády cvičí vojáky na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.04.2022 13:11 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , Vydavatel: INCORP a.s. mediální skupina , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,94
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

KOMENTÁŘ: Ponor do duše běžného Rusa. Ovládá ho i antizápadní sentiment URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Karel Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.04.2022 14:32 , Celková
návštěvnost: 6 533 564 , RU / měsíc: 3 802 122 , RU / den: 683 451 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,59 , Návštěvy za měsíc: 82 400 000
...válku proti Ukrajině podporuje 81 procent Rusů a pouze 14 procent je proti, píše ve svém komentáři Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií FSV  UK . V Rusku také prudce vzrostla popularita Vladimira Putina, z 60 procent v únoru na 71 procent
v březnu. Čísla přitom pocházejí od stále...

Rusko údajně vyčistilo městskou oblast Mariupolu od ukrajinské armády URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.04.2022 21:57 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , Vydavatel: INCORP a.s. mediální skupina , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,94
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

Živé vysílání 09:00
TV , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 09:53 , Sledovanost pořadu: 86 203 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 09:00 Živé vysílání , AVE: 20 140 065,00 Kč , GRP: 0,96
...které jsem přirovnával k letní bouřce. mluvčí 1, -------------------- A my u tématu zůstaneme s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji vám dobré ráno. mluvčí 3, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 1, -------------------- Tak ruská...

Slavia se Zlínem, Sparta v Olomouci, Plzeň v MB, potom 1. kolo nadstavby. Bayern-Dortmund, Chelsea-West Ham!
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 10:42 , RU / den: 5 530 , Vydavatel:
fotbal.hattrick.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,06
...hodin. 20.00: Tiki-Taka 30 (talk show po 30. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 20.25 (výkop 20.30): VfL
Wolfsburg – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 20.55 (výkop 21.00) : – FC
Huddersfield Town – FC Barnsley (utkání 44. kola druhé...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 11:24 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 20 344 995,00 Kč , GRP: 0,83
...A zpátky k Ukrajině o taktice a strategických cílech ruské armády. Dnes mluvil ve studiu ČT24 Jan Šír z institutu
mezinárodních studií při fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . mluvčí 2, -------------------- Pokud se jedná o strategické
cíle, tady si myslím, že větším změnám nedošlo....

Živé vysílání 11:10
TV , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 11:58 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:10 Živé vysílání , AVE: 14 071 860,00 Kč , GRP: 0,91
...jak nějaký vítěz studenti cesty, kterou může prodat od tohoto roku. Prostě armády. mluvčí 3, -------------------- Emil Aslan,
politolog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc děkujeme, že jste se s námi spojil, přejeme hezký zbytek Velikonoc.
mluvčí 2, -------------------- Děkuju za...

Živé vysílání 14:00
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Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 15:26 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 18 124 920,00 Kč , GRP: 0,92
...mluvčí 1, -------------------- A směřování Rusko ukrajinského konfliktu jsme ve vysílání probrali s politologem z katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emilem Aslanem. mluvčí 8, -------------------- Víme, že se
chystá masivní útok ruských sil. Jsou na tom...

Tři tisíce pro Čechy za pobyt uprchlíků jsou kompromis. Nemají přeplatit místní URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Dominik Stein , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 17:17 , 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
...soužití funguje nejlépe,“ sdělila pro portál iDNES.cz Marie Jelínková, expertka na mezinárodní migraci a integraci uprchlíků,
která působí na Fakultě  sociálních  věd  UK . Toto potvrzuje i Hůle z Člověka v tísni a další experti. Lidé mohou žádat o
příspěvek za bezplatné ubytování uprchlíků z Ukrajiny...

Francie ve volebním poločasu. Proč propadly tradiční strany a kdo získá voliče neúspěšných kandidátů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 17:17 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...připadnou hlasy jejich voličů? Na odhad dalšího vývoje chování francouzských voličů se Evropa Plus ptá odbornice na
Francii Elišky Tomalové z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ve volbách se vůbec nedařilo tradičním francouzským
stranám, tedy socialistům a republikánům. Stejně jako při...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 17:20 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 17 521 515,00 Kč , GRP: 1,01
...Ukrajina byly dosud ruskou invazí a boji zasaženy míň než jiné části země téma pro studio ČT24 a Karla svobodu z institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré odpoledne, pane Svobodo. Dobrý den. Díky, že jste
se připojil tak, jak máme rozumět těmto informacím v...

Experti: Místo voleb na Hrad karneval. Část kandidátů se snaží jen zviditelnit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: lre, knn , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 20:25 , 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
...favority jsou nadále pouze dvě jména: Andrej Babiš a Petr Pavel. Dvěma nejsilnějšími kandidáty jsou nyní podle politologa
Josefa Mlejnka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš, který svou
kandidaturu navzdory spekulacím zatím nepotvrdil. Jak ale...

Univerzity přijaly již desítky ukrajinských studentů
TISK , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Klára Burešová , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 00:57 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 282 790,76 Kč ,
GRP: 4,88
...přerušit. Od začátku války se ke studiu na vysokých školách v Praze přihlásily desítky uprchlíků. „Největší zájem je o lékařské
fakulty, fakultu  sociálních  věd  a filozofickou fakultu,“ říká mluvčí Univerzity Karlovy (UK) Václav Hájek. Ukrajinští studenti se
na univerzitu hlásí jako takzvaní...

Státní správa jako Silicon Valley
TISK , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 74 , Autor: Kristýna Matějková , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 01:46 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Příloha - Inovátoři , AVE:
709 104,13 Kč , GRP: 1,42
... větší důvěra spojená s důrazem na jasnou osobní zodpovědnost by se vyplatila všem,“ dodává. Markéta pěchoučková (44)
Vystudovala ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Při studiu pracovala jako asistentka auditora v české
pobočce konzultační firmy Arthur Andersen. Následně...

Ráno na Rádiu Z 07:30
RÁDIO , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 08:23 , Poslechovost pořadu: 2 279 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 07:30 Ráno na Rádiu Z , AVE: 2 157 300,00 Kč , GRP: 0,03
...civilisté boje zasažených ukrajinských měst. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Irena Marečková. Ve vysílání vítám
politického geografa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Metropolitní univerzity Praha  Michaela Romancova, dobré
ráno. Dobré ráno. Slyšíme se. Ano, slyšíme se dobré ráno v Brně...

Živé vysílání 06:30
TV , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 09:29 , Sledovanost pořadu:
9 063 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 06:30 Živé vysílání , AVE: 4 438 000,00 Kč , GRP: 0,10
... mluvčí 18, -------------------- A komentář k vývoji války na Ukrajině teď přidáme s expertem na jaderné zbraně Vlastislavem
břízou z fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity . Dobré ráno vám přejeme. mluvčí 3, -------------------- Dobré ráno. mluvčí
18, -------------------- Vám. Tak čeho...

Poslední tažení cenzury v komunistickém panství URL
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Poslední tažení cenzury v komunistickém panství URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: kultura21.cz , Autor: Vladan Literák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 10:47 , RU / měsíc:
149 157 , RU / den: 11 235 , Vydavatel: kultura21.cz , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,12
...ve všech zemích socialistického tábora. O autorovi: Vystudoval historii, žurnalistiku a mediální studia, vyučuje na Katedře
žurnalistiky IKSŽ FSV  UK . Zároveň působí jako novinář. Název: Doporučeno Nezveřejňovat Autor: David Klimeš Počet stran:
284 Nakladatelství: Academia Rok vydání:...

Britové zajatí na Ukrajině navrhli výměnu za proruského politika Medvedčuka
RÁDIO , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Frekvence 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 10:56 , Poslechovost pořadu:
277 246 , Provozovatel: Frekvence 1, a.s. , Země: Česko , Pořad: 10:00 Zprávy , AVE: 49 500,00 Kč , GRP: 3,08
...geografa Michaela Romancova se ale zřejmě nestane vůbec nic. Řekl to ve vysílání našeho sesterského Rádia Z. Michael
ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  -------------------- Rusko samozřejmě jaksi Medvedčuka potřebovalo, dokud byl na
Ukrajině a dokud tam fungoval doslova do písmene jako jejich...

V prostorách Karolina proběhne Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: ff.cuni.cz , Autor: Vstup Zdarma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 11:37 , Celková návštěvnost:
347 020 , RU / den: 2 500 , Vydavatel: ff.cuni.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...absolventi univerzity. Pokusy s tekutým dusíkem předvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, karetní hra „To letí
století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření
aterosklerózy pro veřejnost chystají studenti Lékařské...

Konference pro klienty AOS EKO-KOM OBALY 2022
TISK , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Potravinářský zpravodaj , Strana: 17 , Autor: Radim Dvořáček , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022
14:42 , Vydavatel: AGRAL, s. r. o. , Země: Česko , Rubrika: Z domova - nabídky - informace , AVE: 45 840,55 Kč
...životni prostředí. Program nejen odpoledního bloku, ale celé konference zakončila tématem Zelený marketing a
greenwashing Petra Koudelková z Fakulty  sociálních  věd  UK . Posluchače seznámila s tím, jak je zelený marketing a
greenwashing definován, kde jsou jejich počátky, jak se dále rozvíjejí a...

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 15:34 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 2 342 250,00 Kč , GRP: 0,01
...Doněcké lidové republiky a luhanské lidové republiky. Já teď ve vysílání vítám odborníka na Rusko z katedry ruských a
východoevropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karla svobodu, dobré odpoledne. Dobrý den. A pokud
tedy Rusko vstupuje do další fáze války, co lze na východě...

Nikdo tu není zvyklý na to, že by se životní úroveň snižovala. Společnost není na zdražování připravená, přitom
zasáhne víc lidí než covidová krize, v URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Vratislav Dostál , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 18:10 , RU / měsíc: 216 512 ,
RU / den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...někdo, od koho bychom to v normálních časech nečekali. Martin BuchtíkNarodil se v roce 1984 v Praze . Doktorské studium
absolvoval na Fakultě  sociálních  věd  na  Univerzitě  Karlově  se zaměřením na...

Nová fáze války. Rusko se ale pořád nevypořádalo se starými problémy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 18:41 , 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
...se skutečně stane hlavním bojištěm následujících týdnů,“ potvrdil pro Seznam Zprávy také výzkumný pracovník Institutu
politologických studií FSV  UK  Michal Smetana. Dlouho očekávaný důsledek ruského neúspěchuKoncem minulého měsíce
Rusko snížilo svou vojenskou aktivitu v okolí Kyjeva, Černihivu a...

Co vede k nižším počtům žen ve vědě? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 00:45 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...vášeň pro vědu a tvořte si mezinárodní síť kontaktů, která vám pomůže snížit frustraci a získat lepší příležitosti.“ Autor:
Karolína Poliaková, FSV  UK  Foto: Francouzský institut Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum. ...

Ruská ofenzíva na východě Ukrajiny
TV , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 06:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 2 976 750,00 Kč , GRP: 0,75
...okupantům podaří, splní tím alespoň částečně hned několik cílů šéfa Kremlu Vladimira Putina. Jan KOFROŇ, politický
geograf, katedra politologie, FSV  UK  -------------------- Bezesporu je úspěch v téhleté operaci, řekněme nezbytnou podmínkou
pro to, aby Rusko dosáhlo jednoho z významných cílů, které...

Černobílé válečné dějiny. Bezmála osmdesát let žijeme dál ve schématech, která nám brání pochopit URL
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https://www.kultura21.cz/spolecnost/23262-posledni-tazeni-cenzury-v-komunistickem-panstvi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kultura21.cz%2Fspolecnost%2F23262-posledni-tazeni-cenzury-v-komunistickem-panstvi
https://www.ff.cuni.cz/2022/04/prostorach-karolina-probehne-den-celozivotniho-vzdelavani-festival-absolventu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ff.cuni.cz%2F2022%2F04%2Fprostorach-karolina-probehne-den-celozivotniho-vzdelavani-festival-absolventu%2F
https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/martin-buchtik-rozhovor
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi%2Fcesko%2Fmartin-buchtik-rozhovor
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-nova-faze-valky-rusko-se-ale-porad-nevyporadalo-se-starymi-problemy-198843
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-nova-faze-valky-rusko-se-ale-porad-nevyporadalo-se-starymi-problemy-198843
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/co-vede-k-nizsim-poctum-zen-ve-vede
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Fz-domova%2Fz-domova%2Fco-vede-k-nizsim-poctum-zen-ve-vede
http://www.newtonmedia.eu/


Černobílé válečné dějiny. Bezmála osmdesát let žijeme dál ve schématech, která nám brání pochopit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 07:03 , 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
...tak zůstává i životická tragédie či kontroverzní konec války ve Velkém Meziřící. 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 10:00
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 10:49 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:00 Živé vysílání , AVE: 20 527 155,00 Kč , GRP: 0,83
...s výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru s odborným asistentem institutu politologických studií. Katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. A zároveň děkuju, že jste se připojil? mluvčí 5,
-------------------- Dobrý den. mluvčí 1, ...

Africe hrozí problémy kvůli nedostatku obilí. Bude chybět pšenice z Ukrajiny i Ruska URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tomáš Nídr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 11:08 , RU / měsíc: 4 732 ,
RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...příspěvek? Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tomáš Nídr Tomáš vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty Dnes...

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 11:21 , Sledovanost pořadu: 74 886 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 10:30 Živé vysílání , AVE: 21 176 100,00 Kč , GRP: 0,83
...Obyvatelstvo. Další. mluvčí 1, -------------------- Fázi války jsme probrali s Janem Ludvíkem z katedry bezpečnostních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky prozatím na shledanou. mluvčí 8, -------------------- Na shledanou. mluvčí 1, -
------------------- Ruská invaze na...

Mariupol vzdoruje ruským okupantům, dlouho už ale zřejmě nevydrží URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apm , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 12:24 , 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
...činitelé obviňují ruská invazní vojska, že na hutní komplex shazují extrémně silné bomby. Podle Jana Ludvíka z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je velmi pravděpodobné, že Mariupol padne v tomto týdnu,
protože dodat obráncům zbraně či cokoliv jiného je v tuto...

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 12:29 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 16 348 860,00 Kč , GRP: 0,91
...s výzkumným pracovníkem pražské centrum pro výzkum míru odborným asistentem institutu politologických studií katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Ještě jednou vás zdravím? mluvčí 3, --------------------
Dobrý den. mluvčí 1, -------------------- Tak už jsme...

Obránci ukrajinského Mariupolu volají o pomoc
RÁDIO , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 14:33 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 243 288,00 Kč , GRP: 2,01
...koridoru, kterým by z Mariupolu mohli odejít ženy, děti a starší lidé. U telefonu je teď Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních
studií IPS FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Věra...

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 16:32 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Provozovatel: TV Nova s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 488 800,00 Kč , GRP: 3,38
...zásadní by pro vývoj na Ukrajině bylo, pokud by Rusové získali kontrolu nad Mariupolem? Karel SVOBODA, Katedra ruských
a východoevropských studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Ono, ono se to jakoby těžko říká, protože oni Mariupol
samozřejmě můžou, můžou obejít. Tam bych řekl, že daleko...

Vláda ČR: Občané, udávejte! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: pravyprostor.net , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:15 , Vydavatel: pravyprostor.cz , Země:
Česko
...a Ministerstvo zahraničních věcí. Z nevládních pak například projekt CEDMO (Středoevropská pozorovatelna digitálních
médií) , který vznikl na Fakultě  sociálních  věd  UK  a má za cíl „interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce
za pomoci prvků umělé inteligence, posilování...

Výstavou proti dezinformacím. Zlínští studenti navrhli pomůcky pro mediální výchovu URL
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https://denikn.cz/862262/cernobile-valecne-dejiny-bezmala-osmdesat-let-zijeme-dal-ve-schematech-ktera-nam-brani-pochopit/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F862262%2Fcernobile-valecne-dejiny-bezmala-osmdesat-let-zijeme-dal-ve-schematech-ktera-nam-brani-pochopit%2F
https://www.ekonews.cz/africe-hrozi-problemy-kvuli-nedostatku-obili-bude-chybet-psenice-z-ukrajiny-i-ruska/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ekonews.cz%2Fafrice-hrozi-problemy-kvuli-nedostatku-obili-bude-chybet-psenice-z-ukrajiny-i-ruska%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3475542-mariupol-vzdoruje-ruskym-okupantum-dlouho-uz-ale-zrejme-nevydrzi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fsvet%2F3475542-mariupol-vzdoruje-ruskym-okupantum-dlouho-uz-ale-zrejme-nevydrzi
https://pravyprostor.net/vlada-cr-obcane-udavejte/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fpravyprostor.net%2Fvlada-cr-obcane-udavejte%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Výstavou proti dezinformacím. Zlínští studenti navrhli pomůcky pro mediální výchovu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČRo - wave.cz , Autor: Marcel Faltys , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:15 , RU / měsíc:
412 129 , RU / den: 31 043 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Výtvarné umění , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,34
...jsou čím dál tím větší problém, ale v českém školství jsou stále jen okrajovou záležitostí,“ říká pro Czech Design Karolína
Šimková z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Šimková je zároveň autorkou výzkumu mediální gramotnosti projektu
designformace.cz. Podle výzkumu společnosti STEM z roku...

Covid jako třídní nepřítel, Čína zamkla 380 mil. lidí. Švejnar kritizuje ČNB. Rusové mezi námi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Týdeník ECHO , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:36 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Týdeník , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím
Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis
Davidem Gardášem. Němci nemohou za všechno, například za válku na...

Velký bratr přichází URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:52 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 ,
Vydavatel: cz24.news , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,01
...staví jim pomníky a nosí jejich portréty v pochodňových průvodech. Evropské hodnoty ale nejsou žádným odborným
společenstvím. Studie Fakulty  sociálních  věd  UK  Praha  analyzovala jejich činnost s tímto verdiktem: „„Studie think tanku
Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního...

Ekonom Švejnar kritizuje ČNB. Čína kvůli covidu zamkla 380 milionů lidí. Rusové mezi námi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Týdeník ECHO , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 20:14 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Týdeník, Homepage,
Domov, Seznam cz, Krátké zprávy , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím
Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis
Davidem Gardášem. Němci nemohou za všechno, například za válku na...

GOEBBELS SE PROBRAL A NADŠENĚ TLESKÁ!!! NAHLAŠOVÁNÍ DEZINFORMACÍ PRÝ „NENÍ PRÁSKAČSTVÍ“
Přemluv tetu, že Putin lže. Hlas na policii. Fiala rozjel akci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 20:17 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 ,
Vydavatel: cz24.news , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,01
...a Ministerstvo zahraničních věcí. Z nevládních pak například projekt CEDMO (Středoevropská pozorovatelna digitálních
médií) , který vznikl na Fakultě  sociálních  věd  UK  a má za cíl „interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce
za pomoci prvků umělé inteligence, posilování...

Anna Burdová – autorské čtení a beseda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: melnicek.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 23:07 , RU / den: 3 500 , Vydavatel: melnicek.cz ,
Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,04
...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. Další informace a vstupenky...

Dopis do prázdna aneb Což založit ještě jednu Chartu?
TISK , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 4 , Autor: Karel SÝS , Vytištěno: 43 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022
00:20 , Vydavatel: Futura a.s. , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 59 129,22 Kč
...když to do vás napálí. Inkriminovaným písmenem se zabývá jakási Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové
komunikace a public relations Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Jistě vznikne na ono téma nejedna
přínosná diplomka! Jiný mudrc, Jiří Boukal, specialista na branding (co...

Mariupol už patrně dlouho nevydrží odolávat
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 00:49 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 479 272,00 Kč , GRP: 0,73
...obyvatelé vesnice nepoznávají. Tomáš ŠPONAR, moderátor -------------------- A v Horizontu je s námi Jan Kofroň z institutu
politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nad obranou Mariupolu jsme v uplynulých týdnech opakovaně
lámali hůl. Je to téměř neuvěřitelné, ale ona zatím...

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 08:16 , Sledovanost pořadu: 54 609 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 07:40 Živé vysílání , AVE: 10 395 500,00 Kč , GRP: 0,61
...Rusko taky oznámila úspěšný test nové mezikontinentální rakety. Nejen tato témata teď proberu s Karlem svobodou z
institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás dobré ráno. Dobrý den. Kdybychom
začali situací v Mariupolu, co by znamenalo pro Rusko, že dnes...

Máme pod kontrolou celý Mariupol, tvrdí Moskva. Putin odvolal útok na ocelárnu URL
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Máme pod kontrolou celý Mariupol, tvrdí Moskva. Putin odvolal útok na ocelárnu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apm , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 10:25 , 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
...osobní údaje, které jim místní obyvatelé poskytli s cílem dostat humanitární pomoc. Podle Karla Svobody z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  není třeba si o „referendu“ dělat iluze. Připomíná podobné
hlasování z Mariupolu, kde Rusové v roce 2014 reportovali...

Vojenský analytik: Kdyby Ukrajinci měli zbraně a techniku jako Rusové, válka už by dávno skončila URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 11:01 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...i v Německu. To až do samotného vypuknutí války odmítalo na Ukrajinu dodávat zbraně, připomíná Zuzana Lizcová z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy : „Tradičně se snaží držet zásady, že do krizových oblastí
zbraně nedodává. Berlín otočil poté, co došlo k agresi....

Ruští vojáci dle CNN dobyli Rubižne. Na Ukrajině jich je zhruba 90 tisíc, říká Kyjev URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apm , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 14:00 , 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
...osobní údaje, které jim místní obyvatelé poskytli s cílem dostat humanitární pomoc. Podle Karla Svobody z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  není třeba si o „referendu“ dělat iluze. Připomíná podobné
hlasování z Mariupolu, kde Rusové v roce 2014 reportovali...

Děkan VŠE Ševčík věří Putinovi a radí Trikoloře. Studenti k jeho volbě mlčí, starosta Novotný ví proč: Je v tom
strach URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: ctidoma.cz , Autor: Lucie Vítková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 14:35 , 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
...zvolen všemi devíti hlasy. Nejen tato jednota napříč akademickým orgánem vyvolala přinejmenším znepokojení. Moderátor
České televize a pedagog na FSV  UK  Jakub Železný se k výsledku volby děkana vyjádřil na twitteru: "Dostat cenu IVK,
spoluzaložit @volimtrikoloru, jezdit neoprávněně s majákem, hájit...

Vojenský analytik: Kdyby Ukrajinci měli zbraně a techniku jako Rusové, válka už by dávno skončila URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 16:16 , 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
...i v Německu. To až do samotného vypuknutí války odmítalo na Ukrajinu dodávat zbraně, připomíná Zuzana Lizcová z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy : „Tradičně se snaží držet zásady, že do krizových oblastí
zbraně nedodává. Berlín otočil poté, co došlo k agresi....

Aktuálně+ / Po setkání s uprchlíky jsem nemohla spát ani jíst, říká Julia Makhinchuk URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: aktualne.cz , Autor: Aktuálně+ , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 16:16 , Celková návštěvnost:
29 083 533 , RU / měsíc: 3 978 102 , RU / den: 616 630 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Aktuálně+ , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 6,85 ,
Návštěvy za měsíc: 26 400 000
...znalosti jazyka či země. Začala jsem chodit na kurzy češtiny a pak na vysokou školu. Tak jsem se dostala až k současnému
studiu žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Co vás na práci novinářky láká? Mohu dát hlas lidem, kteří
by se sami své příběhy neodhodlali vyprávět....

Bouře ve sklenici vody aneb Rusko hlásí test rakety, která „nemá obdoby“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 17:14 , 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
...obrany. Raketa může nést i jaderné zbraně. „Test Sarmatu je hodně bouře ve sklenici vody,“ řekl Seznam Zprávám
bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Následky jeho použití nejsou nijak odlišné od
následků použití jiných mezikontinentálních balistických střel....

#vegan #plasticfree #eco: greenwashing a módní průmysl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: markething.cz , Autor: Barbora Márová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 18:43 , RU / měsíc:
52 202 , RU / den: 3 932 , Vydavatel: Markething.cz , Země: Česko , Rubrika: Komunikace, Marketing, Reklama , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,04
...čím dál tím více skloňuje. Ale víme vůbec, co se ve skutečnosti pod tímto slovem skrývá? Na začátku roku jsme se v rámci
studentského projektu FSV  Univerzity  Karlovy  zeptali 152 respondentů, jestli znají tento pojem. Více jak polovina (52 %)
odpovědělo, že neznají. U lidí, kteří uvedli, že jsou s...

Zástupci UK, CEDMO a Microsoftu řešili kyberbezpečnost i dezinformace URL
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Zástupci UK, CEDMO a Microsoftu řešili kyberbezpečnost i dezinformace URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 18:50 , RU / měsíc: 1 482 , RU / den: 114 , Vydavatel:
Univerzita Karlova , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...viceprezident firmy Casper Klynge a jeho kolegové Nikolaj Juncher Waedegaard a Katerina Anna Magnna . Výzkumné
středisko CEDMO a IKSŽ FSV  UK  zastupovali Václav Moravec , hlavní koordinátor CEDMO, Jakub Končelík , ředitel ISKŽ
FSV  UK , Adriana Dergam , projektová manažerka CEDMO a Alžběta Krausová ,...

Jak bojuje Zelenskyj? Analytik odhalil. Tlačí evropské elity URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: vef , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 20:23 , 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
...na Českém rozhlasu Plus mimo jiné Ondřej Ditrych, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů či Zuzana Lizcová z Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Promluvil také analytik Jiří Vojáček. Západní spojenci dál
posílají ukrajinské armádě zbraně a munici na podporu...

Těm, kteří zvolili Ševčíka, vyhrožují. Senior přeje smrtelnou nemoc i 22letému studentovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: prahain.cz , Autor: Jan Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 20:29 , Celková
návštěvnost: 133 641 , RU / měsíc: 79 614 , RU / den: 4 835 , Vydavatel: Flowee s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Krimi , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 0,05
...že se na fakultu přes všechnu negativní pověst studenti stále hlásí. Nerozumím tomu. Pokud chci kvalitní vzdělání v obecné
ekonomii, půjdu na IES FSV  UK , jinak si zvolím jinou fakultu VŠE," dodal jiný. „Pokud si myslíš, že má člověk jen držet hubu,
tak seš mimo. To nám tu pak vládne xindl, jako...

Efektivní využití jemné frakce recyklovaného betonu v lehčených cementových kompozitech
TISK , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 40 , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 00:21 ,
Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Beton , AVE: 317 410,89 Kč
Recyklace starého betonu a železobetonu je dnes poměrně rozšířenou záležitostí. Ze starého betonu se pomocí drcení a
dalších úprav oddělí původní kamenivo, které se následně přidává do nových betonových směsí (1). Uvedeným způsobem se
používá frakce 4/16 mm, resp. 4/32 mm (2). Při drcení a úpravách ...

Protiplísňové nátěry zdiva s obsahem stříbra
TISK , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 60 , Autor: PAVEL ŠŤASTNÝ , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 22.04.2022 00:21 , Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: Sanace zdiva , AVE: 222 039,36 Kč
S plísněmi bojujeme dvěma způsoby: stavebním a chemickou cestou. U prvního z nich preventivně bráníme vzniku optimálních
podmínek klíčení plísní, zvláště teplotou zdiva a omezením přístupu teplého a vlhkého vzduchu. U chemické cesty povrch
ošetříme sloučeninou, bránící růstu plísní. Tvorba plísní ...

Německo – lídr, či brzda Evropy?
TISK , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: Deník N , Strana: 10 , Autor: ZUZANA LIZCOVÁ , Vytištěno: 10 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
22.04.2022 00:21 , Čtenost: 18 681 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 28 100,68 Kč , GRP: 0,21
Berlín ještě nedávno žádal od druhých oběti, tváří v tvář válce na Ukrajině volí váhavou opatrnost. Více než kdy jindy se od
lídrů západního světa dnes očekává jasný plán: Jak vojensky podpořit bojující Ukrajinu a posílit vlastní obranu, jak se postarat
o miliony uprchlíků, jak zajistit energetick...

Marketing je životní styl
TISK , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: Speciál DNES , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 00:21 , Vydavatel: Mafra, a.s. ,
Země: Česko
...FOREM. Doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph. D., vystudoval obecnou antropologii na FHS UK, doktorské studium sociologie
absolvoval v roce 2009 na FSV  UK . V roce 2015 habilitoval na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v oboru masmediální
studia. Na VŠFS zastává pozici děkana Fakulty ekonomických...

HOT EVENTS: Koncert Julien Baker, Bobr Queer Femme Party a Noc na Hollaru URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: heyfomo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 12:16 , 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
...páteční Noc na Hollaru , která se ponese v duchu českého bulváru . Součástí programu je například debata, přednáška i
následná party na dvorku FSV  UK . Přednášku povede Barbora Osvaldová , promítán bude film Dělníci bulváru od Víta
Klusáka a u pultu se večer objeví i @humla58 , producent a člen 58G....

To nejhorší teprve přijde, Rusové se poučili. Oťukávají bojiště, „oslepili“ drony a mají nové cíle URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 13:17 , 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
...k doplnění jednotek, obnovení bojeschopnosti. To vše probíhající přepady komplikují,“ řeklVojtěch Bahenský z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  s tím, že jestliže toto přece jen je ruská ofenziva, pak se jim opět
příliš nedaří. Pravděpodobnější je, že jednotky, které má...

Na Francouzích se mi líbí, že mají smysl pro humor. A taky jejich sklon žít v mírném chaosu, říká Katka Etrychová
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fcuni.cz%2FUK-6311.html%3Fnews%3D15363%26locale%3Dcz
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-bojuje-Zelenskyj-Analytik-odhalil-Tlaci-evropske-elity-699798
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FJak-bojuje-Zelenskyj-Analytik-odhalil-Tlaci-evropske-elity-699798
https://www.prahain.cz/krimi/tem-kteri-zvolili-sevcika-vyhrozuji-senior-preje-smrtelnou-nemoc-i-22letemu-studentovi-5199.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.prahain.cz%2Fkrimi%2Ftem-kteri-zvolili-sevcika-vyhrozuji-senior-preje-smrtelnou-nemoc-i-22letemu-studentovi-5199.html
https://heyfomo.cz/hot-events-16
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fheyfomo.cz%2Fhot-events-16
https://www.lidovky.cz/svet/rusko-ukrajina-valka-zbrane-dodavky-konvoj-fronta-strely-testovani-houfnice.A220422_111656_ln_zahranici_lros
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fsvet%2Frusko-ukrajina-valka-zbrane-dodavky-konvoj-fronta-strely-testovani-houfnice.A220422_111656_ln_zahranici_lros
http://www.newtonmedia.eu/


Na Francouzích se mi líbí, že mají smysl pro humor. A taky jejich sklon žít v mírném chaosu, říká Katka Etrychová
(160) URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 13:37 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast Mým hostem ve studiu byla mladá žena, kterou znám docela dlouho. Učil jsem ji na fakultě  sociálních  věd , kde
studovala žurnalistiku. Už tehdy byla sympatická a chytrá, takže mě nijak nepřekvapilo, když se o pár let později stala výraznou
tváří zpravodajství České televize. Z médií...

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 15:01 , Sledovanost pořadu: 82 535 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 21 779 505,00 Kč , GRP: 0,92
...konfliktu. Mezi NATO a Ruskem, a to už je téma ploch pro Vladimíra Handla z katedry německých rakouských studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji vám hezké odpoledne. mluvčí 8, --------------------
Dobrý. mluvčí 6, -------------------- Den. Tak...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 15:50 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 18 238 770,00 Kč , GRP: 0,88
...a oni zničili zbořili všechna tato místa zničily i ty autobusech tubusy. mluvčí 3, -------------------- Michael Romancov, politický
geograf, fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  už s námi ve spojení. Hezké odpoledne vám přeju. Hezké odpoledne.
Moskva, tedy deklaruje dobytí Mariupolu....

Medici PRO Očkování pozváni na Norské velvyslanectví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: lf2.cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 16:49 , RU / měsíc: 406 , RU / den: 23 , Vydavatel:
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...spolek Medici PRO Očkování, který spojuje studenty 2. lékařské fakulty a Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , byl
pozván na recepci, již ve čtvrtek 21. dubna uspořádalo Velvyslanectví Norského království v Praze. Stalo se tak v návaznosti na
výhru Ceny Gratias Tibi za rok 2021, udělované...

Putin: Zablokujte Azovstal, aby neproletěla moucha. Počkáme, až Ukrajincům dojdou zásoby URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 17:19 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...Hosty byli ředitel Akademického centra Borise Němcova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Marek Příhoda a Vojtěch
Bahenský, vojenský analytik Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . ...

Anna Azari: Chci těsnější česko-izraelskou spolupráci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 00:35 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Vydavatel: Vědavýzkum.cz, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Rozhovory , AVE: 1 200,00 Kč , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc:
22 370
...vědci hojně kooperuje; izraelský biochemik a nobelista Aaron Ciechanover (oceněný za svůj výzkum v roce 2004) je i v
Mezinárodní radě UK a při Fakultě  sociálních  věd  UK  vzniklo dokonce Herzlovo centrum izraelských studií. Na své
velvyslanecké misi v České republice jste již půl roku. Co vás...

Jaká témata rozhodnou volby?
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 00:53 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 162 174,00 Kč , GRP: 0,31
... Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny -------------------- Dobrý večer. Michal KUBAL, moderátor -------------------- A
David Emler z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer i vám. David EMLER, Institut mezinárodních studií,
FSV  UK  -------------------- Dobrý večer. Michal...

Váhavé obracení Německa
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 00:53 , Sledovanost pořadu: 27 812 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 22:00 Události, komentáře , AVE: 256 851,00 Kč , GRP: 0,31
...teď odehrává, řekněme, na té ukrajinsko-německé lince, mohla rozpadnout ta současná německá koalice? David EMLER,
Institut mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- To bych si asi netroufal takhle tvrdit, ale myslím si, že je důležité
zdůraznit, že skutečně to, co se odehrálo v Německu, to...

Šíření dezinformací v průběhu války
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 01:16 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 519 372,00 Kč , GRP: 0,75
...RADILOVÁ, moderátorka -------------------- Se mnou ve studiu už je tedy první host Michal Smetana, bezpečnostní analytik a
pedagog Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , Pražské  centrum pro výzkum míru. Dobrý večer. Díky, že jste dorazil
do studia. Michal SMETANA, bezpečnostní analytik...

Odhalení dezinformací a hledání faktů
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https://talk.youradio.cz/porady/procento-milose-cermaka/na-francouzich-se-mi-libi-ze-maji-smysl-pro-humor-a-taky-jejich-sklon-zit-v-mirnem-chaosu-rika-katka-etrychova-160
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fprocento-milose-cermaka%2Fna-francouzich-se-mi-libi-ze-maji-smysl-pro-humor-a-taky-jejich-sklon-zit-v-mirnem-chaosu-rika-katka-etrychova-160
https://www.lf2.cuni.cz/clanky/medici-pro-ockovani-pozvani-na-norske-velvyslanectvi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lf2.cuni.cz%2Fclanky%2Fmedici-pro-ockovani-pozvani-na-norske-velvyslanectvi
http://plus.rozhlas.cz/putin-zablokujte-azovstal-aby-neproletela-moucha-pockame-az-ukrajincum-dojdou-8729869
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fputin-zablokujte-azovstal-aby-neproletela-moucha-pockame-az-ukrajincum-dojdou-8729869
https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/anna-azari-chci-tesnejsi-cesko-izraelskou-spolupraci
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fvedavyzkum.cz%2Frozhovory%2Frozhovory%2Fanna-azari-chci-tesnejsi-cesko-izraelskou-spolupraci
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Odhalení dezinformací a hledání faktů
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 01:16 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 879 984,00 Kč , GRP: 0,75
...ve spojení s dalším hostem, s Janem Šírem z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den. Jan ŠÍR, Institut
mezinárodních studií, FSV  UK  -------------------- Dobrý den. Klára RADILOVÁ, moderátorka -------------------- Kde jsou kořeny
toho prvotního argumentu pro rozpoutání války,...

Ruské zločiny na Ukrajině nejdou vysvětlit jen historií či nepříznivou geografií URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Ota Konrád , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 06:28 , 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
...jimž se někteří zahraniční i domácí politici začínají v nemalé míře poddávat. Autor je historik, působí na Institutu
mezinárodních studií FSV  UK ....

Síla ruských dezinformací roste s časem, míní expert. Část Rusů raději zavírá oči URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: vkl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 12:36 , 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
...odborníci v Devadesátce ČT24 a Událostech, komentářích. Rusko se snaží velmi agresivně ovládat mediální prostor,
popisuje vědecký pracovník z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Smetana. „A jakkoliv jsme ani před válkou
nemohli mluvit o ruských médiích jako o svobodných, snaha ještě...

Živé vysílání 15:00
TV , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 15:55 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:00 Živé vysílání , AVE: 17 612 595,00 Kč , GRP: 0,88
...v letadlech a taky při karanténě. Pojďme rozebrat podrobněji ve spojení jsme s Irenou Kalhousovou. Ředitelkou Herzlova
centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne. mluvčí 2, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 1, -------------------- Loučí se...

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 16:24 , Sledovanost pořadu: 78 990 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 15:30 Živé vysílání , AVE: 18 375 390,00 Kč , GRP: 0,88
...v letadlech a taky při karanténě. Pojďme rozebrat podrobněji ve spojení jsme s Irenou Kalhousovou. Ředitelkou Herzlova
centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne. mluvčí 3, -------------------- Dobrý den.
mluvčí 2, -------------------- Loučí se...

Na Francouzích se mi líbí smysl pro humor a mírný chaos, říká Kateřina Etrychová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Miloš Čermák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 19:10 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Jedno procento,
Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...pro francouzské velvyslanectví. O vztahu k Francii nebo o dopisování s Belmondem mluví v podcastu Kateřina Etrychová.
Učil jsem Kateřinu na fakultě  sociálních  věd , kde studovala žurnalistiku. Už tehdy byla sympatická a chytrá, takže mě nijak
nepřekvapilo, když se o pár let později stala výraznou...

Bundesliga - souhrn 31. kola: Bayern stylově rozhodl o titulu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: eurofotbal.cz , Autor: Autor: EuroFotbal.cz Komentáře (6 / 0 nových) andrew96 23.04.2022 08:09 # FSV Mainz...
*hold on*... 05. DanielRahl 23.04.2022 18:36 # Nudná liga kde j , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 21:20 , Celková
návštěvnost: 1 550 000 , RU / den: 23 590 , Vydavatel: eurofotbal.cz , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,26
Desátý titul v řadě už má jistý Bayern Mnichov, který v Der Klassiker hravě přehrál druhý Dortmund 3:1. Pětice zápasů
sehraných v sobotu odpoledne dopřála divákům gólové hody, celkově v nich padlo 22 branek, z nichž jednu při obratu
Leverkusenu obstaral i Patrik Schick. Lipsko naopak nechalo otočit ...

Co ruská válka znamená pro Asii? Čína je zdrženlivá jen naoko URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Ondřej Štindl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 00:21 , Celková návštěvnost:
3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Týdeník, Seznam cz, Homepage, Krátké
zprávy, Svět , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
...Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím
Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis
Davidem Gardášem. Nejprve jsme se zaměřili na Čínu, spojence Ruska,...

Co ruská válka znamená pro Asii? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: echoprime.cz , Autor: Ondřej Štindl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 00:21 , RU / měsíc:
1 715 242 , RU / den: 129 198 , Vydavatel: Echo Media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Homepage, Salon , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,44
...Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím
Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis
Davidem Gardášem. Nejprve jsme se zaměřili na Čínu, spojence Ruska,...

Lékárnička z louky: Skočte si pro květy a zpestřete si jimi svůj jídelníček! URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 9 / 326

https://a2larm.cz/2022/04/ruske-zlociny-na-ukrajine-nejdou-vysvetlit-jen-historii-ci-nepriznivou-geografii/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F04%2Fruske-zlociny-na-ukrajine-nejdou-vysvetlit-jen-historii-ci-nepriznivou-geografii%2F
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3477702-sila-ruskych-dezinformaci-roste-s-casem-mini-expert-cast
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fspecialy%2Frusko-ukrajinsky-konflikt%2F3477702-sila-ruskych-dezinformaci-roste-s-casem-mini-expert-cast
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-jedno-procento-milose-cermaka-na-francouzich-se-mi-libi-smysl-pro-humor-a-mirny-chaos-rika-katerina-etrychova-199322
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Faudio-podcast-jedno-procento-milose-cermaka-na-francouzich-se-mi-libi-smysl-pro-humor-a-mirny-chaos-rika-katerina-etrychova-199322
https://www.eurofotbal.cz/clanky/bundesliga-souhrn-31-kola-bayern-stylove-rozhodl-o-titulu-549993/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.eurofotbal.cz%2Fclanky%2Fbundesliga-souhrn-31-kola-bayern-stylove-rozhodl-o-titulu-549993%2F
http://echo24.cz/a/SbPKt
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fecho24.cz%2Fa%2FSbPKt
http://echoprime.cz/a/SbPKt
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fechoprime.cz%2Fa%2FSbPKt
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Lékárnička z louky: Skočte si pro květy a zpestřete si jimi svůj jídelníček! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: apetitonline.cz , Autor: Jana Vlková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 08:14 , RU / měsíc:
997 531 , RU / den: 83 455 , Vydavatel: Burda International CZ s.r.o. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,93
...bronchitidám a kašli, ale i další substance, které snižují krevní tlak. Vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě UK a
žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  UK . Pořádá kurzy na nichž učí, jak plané rostliny poznávat, sbírat a používat v
kuchyni. Bydlí v Praze, kde jsou její kurzy otevřené...

Živé vysílání 13:30
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 14:19 , Sledovanost pořadu:
16 018 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 13:30 Živé vysílání , AVE: 7 087 500,00 Kč , GRP: 0,18
...Vzniku. mluvčí 4, -------------------- Francouzské prezidentské volby teď podrobněji proberu s politologem odborníkem na
Francii z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Davidem Kollerem, dobré odpoledne. mluvčí 3, -------------------- Dobrý
den. mluvčí 4, -------------------- Jste jako...

Rusko přezbrojí první pluk na rakety Sarmat na podzim URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 14:34 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , Vydavatel: Czech Media Network s.r.o. , Země: Česko , AVE: 8 500,00 Kč , GRP: 0,03
...NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl
Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost
Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. ...

Živé vysílání 14:00
RÁDIO , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 14:48 , Poslechovost pořadu:
232 484 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 14:00 Živé vysílání , AVE: 6 246 500,00 Kč , GRP: 2,58
...průzkumů je mírným favoritem Macron. Další podrobnosti teď doplníme s politologem odborníkem na francouzskou politiku
Davidem Majerem z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne přeji. mluvčí 9, -------------------- Dobrý.
mluvčí 8, -------------------- Den. Budeme teď také...

Doboš ( FSV UK ) & Chlupatý (Alter Eko): Válka na Ukrajině signalizuje nový středověk, chaos se stává novým
normálem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 15:57
, 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
Svět zažívá zásadní redefinici ekonomických a politických vztahů. Konfliktů proto bude přibývat, čehož je ruská agrese na
Ukrajině důkazem. Evropa by přitom (i) díky ní měla najít společný hlas, silnější než dosud. Bez toho by se ve světě, kde vedle
států hrají stále významnější roli nadnárodní spo...

Živé vysílání 16:00
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 16:52 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:00 Živé vysílání , AVE: 18 853 560,00 Kč , GRP: 1,01
...zahraničí a obrany. My jsme ve spojení s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických studií institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte, dobré odpoledne. mluvčí 9, -------------------- Dobré
odpoledne. mluvčí 4, -------------------- Nutno...

Doporučeno nezveřejňovat: Fungování propagandy,cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: casopisagora.cz , Autor: Pavla Nováková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 17:01 , RU / měsíc:
651 , RU / den: 46 , Vydavatel: Jan Toman , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...svaz žen už neexistovaly, nebo naprosto minimálně. V rámci knihy Doporučeno nezveřejňova t se autor David Klimeš,
vysokoškolský pedagog na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , spisovatel, novinář a komentátor např. pro
Aktualne.cz, a držitel novinářské Ceny Karla Havlíčka Borovského, zabývá...

Otázky Václava Moravce - přehled témat pořadu
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 18:54 , Sledovanost pořadu: 121 532 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 100 499,00 Kč , GRP: 1,35
...krást, svoboda zabíjet je nekonečná. Pokračování diskuze Zbyňka Stanjury, Věry Jourové a Pavla Fischera. Karel
SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  -------------------- Musí to vlastně jít přes nějaké společnosti, ty společnosti jde
dohledat, akorát, nečekejme, že to bude zítra. Václav MORAVEC,...

Konfiskace majetku ruských oligarchů
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 18:54 , Sledovanost pořadu: 121 532 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 5 779 718,00 Kč , GRP: 1,35
...MORAVEC, moderátor -------------------- Dohledat, co přesně oligarchům v Česku patří, navíc není jednoduché. Karel
SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  -------------------- Oni nemají zpravidla ten majetek psaný na sebe přímo, jako že by
bylo napsáno Roman Abramovič, to a to, ale mají to přes různé...

Jiří Volák / DRUŽSTVO ĎÁBLICE - Činoherní klub URL

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 10 / 326

https://www.apetitonline.cz/novinky-zajimavosti/lekarnicka-z-louky
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Fnovinky-zajimavosti%2Flekarnicka-z-louky
https://newsbox.cz/zpravy/rusko-prezbroji-prvni-pluk-na-rakety-sarmat-na-podzim-d0qwhzri
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fnewsbox.cz%2Fzpravy%2Frusko-prezbroji-prvni-pluk-na-rakety-sarmat-na-podzim-d0qwhzri
https://www.kurzy.cz/zpravy/646822-dobos-fsv-uk--chlupaty-alter-eko-valka-na-ukrajine-signalizuje-novy-stredovek-chaos-se-stava/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F646822-dobos-fsv-uk--chlupaty-alter-eko-valka-na-ukrajine-signalizuje-novy-stredovek-chaos-se-stava%2F
http://casopisagora.cz/2022/04/doporuceno-nezverejnovat-fungovani-propagandycenzury-a-medii-v-pozdne-normalizacnim-ceskoslovensku/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fcasopisagora.cz%2F2022%2F04%2Fdoporuceno-nezverejnovat-fungovani-propagandycenzury-a-medii-v-pozdne-normalizacnim-ceskoslovensku%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Jiří Volák / DRUŽSTVO ĎÁBLICE - Činoherní klub URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: kdykde.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 19:49 , RU / měsíc: 74 335 , RU / den: 7 519 ,
Vydavatel: Paseo s.r.o. , Země: Česko , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 0,08
...archiválií a svědectví pamětníků. O souboru: Teritoriální tyjátr (TT) je věčně studentský divadelní spolek zrozený z poznámek
pod čarou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Coby herci-teoretici v duchu nejlepších cimrmanologických tradic
stavíme nade vše nudná fakta. S pomocí metody...

Macron dál povládne Francii, Marine Le Pen však porazil těsněji než minule URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Tomáš Lindner, Andrea Procházková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022
21:22 , Celková návštěvnost: 1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Kontext , AVE:
30 000,00 Kč , GRP: 0,41
...než minule. „Optimismus z kampaně roku 2017 se nepřenesl do společnosti,“ říká Michel Perottino, francouzský politolog,
který vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle výzkumů dnes jen 23 procent Francouzů věří, že se
jejich životy po Macronově znovuzvolení zlepší, 40 procent...

Značku je třeba chránit i mimo krizi
TISK , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 8 , Autor: JAKUB KŘEŠNIČKA , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 25.04.2022 00:28 , Čtenost: 35 635 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: značka , AVE: 321 129,18 Kč , GRP: 0,40
...workshopu Brand Safety Academy, jejíchž pět hlavních zásad najdete na následující straně. Na přípravě workshopu AKA
spolupracovala s Fakultou  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ), ale také s Asociací public relations, organizací
Nelež, iniciativou Konspiratori.sk a dalšími. Pro AKA je podle...

ŠÍŘÍME RADOST A SLÁVU ČESKÉHO PIVA
TISK , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Premium Guide , Strana: 10 , Autor: Marek Brodský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 00:28 ,
Vydavatel: A 11, spol. s r.o. , Země: Česko , Rubrika: české pivo , AVE: 701 837,68 Kč
...pivovarnictví. Petr Dvořák je generální ředitel Budějovického Budvaru, rodák z Liberce a fanoušek dobrého českého piva.
Vzdělání získal na Fakultě  sociálních  věd  – Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a od té doby se věnuje pivu.
Působil na různých marketingových pozicích v Čechách i...

Rozhoduje se o duši Evropské unie
TISK , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 44 , Autor: ANDREA PROCHÁZKOVÁ, BARBORA CHALOUPKOVÁ , Vytištěno: 42 850 ,
Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 01:56 , Čtenost: 192 170 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko ,
Rubrika: Rozhovor , AVE: 1 187 794,57 Kč , GRP: 2,14
...bychom ve světě hrubé síly kdy měli. X WWW. RESPEKT. CZ/AUDIO MICHAL BOBEK (44) Vystudoval Právnickou fakultu UK
a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK . Dále studoval v Cambridgi a Oxfordu, doktorát obhájil na Evropském
univerzitním institutu ve Florencii. V letech 2005–2009 pracoval...

Francouzské prezidentské volby
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 03:27 , Sledovanost pořadu: 67 211 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 20:00 90' ČT24 , AVE: 6 604 416,00 Kč , GRP: 0,75
...je teď politolog Michel Perottino, zdravím vás, dobrý večer. Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut
politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  -------------------- Dobrý večer. Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka ----------
---------- Co je klíčové pro vás, když se...

Nájemníkem Slovanského domu je i exmanažer Transněftu Arustamov, oligarcha s kontakty na Putinovu elitu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Jakub Mikel, Martin Štorkán , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 05:36 ,
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
... Číst článek „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...

Zveme na přednášku Jacquese Rupnika URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: alive.osu.cz , Autor: Stanislav Janalík , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 07:32 , RU / den: 2 500
, Vydavatel: alive.osu.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...Europe v Bruggách (Belgie) a ředitelem výzkumu na Fondation des Sciences Politiques v Paříži nebo externím členem
Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Mimo to je držitelem české ceny
Magnesia Litera za svou knihu Střední Evropa je jako pták s očima...

Františka Plamínková - odvážná politička ve službě demokratické společnosti URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: msmt.cz (MŠMT) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 10:28 , 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
... KNÍŽKOVÁ, Gabriela. Františka Plamínková jako novinářka, politička a feministka –životopisná studie. Diplomová práce . UK:
Fakulta  sociálních  věd . UHROVÁ, Eva. Radostná i hořká Františka Plamínková. [s.l.]: Mediasys, 2014. 344 s. Fotografie
Portrét Františky Plamínkové [online]....

Živé vysílání 11:30
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https://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2296749-jiri-volak-druzstvo-dablice-cinoherni-klub
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kdykde.cz%2Fcalendar%2Fkdykde%2F2296749-jiri-volak-druzstvo-dablice-cinoherni-klub
https://www.respekt.cz/tydenik/2022/14/jupiter-na-zemi
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.respekt.cz%2Ftydenik%2F2022%2F14%2Fjupiter-na-zemi
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/slovansky-dum-najemnik-trasneft-arustamov-oligarcha_2204250500_ace
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Fslovansky-dum-najemnik-trasneft-arustamov-oligarcha_2204250500_ace
https://alive.osu.cz/zveme-na-prednasku-jacquese-rupnika/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Falive.osu.cz%2Fzveme-na-prednasku-jacquese-rupnika%2F
https://www.kurzy.cz/zpravy/646865-frantiska-plaminkova-odvazna-politicka-ve-sluzbe-demokraticke-spolecnosti/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F646865-frantiska-plaminkova-odvazna-politicka-ve-sluzbe-demokraticke-spolecnosti%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 12:32 , Sledovanost pořadu: 81 473 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 11:30 Živé vysílání , AVE: 20 299 455,00 Kč , GRP: 0,91
...výši 713 000 000 USD. Vývoj války na Ukrajině a další témata související ve studiu ČT24. Proberu s Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd . Univerzity  Karlovy . Pane Feri, dobrý den. Děkuju, že jste se připojil. Dobrý
den. Ani po přeskupení ruských sil skutečně alespoň...

Jan Kofroň, politický geograf, Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních  věd
Univerzity Karlovy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 12:54 , 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 Válka na Ukrajině si zapisuje už 61. den. Rusové nebyli schopní dosáhnout svých prvotních cílů, na
druhou stranu Ukrajincům chybí prostředky na prolomení současné frontové linie. Co by to udělalo s Evropou, kdyby válka na
Ukrajině trvala příliš dlouho nebo kdyby Rusko vyhrálo...

Macron vyhrál
RÁDIO , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 14:06 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 255 714,00 Kč , GRP: 2,01
...Le Penová ve Francii dosud nikdy nedosáhla tak dobrého volebního výsledku. Rozebereme to s politoložkou Eliškou
Tomalovou odbornicí na Francii z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Eliška TOMALOVÁ, politoložka,
odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ...

Do Kyjeva přijela poprvé od vypuknutí války vysoká státní návštěva ze Spojených států amerických
RÁDIO , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 14:06 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 226 938,00 Kč , GRP: 2,01
...13,6 miliard dolarů, a to už skoro vyčerpaná. My jsme ve spojení s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z Institutu mezinárodní
Fakulty sociální fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den. Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut
mezinárodních studií FSV  UK  -------------------- Dobrý den. ...

Ukrajina může vojensky vyhrát jen se štěstím a nějakým patem. Rusové by pak toho museli mnoho zkazit, uvažuje
politický geograf Kofroň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 14:13 , RU / měsíc:
1 171 029 , RU / den: 88 206 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
...a poslalo do bojů brance, tak v ten okamžik bude jeho převaha výrazná,“ dodává geograf z Katedry politologie Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ukrajina může tu situaci takříkajíc upatovat, to možné je.
Ale bylo by naivní myslet, že stoprocentně víme, že...

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
RÁDIO , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Rádio ZET , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 15:07 , Poslechovost pořadu: 1 329 ,
Provozovatel: RadioZET s.r.o. , Země: Česko , Pořad: 14:05 Odpoledne na Rádiu Z , AVE: 1 891 350,00 Kč , GRP: 0,01
...zhruba 20 minut, tedy za 3 minuty se uslyšíme s Karlem svobodou z katedry ruských a východoevropských studií institutu
mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . A budeme mluvit o návštěvě vysokých politických
představitelů Spojených států amerických. Na Ukrajině v Kyjevě....

Značku je třeba chránit i mimo krizi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 15:51 , RU / měsíc:
130 809 , RU / den: 10 351 , Vydavatel: Forum Media, s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Marketing , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,12
...adresu přidává na seznam webů, u nichž se její reklama neobjevuje. O šest let pozadu Podle experta na bezpečnost značek
Jindřicha Oukropce z FSV  UK  a spolku Česko.Digital, jsme ale v této problematice oproti Západu zhruba o šest let pozadu.
„Lokální značky si procházejí ohněm, když bojují s...

Projekty studentů Filozofické fakulty UK míří do finále univerzitního kola soutěže Map the System URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ff.cuni.cz , Autor: Lucie Heráčková Sociologie , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 15:51 ,
Celková návštěvnost: 347 020 , RU / den: 2 500 , Vydavatel: ff.cuni.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...si o celé problematice ucelenější obrázek,“ popisují studentky. Členové týmu: Viktorie Vondráčková (Psychologie, FF UK),
Ludmila Rašková ( FSV  UK ), Sabina Landovská (FHS UK), Eliška Lipková ( FSV  UK ), Nela Kozáková (PF UK), Veronika
Králová (PF UK) TOP Systém zpracování bioodpadu v Praze ...

Děkanský sportovní den se koná v pátek 29. dubna URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ff.cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 16:00 , Celková návštěvnost: 347 020 , RU / den:
2 500 , Vydavatel: ff.cuni.cz , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
...tělesné výchovy FF UK zve na Děkanský sportovní den FF UK a FSV  UK , který se uskuteční v pátek 29. dubna 2022 ve
Sportovním centru UK v Hostivaři. Využijte tuto příležitost a přijďte si zdarma zacvičit, zasportovat, poměřit svoje dovednosti v
rámci zápasů a turnajů v různých sportech anebo jen...

Putin si spletl Bidena s Napoleonem. Za agresi zaplatí jako Němci, Italové a Japonci po druhé světové válce URL
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https://talk.youradio.cz/porady/osobnost-plus/jan-kofron-politicky-geograf-katedra-politologie-institutu-politologickych-studii-fakulty-socialnich-ved-univerzity-karlovy
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Ftalk.youradio.cz%2Fporady%2Fosobnost-plus%2Fjan-kofron-politicky-geograf-katedra-politologie-institutu-politologickych-studii-fakulty-socialnich-ved-univerzity-karlovy
http://plus.rozhlas.cz/ukrajina-muze-vojensky-vyhrat-jen-se-stestim-a-nejakym-patem-rusove-pak-toho-8731282
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fukrajina-muze-vojensky-vyhrat-jen-se-stestim-a-nejakym-patem-rusove-pak-toho-8731282
https://mam.cz/zpravy/marketing/2022-04/znacku-je-treba-chranit-i-mimo-krizi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmam.cz%2Fzpravy%2Fmarketing%2F2022-04%2Fznacku-je-treba-chranit-i-mimo-krizi%2F
https://www.ff.cuni.cz/2022/04/filozoficka-fakulta-predstavuje-projekty-svych-finalistu-univerzitniho-kola-souteze-map-system/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ff.cuni.cz%2F2022%2F04%2Ffilozoficka-fakulta-predstavuje-projekty-svych-finalistu-univerzitniho-kola-souteze-map-system%2F
https://www.ff.cuni.cz/2022/04/patek-29-4-probehne-dekansky-sportovni-den/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.ff.cuni.cz%2F2022%2F04%2Fpatek-29-4-probehne-dekansky-sportovni-den%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Putin si spletl Bidena s Napoleonem. Za agresi zaplatí jako Němci, Italové a Japonci po druhé světové válce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 17:32 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Vydavatel: N media a.s. , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,61
...jako se jí v koncích Francovy éry ve Španělsku stala monarchie). Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf,
působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě Praha . V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům
pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. ...

?Boj o 1. místo: Slavia-Plzeň! Sparta-HK. Semifinále LM:City-Real. West Ham s Frankfurtem a Arsenalem! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 19:39 , RU / den: 5 530 , Vydavatel:
fotbal.hattrick.cz , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,06
...Sport 3. 13.55 (výkop 14.00): Deportivo Alavés – FC Villarreal (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 15.25
(výkop 15.30): 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 – Bayern Mnichov (utkání 32. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. Záznam v
0.45 hodin. 15.30 (výkop 16.00): 1. FC Slovácko – Baník...

Javelinů vznikne ročně tisíc, Stingery se už nevyrábějí. Jak dlouho ještě Západ vydrží dodávat zbraně Ukrajině?
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 05:34 , 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
... „Vzhledem k velikosti svých armád toho dodaly opravdu hodně,“ sdělil serveru Lidovky.cz Vojtěch Bahenský z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  a pokračoval: „Jejich strategii se ani nelze divit. Zničený ruský tank
na Ukrajině nenapadne Pobaltí.“ Pochopitelně platí, že...

Ve Francii zvítězila odpovědnost k demokracii. Macrona volili i ti, kdo ho nenávidí URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: jnb, anr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 09:54 , 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
...krajní pravice,“ vysvětluje Svobodová. Duel, který si Francouzi nepřáli Podle Jakuba Šindeláře, působícího na Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , bylo nejpřekvapivější samotné opakování duelu, který si
přitom Francouzi a Francouzsky nepřáli, a také skutečnost,...

Pokud Rusko mobilizuje, bude jeho převaha výrazná, uvažuje politický geograf Kofroň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Barbora Tachecí, Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 11:56 ,
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
...poslalo do bojů brance, tak v ten okamžik bude jeho převaha výrazná,“ vysvětluje geograf z Katedry politologie Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Ukrajina může tu situaci takříkajíc upatovat, to možné je.
Ale bylo by naivní myslet, že stoprocentně víme, že...

Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě. Berlín Ukrajincům dodá těžké zbraně URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.04.2022 , Zdroj: iHNed.cz , Autor: Ondřej Houska , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 13:04 , 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
...alianci svůj přístup začínají měnit. „Nutnost dodávek těžkých zbraní už akceptují, toto tabu padá,“ říká k tomu pro HN Vladimír
Handl z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě,“ dodává.
Německá vláda podle všeho záhy schválí dodávky tanků...

Napětí v ÚSTR: Nastupující šéf je podle posudku plagiátor. Prasečina a kádrování, tvrdí jeho zastánci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Adéla Karásková Skoupá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 20:31 , 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
...Kudrna buď „doslovně, nebo s drobnými stylistickými úpravami převzal“. Kdo se prací historika Kudrny zabýval: Jakub
Končelík – bývalý děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , je členem Katedry mediálních studií a Centra pro
mediální studia (CEMES) Jiří Lach – historik a politolog, působí...

KONTEXT: Le Penová ví, že sílí a časem na ni dojde, říká politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 20:31 , 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
...velice efektivní kontaktní kampaň. Síla mélenchonistů spočívá v jejich přesvědčení, že jsou akceschopnější než ostatní,“
vysvětluje politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Pro sedmdesátiletého ekosocialistu, který prosazuje
odchod z NATO a totální přechod na zelené energie, je nyní...

UŽ JE TO TADY
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https://denikn.cz/866028/putin-si-spletl-bidena-s-napoleonem-za-agresi-zaplati-jako-nemci-italove-a-japonci-po-druhe-svetove-valce/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F866028%2Fputin-si-spletl-bidena-s-napoleonem-za-agresi-zaplati-jako-nemci-italove-a-japonci-po-druhe-svetove-valce%2F
https://www.hattrick.cz/%EF%BF%BCboj-o-1-misto-slavia-plzen-sparta-hk-semifinale-lmcity-real-west-ham-s-frankfurtem-a-arsenalem/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.hattrick.cz%2F%25EF%25BF%25BCboj-o-1-misto-slavia-plzen-sparta-hk-semifinale-lmcity-real-west-ham-s-frankfurtem-a-arsenalem%2F
https://www.lidovky.cz/domov/rusko-ukrajina-valka-zbrane-javelin-stinger-tanky-rakety-zapad-putin-moskva.A220425_203535_ln_domov_rkj
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Fdomov%2Frusko-ukrajina-valka-zbrane-javelin-stinger-tanky-rakety-zapad-putin-moskva.A220425_203535_ln_domov_rkj
https://a2larm.cz/2022/04/ve-francii-zvitezila-odpovednost-k-demokracii-macrona-volili-i-ti-kdo-ho-nenavidi/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fa2larm.cz%2F2022%2F04%2Fve-francii-zvitezila-odpovednost-k-demokracii-macrona-volili-i-ti-kdo-ho-nenavidi%2F
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/pokud-rusko-mobilizuje-bude-jeho-prevaha-vyrazna-uvazuje-politicky-geograf_2204252003_piv
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-svet%2Fpokud-rusko-mobilizuje-bude-jeho-prevaha-vyrazna-uvazuje-politicky-geograf_2204252003_piv
https://zahranicni.hn.cz/c1-67061990-nemecko-nakonec-vzdy-udela-ten-spravny-krok-ale-pozde-berlin-ukrajincum-doda-tezke-zbrane
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fzahranicni.hn.cz%2Fc1-67061990-nemecko-nakonec-vzdy-udela-ten-spravny-krok-ale-pozde-berlin-ukrajincum-doda-tezke-zbrane
https://denikn.cz/867017/napeti-v-ustr-nastupujici-sef-je-podle-posudku-plagiator-prasecina-a-kadrovani-tvrdi-jeho-zastanci/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F867017%2Fnapeti-v-ustr-nastupujici-sef-je-podle-posudku-plagiator-prasecina-a-kadrovani-tvrdi-jeho-zastanci%2F
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/kontext-podcast-macron-le-penova-melenchon-francie-volby-perrotino.A220426_130310_zahranicni_aha
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.idnes.cz%2Fzpravy%2Fzahranicni%2Fkontext-podcast-macron-le-penova-melenchon-francie-volby-perrotino.A220426_130310_zahranicni_aha
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UŽ JE TO TADY
TISK , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: Vlasta , Strana: 53 , Autor: EVA KADLČÁKOVÁ , Vytištěno: 46 403 , Prodáno: 28 892 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 27.04.2022 00:16 , Čtenost: 146 196 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Fejeton , AVE: 310 013,11 Kč , GRP: 1,62
...si prohlédnu jeho vzdalující se zadek. Kéž bych byla mladší... No vždyť to říkám: už je to tady! * EVA KADLČÁKOVÁ
Absolventka žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působila v rozhlasových a televizních médiích a v
reklamě. Dnes pracuje v Českém rozhlase. Její fejetony můžete...

Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě. Berlín Ukrajincům dodá těžké zbraně
TISK , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 8 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 02:04 , Čtenost: 128 119 , Vydavatel: Economia, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE:
203 574,24 Kč , GRP: 1,42
...alianci svůj přístup začínají měnit. „Nutnost dodávek těžkých zbraní už akceptují, toto tabu padá,“ říká k tomu pro HN Vladimír
Handl z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě,“ dodává.
Německá vláda podle všeho záhy schválí dodávky tanků...

Zprávy 06:00
RÁDIO , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo Sever , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 06:25 , Poslechovost pořadu: 6 734 ,
Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 06:00 Zprávy , AVE: 3 880,00 Kč , GRP: 0,07
...tvrdí, že jí učitelé začaly zhoršovat známky pak musela ze školy odejít. Je to nesmysl. O projektu ověřovala Českého rozhlasu
to řekl mluvčí fakulty  sociálních  věd  Klára Hyláková. Zdůraznila, že od začátku války nebylo zkouškové období. Studenti tak
žádné známky nedostávali. Žádné Lisa z Ruska...

Neposuzujme dnešní válku jen podle naší historické zkušenosti s Kremlem. O co mu jde teď, poznali jeho
postsovětští sousedé URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Martin Groman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 07:23 , 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
...od původní oligarchizace postsovětských bossů začaly přibližovat západním standardům. 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....

Živé vysílání 08:05
RÁDIO , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 08:55 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 08:05 Živé vysílání , AVE: 3 290 000,00 Kč , GRP: 1,81
...oznámili, že pro Rusy není na jejich vysoké škole místo. Pak dívce údajně začali úmyslně zhoršovat známky. Není to ale
pravda. Podle mluvčí fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity  Kláry Dolákové od začátku války na Ukrajině nikdo studenty
známkami nehodnotil. mluvčí 7, -------------------- Na...

Vyhodila‘ Univerzita Karlova ruskou studentku? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: rizeniskoly.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 10:08 , Vydavatel: rizeniskoly.cz , Země: Česko
...Lize, kterou měla „vyhodit“ Univerzita Karlova. V příspěvku iRozhlas.cz v cyklu zvaném "Ověřovna" se můžete dočíst, že
žádná taková studentka na FSV  UK  studia nezanechala a že se jedná o falešnou zprávu. Zdroj:...

„Nikdo takový u nás nestudoval.“ Univerzita Karlova odmítá obvinění z propagandistického videa Russia Today
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Petr Vodseďálek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 11:53 , 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
...mezifakultních“. To ale podle něj neznamená, že dochází k „bezhlavému a hromadnému vylučování studentů z řádného
studia“. Klára Hyláková z Fakulty  sociálních  věd , pod kterou spadá jedna z celkem tří univerzitních kateder sociologie,
zprávu o vyhozené ruské studentce považuje za nepravdivou. „Od...

Tomáš Zima: České školy jsou otevřené studentům všech národností. Zpráva o vyhozené ruské studentce je lež
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Autor: Pavlína Odložilová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 12:04 , RU /
měsíc: 531 162 , RU / den: 40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...o studentce sociologie z Univerzity Karlovy, která měla být údajně kvůli rusofobii ze studií vyloučena. Server iRozhlas však po
rozhovoru s fakultou  sociálních  věd  zjistil, že žádná taková studentka neexistuje. „Je to typický fake news, lživá zpráva,“
odpovídá v pořadu Jak to vidí... emeritní...

OVĚŘOVNA: ‚Vyhodila‘ Univerzita Karlova ruskou studentku? Ověřili jsme reportáž Russia Today URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Tomáš Pika, Jana Magdoňová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 13:52 ,
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
...„Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná studentka se jménem
‚Liza‘ studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nezanechala,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz a
Radiožurnálu mluvčí fakulty Klára Hyláková. Podle ní není údajné...

Autoři posudku o plagiátorství nastupujícího šéfa ÚSTR: Jeho zvolení je políček snahám o kultivaci české vědy
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Autoři posudku o plagiátorství nastupujícího šéfa ÚSTR: Jeho zvolení je políček snahám o kultivaci české vědy
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Adéla Karásková Skoupá , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 14:40 , 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
...na dotazy Deníku N, přinášíme jejich vyjádření v souhrnné podobě. Kdo se prací historika Kudrny zabýval: Jakub Končelík –
bývalý děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , je členem Katedry mediálních studií a Centra pro mediální studia
(CEMES) Jiří Lach – historik a politolog, působí na...

Vyhodili studentku, protože je Ruska, zní obvinění. Výmysl, řekla fakulta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: lind , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 14:40 , 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
...státní televize RT zveřejnila reportáž o studentce sociologie na FSV  UK , kterou měla univerzita údajně vyhodit kvůli aktuální
situaci na Ukrajině. Předcházet tomu mělo nejprve zhoršení známek a nátlak. Žádná studentka Liza tam však studií
nezanechala, potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí fakulty Klára...

Hlasy ultrapravice a xenofobů mohou díky Muskovi získat prostor, míní expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: was , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 18:08 , 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
...rozeznat a bránit,“ míní Motal. Ne tak černě vidí budoucnost Twitteru bezpečnostní expert Vít Střítecký, vedoucí Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Nemyslím, že se z Twitteru stane žumpa. Například
Evropská unie má hodně striktní regulační procesy, které...

„Vyhozená ruská studentka“ na pražské Karlovce: Naprosté nesmysly, popírá fakulta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: jma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 19:02 , 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
...média přinesla zprávu o tom, že Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vyhodila ruskou studentku kvůli aktuální situaci
na Ukrajině. Mluvčí fakulty Klára Hyláková reportáž z ruské státní televize RT odmítá, obsahuje prý řadu zjevných nesmyslů,
žádná studentka jménem Liza navíc prý v poslední...

Česká fakulta podle ruské televize vyhodila studentku kvůli národnosti. Škola to odmítla, nikdo takový u ní prý
nestudoval URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: refresher.cz , Autor: Ilona Hobzová Ilona Hobzová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 19:07 ,
Celková návštěvnost: 2 431 516 , RU / měsíc: 1 762 151 , RU / den: 785 361 , Vydavatel: REFRESHER, s.r.o. , Země: Česko , AVE: 67 500,00 Kč , GRP:
8,73
...server iRozhlas. Sdílet článek Server iRozhlas upozornil na reportáž ruské státní televize Russia Today (RT) o údajné
studentce sociologie na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ), kterou měla fakulta vyhodit kvůli aktuálně
probíhající válce na Ukrajině. Vyhazovu mělo předcházet...

Živé vysílání 20:00
RÁDIO , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 21:03 , Poslechovost pořadu:
55 668 , Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Pořad: 20:00 Živé vysílání , AVE: 4 981 200,00 Kč , GRP: 0,62
...oznámili, že pro Rusy není na jejich vysoké škole místo. Pak dívce údajně začali úmyslně zhoršovat známky. Není to ale
pravda. Podle mluvčí fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity  Kláry Dolákové od začátku války na Ukrajině nikdo studenty
známkami nehodnotil a na fakultě  sociálních  věd  Univerzity ...

360° 21:15
TV , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 23:56 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o. , Země: Česko , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 14 902 800,00 Kč , GRP: 0,21
...Pojďme spolu trošku navštívit tu propagandu detail já jsem zaregistrovala kauzu ruské studentky, tuším Lízy, která máme
Alma máme fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  měla studovat a ostrakizovat, protože Ruska nakonec ji zhoršily
známky vyhodili fakulta to popřela. Ta kauza se otevřela v...

Rusko a svoboda
TISK , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 5 , Autor: Jaroslav KOJZAR , Vytištěno: 43 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.04.2022 01:59 , Vydavatel: Futura a.s. , Země: Česko , Rubrika: Názory - polemika , AVE: 24 489,94 Kč
...»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 nic nevědoucí, co se dělo v pětačtyřicátém. To druhé je připisováno
americké ministryni Madeleine Albrightové, která se...

Příběhy z ruských médií hájí postup Kremlu. Falšují ale realitu
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Příběhy z ruských médií hájí postup Kremlu. Falšují ale realitu
TISK , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: Žďárský deník , Strana: 11 , Autor: JAROSLAV KRUPKA , Vytištěno: 1 690 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.04.2022 03:04 , Čtenost: 6 319 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Publicistika , AVE: 12 515,63 Kč , GRP: 0,07
...vylhaný. „Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná studentka se
jménem ‚Liza‘ studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nezanechala,“ potvrdila rozhlasu mluvčí
fakulty Klára Hyláková. SPORNÝ ATENTÁT Velmi sporný je i...

Insider #110 - Ukrajinský speciál URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 06:54 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...si podcast Již potřetí od začátku ruské invaze na Ukrajině jsme v Insideru přivítali Jana Kofroně a Karla Svobodu (oba z FSV
UK ). Co všechno se změnilo od posledních undergroundových Insiderů, to probíráme v nejnovějším díle. Popis podcastu
Nejvlivnější český podcast. Rozhovory nejen o...

Elon Musk, Twitter a technoutopie Silicon Valley URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 06:54 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...A nakolik ho ovlivňuje myšlenková tradice Silicon Valley a jeho touha po technologické utopii? Host: Jaroslav Švelch z
Katedry mediálních studií FSV  UK , který se věnuje sociálním médiím a počítačovým hrám Přepis rozhovoru a další informace
najdete na webu Seznam Zprávy Sledujte nás na...

Kofroň &amp; Svoboda v Insideru speciál: Putinovi nejde o pár kilometrů na východě Ukrajiny. „Maximalistický
scénář“ je stále ve hře, rychlého vítězst URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Michal Půr, Tomáš Jirsa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 07:32 , RU / měsíc:
216 512 , RU / den: 12 037 , Vydavatel: CMI News s.r.o. , Země: Česko , Rubrika: Insider , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,13
...Tomáš Jirsa v nejnovější epizodě podcastu Insider s Janem Kofroněm a Karlem Svobodou – experty z FSV  UK . Na INFO.CZ
slyšíte úvodní část rozhovoru, celou epizodu tradičně najdete na platformách...

Atentát na novináře? Ruská média píší příběhy hájící Kreml. Ale falšují realitu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: Jaroslav Krupka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 08:58 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,08 ,
Návštěvy za měsíc: 12 600 000
...Pika. „Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná studentka se
jménem ‚Liza‘ studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nezanechala,“ potvrdila serveru iRozhlas.cz a
Radiožurnálu mluvčí fakulty Klára Hyláková. Případ atentát...

Živě: Výzvy klimatické změny pro pojišťovnictví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: wn24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 09:05 , RU / měsíc: 105 682 , RU / den: 7 213 ,
Vydavatel: World News Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 0,08
...ČVUT v Praze; • Karel Smetana, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; • Radim Wolák, starosta
města Velvary a pedagog na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ; • další panelisté budou upřesněni; • Adam Voldán,
Deloitte – moderátor. KEYNOTE SPEECH: Michael E. Mann,...

Přepis: Jak to vidí Tomáš Zima – 27. dubna 2022 URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo - dvojka.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 09:21 , RU / měsíc: 531 162 , RU / den:
40 009 , Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS , Země: Česko , Rubrika: Aktuální dění , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,44
...studentce Lize, kterou měla vyhodit, tak ještě jednou, omlouvám se, Univerzita Karlova a ověřovna serveru iRozhlas zjišťovala
fakta, oslovila fakultu  sociálních  věd  a taková studentka neexistuje.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyTak je to
typický fake news, lživá zpráva, o které...

Putina mají zdrtit i západní houfnice. Důmyslná zbraň dostřelí i 40 kilometrů daleko, bude mít navrch URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 10:14 , 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
...stejně jako ukrajinského. Nad ruskými systémy budou mít navrch,“ řekl webu Lidovky.cu Vojtěch Bahenský z katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Česká republika jako jeden z prvních států Ukrajině dodala i těžkou
techniku včetně samohybných houfnic vz. 77 Dana. Ty česká armáda...

Víc extremismu, víc porna, odhaduje analytik, jak se změní Muskův Twitter URL
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Víc extremismu, víc porna, odhaduje analytik, jak se změní Muskův Twitter URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lenka Kabrhelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 11:04 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Podcast 5:59, Podcasty,
Svět, Technologie, Tech, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...a 5:59, zpravodajský podcast Seznam Zpráv. Jaroslav Švelch se věnuje sociálním médiím (a počítačovým hrám) na Katedře
mediálních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý den. Dobrý den. Miliardář Elon Musk, šéf automobilky
Tesla a nejbohatší člověk světa, tedy převezme společnost...

Němci zvolili techniku, která Ukrajincům pomůže ze všeho nejméně, říká analytik o dodávce gepardů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: irozhlas.cz , Autor: Renata Kropáčková, Kateřina Cibulka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022
12:36 , 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
...a prezentuje se jako vítěz nad zlem,“ vysvětluje Daniela Kolenovská z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Pokud by Rusko nemohlo využít tento den jako symbol
dalšího vítězství nebo jako symbol pokračujícího...

Putin znovu pohrozil Západu ničivou silou: My jsme připraveni, řekl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Seznam Zprávy , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 13:35 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE:
99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...na aktivaci stačí dvě. Je to prezident, šéf generálního štábu a ministr obrany,“ uvedl Smetana, který působí v Institutu
politologických studií FSV  UK . Ruská armáda se momentálně pokouší zmocnit se východoukrajinského Donbasu, kam se
přeorientovala po neúspěšném dobývání Kyjeva. Jenže ani Donbas...

Putina mají zdrtit i západní houfnice. Důmyslná zbraň dostřelí i 40 kilometrů daleko, bude mít navrch URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 14:08 , 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
...stejně jako ukrajinského. Nad ruskými systémy budou mít navrch,“ řekl webu Lidovky.cz Vojtěch Bahenský z katedry
bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Česká republika jako jeden z prvních států Ukrajině dodala i těžkou
techniku včetně samohybných houfnic vz. 77 Dana. Ty česká armáda...

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: mfcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 15:39 , Celková návštěvnost: 1 160 000 , RU / den:
100 , Vydavatel: mfcr.cz , Země: Česko , AVE: 0,00 Kč , GRP: 0,00
...na zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích. Tato informace mi slouží pro studijní účely v rámci Mgr. studia Veřejné a sociální
politiky na FSV  UK .“ ...

Učme učitele poznat fake news. Lžím o válce pomohou čelit i příběhy malých uprchlíků URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Markéta Rizikyová, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 17:26 ,
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
...studijní obor, na němž by studenti získali aprobaci učitel mediální výchovy,“ upozornil pro Lidovky.cz Jirák z katedry
mediálních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Na druhou stranu třeba Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
některé své semináře zaměřené na mediální výchovu...

Český historický atlas
TISK , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: Zeměměřič , Strana: 15 , Vytištěno: 4 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 00:38 , Vydavatel:
Klaudian Praha, spol. s r.o. , Země: Česko , AVE: 17 660,63 Kč
Na oceňovaný tištěný Akademický atlas českých dějin, který vyšel v roce 2014, a také na tištěný Český historický atlas, vydaný
v roce 2019, navázal webový portál Český historický atlas. Historické atlasy, přístupné na internetu, jsou veřejností v České
republice vysoce žádané. Zatím však byla k disp...

Živé vysílání 07:10
TV , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 08:14 , Sledovanost pořadu: 54 609 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 07:10 Živé vysílání , AVE: 10 701 500,00 Kč , GRP: 0,61
...o konci pozorovatelské mise na cukr OBSE na Ukrajině. To vše teď okomentujeme, přidáme kontexty Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobré ráno. Dobrý den. Tak, co se teď děje kolem
ODS, když to vezmu postupně před pár dny oznámili zajetí...

Poslední dubnové knižní novinky: Vražedné pohádky, Oko za oko a pro sportovce Český golf URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: vecerni-praha.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 08:56 , RU / měsíc:
186 253 , RU / den: 13 256 , Vydavatel: Spolek Křídla Života , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,15 , Návštěvy za měsíc: 186 253
...ve Vojenském historickém ústavu Praha. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti: přednášel na Literární akademii, v
současnosti přednáší na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . ...
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-5-59-twitter-elona-muska-stane-se-ze-socialni-site-raj-svobody-slova-199932
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Faudio-podcast-5-59-twitter-elona-muska-stane-se-ze-socialni-site-raj-svobody-slova-199932
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28.04.2022: URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: eeip.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 11:55 , RU / den: 1 000 , Vydavatel: eeip.cz , Země:
Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,01
...SEEPIA je uveden zde: Univerzita Karlova (hlavní koordinátor konsorcia) – Centrum pro otázky životního prostředí, Institut
ekonomických studií Fakulty  sociálních  věd , Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra práva životního prostředí Právnické
fakulty, Katedra finančního práva a právní vědy...

Putinovy výhružky Západu: Kam až může zajít? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Marie Bastlová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 13:54 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Ptám se já, Podcasty,
Rozhovory, Život v Česku, Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo? Hostem Ptám se já je bezpečnostní
expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou
není podle všeho pro Západ téma. Bránící se ukrajince ale...

Rusko musí vyhlásit Ukrajině válku. Možná už 9. května, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Marie Bastlová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 17:39 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Vydavatel: Seznam.cz, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Ptám se já, Podcasty,
Rozhovory, Život v Česku, Domácí, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
...do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo? Hostem Ptám se já byl bezpečnostní
expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou
není podle všeho pro Západ téma. Bránící se Ukrajince ale...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 17:39 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 17 828 910,00 Kč , GRP: 1,01
...připojení těch oblastí, které Rusové ovládají na jihu Ruské federaci. mluvčí 1, -------------------- A ve studiu ČT24 politický
geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Romancov. Dobré odpoledne. Děkuji, že jste se připojil do
odpoledne plíživé připojování dalších odštěpeneckých...

Rusku dochází zdroje. Doplatilo na neuvěřitelně špatný vojenský plán, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 18:04 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , Vydavatel: Active Rádio, a.s. , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,07
...do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo? Hostem Ptám se já byl bezpečnostní
expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou
není podle všeho pro Západ téma. Bránící se Ukrajince...

Druhá fáze války na Ukrajině
TV , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 23:12 , Sledovanost pořadu: 65 888 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 21:31 Horizont , AVE: 305 800,00 Kč , GRP: 0,73
...SCHARFFOVÁ, moderátorka -------------------- A teď už je s námi politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer. Jan KOFROŇ, politický geograf -------------------- Dobrý večer. Hana
SCHARFFOVÁ, moderátorka --------------------...

Rusové se od začátku války poučili. Dodávky zbraní na Ukrajinu ale můžou situaci změnit, soudí Kofroň URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: den , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 00:32 , 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
...ruské armády na Ukrajině je nyní koordinovanější, od začátku války se poučila, myslí si politický geograf Jan Kofroň z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dodávky zbraní a velká pomoc Spojených států Ukrajině může podle něj situaci
na bojišti změnit, nemyslí si ale, že by Kyjev válku vyhrál,...

Náš svět je jedno velké Instagramové jeviště.. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: blog.idnes.cz , Autor: Blanka Fay , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 04:59 , Celková
návštěvnost: 1 580 000 , RU / měsíc: 318 019 , RU / den: 36 457 , Vydavatel: blog.idnes.cz , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 0,41 , Návštěvy za
měsíc: 82 400 000
...tam taky bylo. A moje kamarádka, která vystudovala skoro dvě VŠ, Japonštinu zabalila myslím ve čtvrťáku, protože nestíhala
s jiným oborem na Fakultě  sociálních  věd , kamarádka, která pracuje přes dvacet let na americké ambasádě, setkala se s
Madeleine Albright a tenkrát nám nadšeně ukazovala, jak...

Dalších pět let pro Macrona, rekord pro krajní pravici. Francie mezi volbami URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: a2larm.cz , Autor: Jakub Šindelář , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 06:26 , 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
...do politického rozhodování zapojit. Nástroje k tomu existují, vyžadují ale politickou vůli. Autor je doktorand na Katedře
evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK ....
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Kánon 2.0: Roma lives matter too URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: h7o.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 09:31 , RU / den: 2 500 , Vydavatel: h7o.cz , Země:
Česko , AVE: 1 000,00 Kč , GRP: 0,03
...se dějí velké věci nejen na poli literatury Romů a Romek, ale také na poli její reflexe. Díky semináři Kritická reflexe romské
kultury, který na Fakultě  sociálních  věd  UK  vedou Jana Čeňková a Tomáš Bystrý, se na H7O objevila recenze sbírky Samet
blues i rozhovor s Radkou Patočkovou z nakladatelství...

Odpadkový imperialismus v praxi. Latinská Amerika se stala popelnicí módy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tomáš Nídr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 11:54 , RU / měsíc: 4 732 ,
RU / den: 364 , Vydavatel: Martina Patočková a Veronika Němcová , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
...příspěvek? Sdílejte ho na sítích... O autorovi: Tomáš Nídr Tomáš vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty Dnes...

Miloš Zeman ukázal na těžkou váhu. Vyzval Josefa Středulu k boji o Hrad. Politolog řekl, jaké má šance a komu
nejvíce může uškodit URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: zivotvcesku.cz , Autor: Rudolf Šindelář Redaktor , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 12:34 , RU /
měsíc: 193 761 , RU / den: 13 871 , Vydavatel: Potlesk Media s.r.o. , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,15
..."Věřím, že budeš jedním z nejsilnějších kandidátů," uvedla hlava státu. Pro ŽivotvČesku.cz zhodnotil politolog Josef Mlejnek,
který působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , jak silný kandidát by favorit současného prezidenta mohl být.
ČMKOS ( Českomoravská konfederace odborových svazů...

Peksa (Piráti): Euro v Česku je cesta, kterou chceme jít URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: PV , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 12:54 , 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
...STEM, Jana Klímová, zástupkyně šéfredaktora a vedoucí domácího oddělení Hospodářských novin, Petr Just, politolog a
vysokoškolský pedagog ( FSV  UK  a MUP), Jan Úšela, ekonomický redaktor Deníku N, a Libor Rouček, novinář a bývalý
místopředseda Evropského parlamentu. „Je to začarovaný kruh. Euro je...

Haaland vstřelil hattrick, Dortmund s Bochumí přesto prohrál. Padl i Bayern URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 18:32 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 ,
Vydavatel: Mediafax , Země: Česko , AVE: 2 000,00 Kč , GRP: 0,05
...Lewandowski, to ale bylo od hostů všechno. Vítězství Mohuče ještě zpečetil v 57. minutě Barreiro. Výsledky 32. kola německé
Bundesligy: FSV  Mohuč 05 – Bayern Mnichov 3:1 (2:1) Branky: 18. Burkardt, 27. Niakhaté, 57. Barreiro – 33. Lewandowski
VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:1 (0:1) ...

„Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš.“ Zeman před odboráři orodoval za Středulu na Hrad URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: blesk.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 19:43 , 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
...organizacích ve firmách či institucích. Politologové: Šance existují 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...

Politologové: Středula by v případě kandidatury na Hrad některé voliče oslovil URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: eurozpravy.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 20:49 , 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
...ke kandidatuře přemluvili. Podle něj by byl jedním z nejsilnějších kandidátů. 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...

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 15:10 , Sledovanost pořadu: 91 268 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 16:30 Živé vysílání , AVE: 17 419 050,00 Kč , GRP: 1,01
...asi velký problém. mluvčí 1, -------------------- A další komentář dění na Ukrajině teď přidá Jan Šír z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. Američané říkají, že ruský postup
na východě Ukrajiny má skluz jako zatím...

Živé vysílání 17:00
TV , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 15:10 , Sledovanost pořadu: 94 603 ,
Provozovatel: Česká televize , Země: Česko , Pořad: 17:00 Živé vysílání , AVE: 18 648 630,00 Kč , GRP: 1,05
...omezovaly jeho invazi. mluvčí 1, -------------------- A situaci na Ukrajině teď podrobněji s Janem Šírem z institutu mezinárodních
studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . I vám přeju hezké odpoledne, vítejte znovu ve vysílání. Dobrý den. Pojďme
začít tím posledním vývojem v Doněcké...
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Ponor do duše běžného Rusa
TISK , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 8 , Autor: Karel Svoboda , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 16.04.2022 01:21 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Názory , AVE: 209 085,43 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Před ruskou invazí na Ukrajinu vycházely průzkumy, podle nichž by ruský občan na válku s „bratrským národem“ nikdy nebyl
ochoten přistoupit. Přesto dnes válku proti Ukrajině podporuje 81 procent Rusů a pouze 14 procent je proti. 

V Rusku také prudce vzrostla popularita Vladimira Putina, z 60 procent v únoru na 71 procent v březnu. Čísla přitom pocházejí
od stále relativně nezávislé agentury Levada. Podpora převažuje dokonce i mezi mladými. I když ve skupině 18–24 let je
podporovatelů relativně méně, stále jde o 71 procent ze skupiny. Čísla samozřejmě není možné v kontextu války absolutizovat. 
Část respondentů může z obav před následky raději podpořit válku, další část se bojí odpovědět. Velká část Rusů se o válku
ani nezajímá. A nevíme přitom, jak velká část ji odmítá či odpovídá bez nějakého přesvědčení „správně“. I tak je ale otázka, co
vede Rusy k takovému nadšenému horování pro něco, co před začátkem války odmítali. 
Nepochybně zde funguje propaganda. 
Ale i u ní je nutné, aby znala předem pocity a preference, které následně patřičně zformuje. Neliší se to od politického
marketingu, který pečlivým sociologickým průzkumem s detailními daty zjišťuje, jaké nálady ve společnosti panují. Pokud by
poptávka po silovém řešení neexistovala, propagandě by nic nepomohlo. 
Ruské státní televize do občanů dlouhodobě hustily příběhy o genocidě probíhající na Donbase, což posilovalo volání po
vojenském zásahu. Přitom podle OSN za poslední rok dosáhl počet civilních úmrtí v důsledku vojenských operací sedmi lidí a
dalších 36 zraněných na obou stranách s tím, že každým rokem počet obětí a zraněných klesal. 
Ruskému občanovi se formoval obrázek Ukrajinců jako bezohledných agresorů masakrujících nevinné občany obou „republik“.
I když bylo možné na internetu nalézt i jiné informace, jejich samotné hledání vyžadovalo určité úsilí, k čemuž nebyl každý buď
ochoten, nebo schopen. K tomu se ještě přidává fungování lidského mozku, který si vyhledává informace, jež jeho prvotní
názor potvrzují, zatímco opačné informace automaticky odmítá. 

Konáme spravedlnost 

Na strunu pocitu nutnosti konat spravedlnost hrála ruská propaganda i po začátku války. Není náhoda, že mluvila o záchraně
donbaských „republik“ před kyjevským útokem, který hrozil každou minutou. Proto i prosazuje tvrdošíjně označení „speciální
operace na záchranu DNR a LNR“, jakkoli musí být každému zřejmé, že se jedná o plnohodnotnou válku. Protože válka proti
bratrskému národu (Putin jde dokonce ještě dál, když mluví o tom, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ) byla nepopulární,
vznikají právě opisy typu „speciální vojenská operace“ atd. 
Ukrajina je popisována jako nesvéprávná (stačí si jen vzpomenout na Putinův projev k zahájení invaze), ovládaná nějakou
vnější silou, navíc postrkovaná k válce. Zde se hraje na dlouhodobě pěstovaný antizápadní sentiment. Západ podle něho
zaplavuje záměrně Ukrajinu zbraněmi a nutí ji do pokračování bojů, zatímco Rusko je vlastně pro mír. Není divu, že Sergej
Karaganov, stále vlivná figura ruské zahraniční politiky, mluví o tom, že si Rusko prostě na Ukrajině nemůže dovolit prohrát.
Jakkoli to zní prapodivně, útok na Ukrajinu je v tomto pojetí obranou. 
Do toho se ještě přidává populární mýtus o nacistech, kteří zachvátili Ukrajinu a nebohý ukrajinský národ. Staví tak konflikt do
roviny dobra proti zlu. Logickou reakcí spravedlivých musí být pomoc „běžným lidem“ zbavit se těchto nacistů. Ruská
propaganda přidává zprávy o tom, že právě neonacisté jsou ti, kdo brání běžným občanům odejít z měst a zastrašují je.
Zarážející není ani tak to, že jde o zjevný nesmysl (Volodymyr Zelenskyj je sám Žid, proklínaný pluk Azov má několik stovek lidí,
z nichž zdaleka ne všichni mají takové smýšlení, na ruské straně samotné bojují ultrapravicoví extremisté atd.), ale to, že mu
pravděpodobně uvěřilo i ruské vedení a bylo pak překvapené, že na vítání ze strany běžných Ukrajinců nedošlo. 
Reakce v podobě článků na provládních serverech o nutnosti hlubší „denacifikace“ Ukrajiny jen logicky vyvěraly z rozčarování.
Dehumanizace Ukrajinců jako stoupenců nacismu, která nastoupila po prvotním zklamání z odmítavého přijetí ze strany i těch
zdánlivě nejproruštějších oblastí země, pak zvyšuje i ochotu absorbovat pohledy na zničená ukrajinská města, pokud už do
ruského prostoru vůbec proniknou. 
Současná podpora válce ze strany ruského obyvatelstva včetně vzývaného „běžného Rusa“ nepramení z touhy být zlý. Touha
rozšířit ruské území sice hraje roli u velkoruských šovinistů či ultrakomunistů, ale těžko by na ni propaganda nalákala dostatek
lidí. Navíc, taková myšlenka by ztrácela postupem času podporu, protože až příliš jednoduše vede k úvaze, jestli stojí nové
území za to. 
Současné zarámování celého konfliktu jako spravedlivé a vynucené věci takové úvahy vytlačuje. Oběti jsou podávány jako
padlí za spravedlivou věc, nikoli jako oběti snahy o expanzi. Takové pojetí tlumí jakékoli protesty, protože kohokoli, kdo
zapochybuje o válce, staví před celým národem do role obhájce zla. 
Tím padá, alespoň z krátko- a střednědobého pohledu, i možnost nějakého všelidového povstání. Ne proto, že by Rusové tak
milovali válku, ale proto, že propaganda šikovně využila potřeby „konat spravedlnost“. 

***

I u propagandy je nutné, aby znala předem pocity a preference, které následně zformuje. 

O autorovi: Karel Svoboda, Institut mezinárodních studií FSV UK
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Speciální jednotky britské armády cvičí vojáky na Ukrajině URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.04.2022 13:11 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,94
Speciální síly britské armády poprvé od začátku ruské invaze prováděly výcvik jednotek na Ukrajině. Britskému listu The Times
to sdělili ukrajinští důstojníci.

Výcvikem údajně v posledních dvou týdnech prošly dva prapory ukrajinských ozbrojených sil, jeden umístěný v Kyjevě a druhý
v jeho okolí. 
Ukrajinský kapitán Jurij Myroněnko listu sdělil, že britští instruktoři přišli učit ukrajinské vojáky, jak používat protitankové střely
NLAW dodávané Británií. "Byli to dobří hoši, tihle Britové," uvedl další ukrajinský důstojník, který se údajně zúčastnil výcviku.
"Pozvali nás k sobě na návštěvu, až válka skončí," dodal. 
Britští vojenští instruktoři začali na Ukrajině působit po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Letos v únoru se ale stáhli,
aby se vyhnuli přímému střetu s ruskými vojenskými silami a možnému zatažení NATO do konfliktu, upozornil list The Times. 
Spojené státy tento týden oznámily dodávku nových zbraní na Ukrajinu i obnovení výcviku ukrajinských vojáků americkými
jednotkami. Upozornily nicméně, že výcvik se nebude odehrávat na ukrajinském území. 
Britské ministerstvo obrany informace ukrajinských důstojníků odmítlo potvrdit. Náměstek britského ministra obrany James
Heappey tento týden uvedl, že příští týden by měli do Británie dorazit ukrajinští vojáci na výcvik ovládání obrněných vozidel. 
Myroněnko označil obnovu výcviku za klíčový krok, protože noví vojáci nemají s protitankovými střelami dodávanými Británií
žádné zkušenosti. "Dostáváme od Británie obrovskou vojenskou pomoc," uvedl. "Lidé, kteří věděli, jak NLAW používat, však
působili na jiných místech, takže jsme se museli učit sami pomocí youtubu," dodal. 
Jak se bude konflikt na Ukrajině vyvíjet dál? 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně
omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir
Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě. 
Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny.
Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat
představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Britské ministerstvo obrany ale uvedlo , že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého
Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí. 
Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 

KOMENTÁŘ: Ponor do duše běžného Rusa. Ovládá ho i antizápadní sentiment URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Karel Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.04.2022 14:32 , 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
Před ruskou invazí na Ukrajinu vycházely průzkumy, podle nichž by ruský občan na válku s „bratrským národem“ nikdy nebyl
ochoten přistoupit. Přesto dnes válku proti Ukrajině podporuje 81 procent Rusů a pouze 14 procent je proti, píše ve svém
komentáři Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

V Rusku také prudce vzrostla popularita Vladimira Putina, z 60 procent v únoru na 71 procent v březnu. Čísla přitom pocházejí
od stále relativně nezávislé agentury Levada. Podpora převažuje dokonce i mezi mladými. I když ve skupině 18–24 let je
podporovatelů relativně méně, stále jde o 71 procent ze skupiny.

Čísla samozřejmě není možné v kontextu války absolutizovat. Část respondentů může z obav před následky raději podpořit
válku, další část se bojí odpovědět. Velká část Rusů se o válku ani nezajímá. A nevíme přitom, jak velká část ji odmítá či
odpovídá bez nějakého přesvědčení „správně“. I tak je ale otázka, co vede Rusy k takovému nadšenému horování pro něco,
co před začátkem války odmítali.

Nepochybně zde funguje propaganda. Ale i u ní je nutné, aby znala předem pocity a preference, které následně patřičně
zformuje. Neliší se to od politického marketingu, který pečlivým sociologickým průzkumem s detailními daty zjišťuje, jaké nálady
ve společnosti panují. Pokud by poptávka po silovém řešení neexistovala, propagandě by nic nepomohlo.

Ruské státní televize do občanů dlouhodobě hustily příběhy o genocidě probíhající na Donbase, což posilovalo volání po
vojenském zásahu. Přitom podle OSN za poslední rok dosáhl počet civilních úmrtí v důsledku vojenských operací sedmi lidí a 
dalších 36 zraněných na obou stranách s tím, že každým rokem počet obětí a zraněných klesal.

Ruskému občanovi se formoval obrázek Ukrajinců jako bezohledných agresorů masakrujících nevinné občany obou „republik“.
I když bylo možné na internetu nalézt i jiné informace, jejich samotné hledání vyžadovalo určité úsilí, k čemuž nebyl každý buď
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ochoten, nebo schopen. K tomu se ještě přidává fungování lidského mozku, který si vyhledává informace, jež jeho prvotní
názor potvrzují, zatímco opačné informace automaticky odmítá.Konáme spravedlnost

Na strunu pocitu nutnosti konat spravedlnost hrála ruská propaganda i po začátku války. Není náhoda, že mluvila o záchraně
donbaských „republik“ před kyjevským útokem, který hrozil každou minutou. Proto i prosazuje tvrdošíjně označení „speciální
operace na záchranu DNR a LNR“, jakkoli musí být každému zřejmé, že se jedná o plnohodnotnou válku. Protože válka proti
bratrskému národu (Putin jde dokonce ještě dál, když mluví o tom, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ) byla nepopulární,
vznikají právě opisy typu „speciální vojenská operace“ atd.

Ukrajina je popisována jako nesvéprávná (stačí si jen vzpomenout na Putinův projev k zahájení invaze), ovládaná nějakou
vnější silou, navíc postrkovaná k válce. Zde se hraje na dlouhodobě pěstovaný antizápadní sentiment. Západ podle něho
zaplavuje záměrně Ukrajinu zbraněmi a nutí ji do pokračování bojů, zatímco Rusko je vlastně pro mír. Není divu, že Sergej
Karaganov, stále vlivná figura ruské zahraniční politiky, mluví o tom, že si Rusko prostě na Ukrajině nemůže dovolit prohrát.
Jakkoli to zní prapodivně, útok na Ukrajinu je v tomto pojetí obranou.

Do toho se ještě přidává populární mýtus o nacistech, kteří zachvátili Ukrajinu a nebohý ukrajinský národ. Staví tak konflikt do
roviny dobra proti zlu. Logickou reakcí spravedlivých musí být pomoc „běžným lidem“ zbavit se těchto nacistů. Ruská
propaganda přidává zprávy o tom, že právě neonacisté jsou ti, kdo brání běžným občanům odejít z měst a zastrašují je.
Zarážející není ani tak to, že jde o zjevný nesmysl (Volodymyr Zelenskyj je sám Žid, proklínaný pluk Azov má několik stovek lidí,
z nichž zdaleka ne všichni mají takové smýšlení, na ruské straně samotné bojují ultrapravicoví extremisté atd.), ale to, že mu
pravděpodobně uvěřilo i ruské vedení a bylo pak překvapené, že na vítání ze strany běžných Ukrajinců nedošlo.

Reakce v podobě článků na provládních serverech o nutnosti hlubší „denacifikace“ Ukrajiny jen logicky vyvěraly z rozčarování.
Dehumanizace Ukrajinců jako stoupenců nacismu, která nastoupila po prvotním zklamání z odmítavého přijetí ze strany i těch
zdánlivě nejproruštějších oblastí země, pak zvyšuje i ochotu absorbovat pohledy na zničená ukrajinská města, pokud už do
ruského prostoru vůbec proniknou.

Současná podpora válce ze strany ruského obyvatelstva včetně vzývaného „běžného Rusa“ nepramení z touhy být zlý. Touha
rozšířit ruské území sice hraje roli u velkoruských šovinistů či ultrakomunistů, ale těžko by na ni propaganda nalákala dostatek
lidí. Navíc, taková myšlenka by ztrácela postupem času podporu, protože až příliš jednoduše vede k úvaze, jestli stojí nové
území za to.

Současné zarámování celého konfliktu jako spravedlivé a vynucené věci takové úvahy vytlačuje. Oběti jsou podávány jako
padlí za spravedlivou věc, nikoli jako oběti snahy o expanzi. Takové pojetí tlumí jakékoli protesty, protože kohokoli, kdo
zapochybuje o válce, staví před celým národem do role obhájce zla.

Tím padá, alespoň z krátko a střednědobého pohledu, i možnost nějakého všelidového povstání. Ne proto, že by Rusové tak
milovali válku, ale proto, že propaganda šikovně využila potřeby „konat spravedlnost“.

Foto:
Západní turisty po zrušení letů kvůli protiruským sankcím vystřídali Íránci, Číňané a arabští turisté. (27. března 2022)
Reuters
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Rusko údajně vyčistilo městskou oblast Mariupolu od ukrajinské armády URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 16.04.2022 , Zdroj: globe24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.04.2022 21:57 , Celková návštěvnost: 275 320 , RU /
měsíc: 1 122 744 , RU / den: 84 569 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,94
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské a proruské jednotky vyčistily celou městskou oblast přístavu Mariupol od
ukrajinských sil a zablokovaly zbývající ukrajinské bojovníky v rozsáhlém areálu tamních oceláren Azovstal.

Ukrajinské síly v týdny obléhaném strategickém přístavním městě ztratily do dnešního dne již více než 4000 bojovníků, prohlásil
podle agentury RIA mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov. 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes novinářům řekl, že likvidace posledních ukrajinských vojáků v Mariupolu by
vedla ke konci mírových jednání s Moskvou. Na nejnovější večerní oznámení Moskvy zatím Kyjev nereagoval. 
Ruské síly se snaží dobýt černomořský přístav již několik týdnů, obklíčené město je odříznuté a tvrdé boje dopadaly také na
civilní obyvatelstvo. Ocelárny Azovstal jsou dějištěm opakovaných střetů. Podle Ruska tam nyní zůstává již jen několik
bojovníků a ti jsou zcela zablokováni. 
"Jejich jedinou šancí, jak si zachránit život, je dobrovolně složit zbraně a vzdát se," uvedlo ruské ministerstvo. Dodalo také, že
1464 ukrajinských vojáků se již vzdalo. Ukrajinská strana dosud odmítá informace o tom, že by se v Mariupolu vzdávaly velké
počty příslušníků jejích ozbrojených sil. 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně
omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir
Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě. 
Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny.
Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat
představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Britské ministerstvo obrany ale uvedlo , že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého
Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí. 
Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 

Živé vysílání 09:00
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09:00 Živé vysílání , AVE: 20 140 065,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
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mluvčí 
Začíná další hodina a jsou tady další.

mluvčí 
Zprávy přeji vám dobré ráno.

mluvčí 
Webovém na západě Ukrajiny ráno otřáslo.

mluvčí 
Několik mohutných výbuchů.

mluvčí 
Podle starosty město sáhlo 5 ruských raket. Údaje o škodách a obětech zatím nejsou k dispozici. Exploze hlásí také úřady v
dněpropetrovské oblasti nejméně 2 lidé utrpěli zranění. Téměř nepřetržité dělostřelecké palbě na rezidenční oblasti čelí
Charkov. Prezident Volodymyr Zelenskyj ostřelování označil za záměrný teror ruské armády vůči civilistům.

Lodě plující pod ruskou vlajkou se nově musí vyhnout bulharský přístavu v černém moři. Sofii jim zakázala vstup. Výjimka se
bude týkat plavidel v potížích nebo těch, které do zemí Evropské unie vezou energetické produkty, potraviny nebo léky.
Opatření je součástí nového balíku sankcí vůči Rusku schváleného Evropskou unii.

Ruské tajné služby chtěly zlákat koncem března ke spolupráci 2 české diplomaty. Z informací přišly servery respekt Deník N.
Zástupce českého velvyslance Tomáš Hart dostal pozvánku k setkání na odlehlejším místě v Moskvě. Ne nereagoval na ni a
vše nahlásil do Prahy. Rusko ho ve středu vyhostilo. Česko diplomatku zase oslovil neznámý muž s nabídkou na ulici a měli i
zastrašovat.

Na dnešek připadá Velikonoční pondělí na rozdíl od předchozích tří dnů se k tomuto dni neváže žádná křesťanská oslava. Lidé
dodržují některé tradice zvyky, například šlehání, pomlázkou nebo polévání vodou. V mnoha městech památkách po celém
Česku se při této příležitosti konají velikonoční trhy poli, pouliční představení nebo hry pro.
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mluvčí 
Děti.

mluvčí 
Začátek nového týdne přinese chladnější počasí. Především úterý bude deštivé. Od středy se ale opět v Česku začne
postupně oteplovat. O víkendu by se denní maxima mohla blížit 20 stupňům Celsia. Obloha ale podle předpovědi meteorologů
bude spíš zatažená s občasným deštěm.

Epidemie covidu v Česku dál slábne. Včera laboratoře potvrdily 749 nových případů. Testuje se ale méně a také se snižuje dál
počet hospitalizovaných. A právě, jak to teď s koronavirem v Česku vypadá už nám řekne Stanislav holobrada, ředitel Oblastní
nemocnice v Příbrami. Pane řediteli, přeji vám dobré ráno.

mluvčí 
Děkuji za pozvání a taky přeji všem dobré ráno.

mluvčí 
Já jsem to zmiňovala, že čísla nakažených klesají, tak mě zajímá, jak moc ještě ovlivňuje koronavirus. Chod vaší Oblastní
nemocnice zařadil už se koronavirus covid-19 na seznam běžných nemocí jen někdy s vážnějším průběhem.

mluvčí 
Dá se říci, že tomu tak nasvědčuje ta incidence, tak jak říkáte, praktickým k dnešnímu dni, konkrétně v Příbrami máme zhruba
10 pacientů a pacienti covid-19 se de facto zařazují do té do té běžné respirační škále. Nicméně máme stále ještě otevřeno
jedno covidové oddělení. Tam je zhruba 66 pacientů. A předpokládám, že do konce dubna už toto obědové oddělení zrušíme a
pacient budou umístěni na běžná oddělení izolačním režimu, tak jako to bývá u jiných respiračních onemocnění.

mluvčí 
Odložili respirátory nám vlastně všech veřejných místech, tedy kromě nemocnic kromě zdravotnictví lékáren po zkušenostech,
které vy v nemocnici máte s koronavirem po volbách, které opakovaně přicházeli. Bojíte se toho, co ještě třeba na podzim může
přijít?

mluvčí 
Samozřejmě ta podzimní prognóza může být ještě jaksi určitým varováním, protože co si budem povídat loni touto dobou
kulminovala skoro virové epidemie s tím, že se de facto rozjíždělo masivní očkování z dnešního pohledu, co mělo jednoznačně
jaksi význam protiepidemický, ale byť to bylo rozhodováno být významná část populace, tak na podzim ta epidemie přišla
znovu. Je pravda, že nepřišla takovýto takovéto intenzitě hlavně na do těch intenzivních lůžek, ale zatěžovala ten zdravotnický
systém důstojně závaží.

mluvčí 
Vy jste od března ve vaší nemocnici měli začít s očkováním vakcínu Novavax, která tedy funguje trochu jiném principu než ty
dosud používané vakcíny proti koronaviru, tak zajímá, jakou zkušenost s ní máte, jaký oni zájem.

mluvčí 
Není velký zájem, respektive inovovat jsme přelezli jsme, že bychom byli schopný tohle očkovat, ale větší zájem nebyl očkován,
ale jsme normální ty jsem RNA vakcíny, ať už to byla moderna nebo nebo COVID, ale zájem o to očkování byl minimální. Byli
jsme bylo to jednou týdně zhruba 50 lidí, ale říkám, že ty, které chtěly být očkováni, tak už byly v té minulosti očkovaní a ti, kteří
nechtěli být nějakých důvodů, tak se nenechali prostě ani v této době.

mluvčí 
Vy jste ještě také v nemocnici spustil ambulanci pro ukrajinské děti. Taky, jak zatím po těch několika dnech týdnech hodnotíte
to jejich fungování?

mluvčí 
Je to určitě, jak se v úlevu pro ten provoz dětských ambulancí v nemocnici. V současné době probíhá rekonstrukce dětského
pavilonu, takže i to vlastně ty prostory jsou redukovány sloužily právě v blízkosti toho centra pro uprchlíky na Zdaboři, pak se
tam máme vlastně ubytovnu pro zhruba 40 válečných uprchlíků, tak jsme využili ty kapacity bývalé vlastně nemocnice na
Zdaboři, aby tam řízena vlastně dětská ambulance pro dětské pacienty, ale také je využíván zhruba 3 dny v týdnu. A když je
potřeba, tak vyjíždíme do okolních, dejme tomu, ubytoven nebo míst, kde jsou ubytováni, válčí uprchlíci, takže vlastně lékařka,
která jazykově vybavená, je tuším, také z Ukrajiny, tak jedním, kterýmu je využívána tomuto a větší větší vlastně zátěž toho
nemáme, máme zhruba těch 15 pacientů denně.

mluvčí 
A od března nechám přichází uprchlíci z Ukrajiny, tak zaměstnali jste třeba právě nějaké takové lékaře nebo zdravotní sestry u
vás v nemocnici?

mluvčí 
Jsou v procesu je to relativně dost hodně zájemců zhruba 7 vlastně zájemců je v procesu, kdy už jsou třeba očkování, protože
u nás povinnost, když někdo pracuje ve zdravotnictví, to je taková analogie s tím covidem, takže ve zdravotnictví musí
pracovník očkován proti hepatitidě typu uber, takže mám asi 7 vlastně zájemců především z řad lékařského personálu, takže
během toho měsíce, kdy to očkovací, dejme tomu, schéma je mírně zkrácenou, tak budeme přijímat a jinak jsou denně určitě
do 10 zájemců, který se na personální oddělení ptají po práci, aby jediná výtka, že prakticky nemáme zpětnou vazbu, když pro
ně o ně projevíme zájem, tak o tom nevíme, jestli přijdou nebo ne, protože se určitě tady na více místech. Tento tato vlastně
agenda není úplně ideálně koordinována.

mluvčí 
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Jak vypadá celý ten přijímací proces, ať už lékařských pracovníků z Ukrajiny nebo lékařů, jak překonáváte třeba jazykovou
bariéru. Čím vším vlastně musí být vybaveni pro to, abyste k vám do nemocnice přijali?

mluvčí 
Asi nejjednodušší příklad právě těch lékařských pracovníků sestřička, která má nastupovat, tuším zítra v úterý, tak je má
veškerou vlastně dokumentaci o svém vzdělání, může být přijatelná pozici, a to pracovníka rovině sanitářky, 3 měsíce má na to,
aby doložila vlastně zkouškou znalost aspoň základní znalost českého jazyka ne ani tak kvůli psaní, ale politiku komunikaci
domluvený se samozřejmě bude mít nějakou takovouto mostem finanční zkoušku, jestli odpovídá to vzdělání tomu jejímu
zařazení, takže to to je, snažíme se jim zajistit jazykové kurzy ve spolupráci s městem vlastně s tou agendou, která se stará o
začlenění válečných uprchlíků, co naší společnosti především na výchově.

mluvčí 
A jste tedy otevřeně ještě příchodu dalších pracovníků z Ukrajiny, nebo jaká je personální situace ve vaší nemocnici aktuálně?

mluvčí 
Ano jsme, ale říkám, ty zdravotní nižší pracovníci majetek na řeknu, ten sice zjednodušený postup, ale je to o tom, že, že musí
zhruba po těch třech měsících nějakým způsobem prokázat znalost jazyka, tak samozřejmě své odbornosti, ale máme v plánu
zprávy třeba na by to někde máme ubytovaný, kde ze zhruba 40 běženců, tak tam zaměstnáme do role nějakej vlastně
odborníků budou tím, že nakupujeme službu třeba sekání a úklid, tak zrušíme budeme zaměstnávat na nějakou dohodu. Právě
tyto tyto pracovníky v areálu nemocnice.

mluvčí 
Teď to byly zkušenosti ředitele Oblastní nemocnice v Příbrami Stanislava obrany. Moc vám děkujeme přejeme hezké pondělí.

mluvčí 
Vám taky myslím za pozvání.

mluvčí 
Po dvou letech od vypuknutí pandemie covidu 19 se v řadě zemí světa vrací k hromadným velikonočním akcím. Příkladem je
Německo, kde se po pauze způsobené koronavirem vrátili mimo jiné k tradičnímu házení vajíček.

mluvčí 
Obarvená velikonoční vajíčka v Česku odměna, kterou se snaží koledníci získat. V německém hor Hauser se ale naopak lidé
snaží od sebe dostat co nejdál.

Tradiční velikonoční zábavě se lidé v tomto německém městě vrátili po dvouleté pauze. Dříve jim totiž neumožňovala
epidemická situace související s covidem 19.

mluvčí 
Udělá povídám věci, no jsem rád, že se vracíme do normálu a můžeme zase mezi lidi. Tuhle akci tu máme už pár let a jsem rád,
že se může zase konat.

mluvčí 
Letošního ročníku se vedle obyvatel hor Hauser z účastnic několik ukrajinských uprchlíků, kteří do města přišli po začátku
ruské invaze. Celkem jich do celého Německa dorazilo už na 300 000.

mluvčí 
Vlastně šanci za svalit na léta spoj to si.

mluvčí 
Myslím, že je vidět, jak jsou lidé rádi, že mohou zase mezi ostatní. Těší mě, že tu máme i mnoho hostů z Ukrajiny, kteří se této
akce aktivně účastnit, ale jsou to hosté, kteří v naší komunitě okolí našli nový domov, a to celkem nedávno.

mluvčí 
Německo není jedinou zemí, která se o letošních Velikonocích vrací k hromadným akcím.

Například v americkém New Yorku vyrazili lidé do ulic v rámci tradičního průvodu.

mluvčí 
Smaltované nádobí Agassi myslí.

mluvčí 
Trochu menší, než jsem čekala, řekla bych, že někteří lidé se stále bojí kvůli pandemii. Stejně tu ale slavnostní atmosféra
zábava.

mluvčí 
Velikonoční průvod má v New Yorku dlouholetou tradici. Jeho počátky sahají do sedmdesátých let devatenáctého století.
Stejně jako jiné akce po celém světě se ale v předchozích dvou letech neuskutečnil kvůli covidu 19.

mluvčí 
Dodržování půstu, svěcení jídla nebo návštěva chrámu, tak většinou probíhají Velikonoce na většině území Ukrajiny. Slaví se
většinou jinde než u nás. Letos je to o týden později. Katolická církev se totiž v sedmnáctém století odklonila od pravidla, že se
Kristovo vzkříšení oslavuje až týden po židovském svátku pesach.

mluvčí 
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Velikonoce jsou nejdůležitější svátky pro všechny křesťanské církve. Samozřejmě každá má své vlastní tradice a o když
vezmeme ukrajinskou řeckokatolickou církev nebo pravoslavnou církev, tak ty mají podobný a obřad o pouhou používají a
Řecko katolická církev třeba u nás už a slaví Velikonoce stejně jako římskokatolická, ale pro ty věřící, kteří právě přišli z
východu, tak také podle starého julianského kalendáře je tam klasická klasický model vlastně Květné neděle ukrajinský
zarovnané díly a a Zelený čtvrtek ukrajinský čistej software, kdy se například princi jsou zvyklí se mít právě proto, aby byli čistí
na ty látat na ty na ty svátky. Strach snad já nechci, a to je náš velký pátek, čisté sobota, to je a bílá sobota a a po tom okresní
a neděli ho s krizí měla tedy hod boží velikonoční na východě Ukrajiny tam, kde tam jste z těch částek, které byly pod
sovětským vlivem, tak tam se slaví hlavně ten to to vzkříšení tzn. neděle a chodí se do kostela, světice, jídlo a podobně, jako se
to děje v mnoha dalších církví křesťanských na západě samozřejmě je to trošičku jiné. Církevně stejné, ale lidé na západě více
se se lépe vlastně od o oblékají, berou si kroje, chodí všechny dny vlastně toho velikonočního rituálu chodí chodí do do
chrámu, a ale a nejhlavnější nejsem je tam nedělní nedělní bohoslužba.

mluvčí 
Ukrajina se nevzdá ani kousku svého území, aby ukončila válku v rozhovoru pro americkou CNN to uvedl prezident Volodymyr
Zelenskyj. Kyjev je podle něj odhodlaný bojovat o Donbas právě na region na východě země se teď zaměřuje ruská armáda.
Bitva o něj může podle Zelenského hrát klíčovou roli v celé válce.

mluvčí 
Bitva o Donbas je pro nás velmi důležitá z mnoha důvodů. Jednak z důvodu bezpečnosti. Naše jednotky v regionu jsou jedny z
nejlepších, které máme, je to velká skupina, kterou chce Rusko obklíčit. Zničit tím je to 44 000 profesionálních vojáků, kteří
bojují velkou válku. Už od roku 2014 Vlašim proto je pro nás důležité zachovat součást armády jednu z nejsilnějších.

mluvčí 
Food. A mezitím, co v Mariupolu na jihu Ukrajiny pokračují tvrdé boje do zhruba 200 km vzdáleného Záporoží, které je v rukou
ukrajinské armády. Se stahují lidé z nebezpečnějších oblastí. I tam se ale potýkají s řadou problémů, které s sebou válka.

mluvčí 
Přinesla.

mluvčí 
Si realitu zněly, to je běžné. To tady zní po celý duben. Po celý březen. Tu a tam jednou 2× za den se rozezní varování před ně
něčím ve vzduchu. Může to být projektil kdesi daleko, který ale má traktory směřujících ke Kyjevu. Drtivé většině případů to nic
nemá žádný výsledek opravdu ten projektil, takže to maketa letadla a podobně, tak buďto nedoletí nebo je zlikvidován
protivzdušnou obranou, ale je pravdou, že v posledních v předposledních dvou dnech opravdu byly hlášeny v okolí Kyjeva
nebo přímo v Kyjevě. Zásahy v tuto noc zatím nikoliv, ale jak říkám, i tuto noc tady zněly sirény, čímž ovšem trochu naznačují,
že možná něco se stalo, protože ukrajinské úřady nezveřejňují místa, alespoň ne hned po takovém úderu nezveřejní místa,
která byla zasažena ruským náletem, a dokonce vyzývají veřejnost, aby si tato místa nefotila, aby nedávala záběry na sociální
sítě, aby o tom nemluvilo. Má to důvod ten, aby se znemožňoval nebo znesnadňovalo Rusům ruské armádě vyhodnocovat
zpětně informace o přesnosti svých náletů. Ale platí tedy, že zatím opravdu nemáme hlášeno to, že by někde na území té širší
aglomerace Kyjeva nějaká ruská raketa dopadla bomba dopadla, ale opakuji sirény zněly prostě březen a první polovina
dubna. Je tady v takovém rytmu jednou 2× za den člověk poslouchá si rády občas slyší víc občas slyší míň občas trochu v
hlavě přemýšlí, jestli s tím něco dělat, jestli třeba jít do futer dveří to se doporučuje tedy být někde, kde přece jenom je nad nad
nad námi nějaká konstrukce. Občas člověk už ani nevnímá samozřejmě, že potom se člověk třeba podívá, když silami skončí z
okna, jestli někdo neuvidí kouř nebo nějakou světelnou stopu na nebi, ale vlastně jsem nikdy takového neviděl osobní můj
zážitek takový, že tuším, 2× jsem slyšel lehké zahřmění na obzoru, které jsem přirovnával k letní bouřce.

mluvčí 
A my u tématu zůstaneme s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji
vám dobré ráno.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak ruská invaze na Ukrajině pokračuje 4 padesátým dnem. Podle Kyjeva na území Ukrajiny i nadále proudí ruské jednotky.
Vrcholí přípravy na velkou ofenzívu na Donbasu. Přeskupují se ruské jednotky tak, jak se změní strategie ruské armády, bude
to jiný způsob boje, než ten, který jsme viděli doposud.

mluvčí 
Tak strategie taktika.

mluvčí 
To jsou 2 různé roviny plánování, potažmo provádění operace, pokud se jedná o strategické cíle, tady si myslím, že větším
změnám nedošlo. Vladimir Putin dal najevo, že hodlá Ukrajinu zničit celou a hal, pokud jde o tu taktiku, tady se bavíme o tom, v
jakém pořadí, jakým způsobem k tomu naplňování tohoto cíle, případně přistoupí, bude mu to umožněno. A už se ukázalo zcela
zjevně, že sem plánovaný plic krýt sledující uchvácení hlavního města Kyjeva selhal úměrně tomu Rusové byli nuceni nejenom
přeskupit své síly, ale malinko přehodnotí ten svůj postup. Momentálně hlavní pozornost invazních armád se soustřeďuje na 3
osy toho probíhajícího útoku 1 jde z jihu z okupovaného Krymu tak, aby Rusko bylo schopno se nějakým způsobem
zabetonovat na na jižní Ukrajině. Druhá ta osa směřuje. Z východu z těch okupovaných území Doněcku a Luhansku podél
pobřeží Azovského moře tak, aby Rusko bylo schopno proložit pozemní koridor mezi Ruskem, potažmo kupovaným Donbasem
až na okupovaný Krym. A třetí taková hlavní osa, kterou sledujeme teď, tak to je únor úder útok směrem na Charkov od
Charkova. Dále podél periferie tzn. podle ukrajinských hranice na Donbas tak, aby postupně ty jednotky operace sjednocených
sil, což je ta nejkvalitnější část ukrajinské armády se ocitli ocitli v kleštích, jsem se soustřeďuje pozornost poslední 2 týdny.
Předpokládám, že tomu pro nadcházející dny asi tak bude, nicméně ta adresáty ty útoky, včetně bombardování těch náletů
samozřejmě zasahuje prakticky celé území Ukrajiny.
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mluvčí 
Bude mít Rusko dostatek vojáků, protože jejich nedostatek už se projevil. Navíc mají velké ztráty tak a bude Vladimír Putin
přinucen uvažovat o mobilizaci, dálo záloh nebo dalších odvodech branců.

mluvčí 
Já si myslím, že je potřeba takovou možností počítat, protože v opačném případě Vladimir Putin dost možná nebude schopen
dosáhnout těch cílů, které si vytyčil, takže ano, toto je možnost. Částečně ušel tomuto opatření sáhl tím, že byla vypsána jarní
sezóna odvodu, což skýtá takovou hodnou kouřovou clonu, pod kterou lze verbovat i vysloužilé vojáky i nabírat celou některé
příslušníky nepravidelných uskupení. Atd. ale zatím to nevedlo k tomu k tomu kýženému výsledku, takže mírně nárůstu
frustrace samotného Putina úměrně tlaku západních sankcí a úměrně nepolevoval ní ukrajinského odporu. Je potřeba počítat s
tím, že ruský stát sáhne větší mobilizaci zdrojů, která může mít podobu všeobecné mobilizace boje schopného obyvatelstva.

mluvčí 
Fink.

mluvčí 
Z toho, co víme, jaké zbraně od západních partnerů na Ukrajinu proudí z toho, jak se třeba Ukrajinců dařilo bránit některé části
jejího území. A jakou tedy mají šanci se ubránit nějakému velkému útoku, protože víme, že těžké bojové techniky se ukrajinské
armádě příliš nedostává?

mluvčí 
Záleží na tom, jak ten podle vašich slov velkých velký útok měl vypadat. Já si myslím, že je to, čeho jsme svědky teď už velký
útok silně připomíná a je velkým překvapením pro nejenom tu invazní armádu i pro řadu analytiků na západě, že Ukrajina je
schopna se bránit takto efektivně už prakticky druhý měsíc té té té masivní eskalace. Co Rusko může činit ta cvičení proto, aby
nějakým způsobem dosáhlo větších praktických výhod poté, co zatím ta operace nedosáhla svých cílů, je je dále eskalovat a ta
eskalace může mít samozřejmě řadu podob jedna z těch podoba, která je obzvláště ohavná, čeho jsme svědky je rozrušování
limitů na použití síly, včetně čím dál větší neúcty k pravidlům a zákonům vedení války v podobě masakrování civilního
obyvatelstva i v tomto ohledu jsou vám, že Rusové ještě mají k čemu sáhnout.

mluvčí 
Chystá se referendum Ferrer chaos loňské oblasti na jihu Ukrajiny odštěpení oblasti. Ruští okupanti už tisknou hlasovací lístky.
Protokoly o výsledcích zřejmě budou připravené předem. Zajímá mě, jak by Rusové mohli využít tohoto případného nového
zabraného území pro nastolení nějakého nového politického stavu na Ukrajině?

mluvčí 
Takhle já v.

mluvčí 
Nerad používám ten pojem referendum, protože tady referendum implikuje nějaký právní institut založený na projevu vůle
obyvatel dotčeného území. To není to, čím bychom měli roční teďka tady na nás.

mluvčí 
Kdo referendum je přesnější význam?

mluvčí 
Samozřejmě tady se jedná o velké míry divadlo okupační správy, která quasi legitimizovat mimo jiné ty nelegálně do cílené
územní zisky, jichž dosáhlo a zároveň to odvádí naši pozornost dění dění na frontě. Já si myslím, že ta okupace dalšího trvání
mít nemusí z toho důvodu, že na těch okupovaných územích samozřejmě probíhá ozbrojený odpor civilního obyvatelstva
odbyté totální rezistence Rusové asi mohou se snažit dosáhnout toho, že je výměnou, že že, že ta nově okupovaná území se
pokusí nějakým způsobem zhodnotit modernizovat kapitalizovat v průběhu případných navazujících diplomatických rozhovorů
obrů těchto území využívat jako určitého nátlakové ho prostředků na Kyjev tak, aby Kyjev dosáhlo dvou učinil ústupky v jiné
oblasti, ale tak daleko ještě nejsme. Předbíháme zatím jsme svědky toho, že ruská strana má snahu nově obsazená území
zabetonovat nastolit okupační správou, včetně nejenom tedy okupační administrace, ale i třeba převádění škol na ruské
standardy zavádění ruštiny tzn. od ukrajinští volání těch těch nově okupovaných územích zavádění ruského rublu coby coby
platidla atd. ale na kolik toho terénu výstav, který bude mít nějaké delší trvání asi. To si nedovolím usuzovat a i o jste uvedli tu
nejen svoji reportáž útržky z interview prezidenta Zelenského, který jasně řekl, že o ukrajinském území se obchodovat nebude,
myslím si, že z právního hlediska případný jakýkoliv takový bílý by měl nulovou nulovou relevanci. Je to je to nátlakový
prostředek ze strany Ruska, ale jestli budeme delšího trvání, nejsem schopen odhadnout.

mluvčí 
Dovolte ještě jednu otázku. Vy jste před pár týdny v našem vysílání řekl, že válka na Ukrajině pro Rusko totální katastrofa, i
když řadě tamních obyvatel to stále ještě nedochází, tak je krach Ruska na dohled?

mluvčí 
Je to určitě v trajektorie vývoje, po které se Rusko vyvíjí samozřejmě diktátoři jako Vladimir Putin a jejichž režimy mohou mít
další trvání a jsou schopny fungovat i větší mezinárodní izolaci. Důkazem toho budiž Severní Korea, kde dynastie Kimů je
schopna efektivně vládnout už přes 70 let a ten režim to nějakým způsobem nepoložilo, ale ta trajektorie je je je podle mého
názoru zcela evidentní a je potřeba počítat s tím, že vnitřní problémy v Rusku budou už pouze narůstat a čím později Vladimir
Putin tuto svoji válku na Ukrajině prohraje tím horší následky pro Rusko bude mít.

mluvčí 
Tak to byl pohled Jana Šíra. Já vám moc děkuji, přeji hezký den.

mluvčí 
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Děkuju za zavolání.

mluvčí 
I o velikonočním pondělí můžou letos otevřít velké obchody vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu totiž neplatí zákon o
otevírací době. Jedním z nákupních středisek, která v hlavním městě dnes otevřela, je obchodní centrum v Letňanech, a právě
tam je Ondřej Pražák Ondřeji. Chodí lidé nakupovat i ve svátek.

mluvčí 
Dobré dopoledne. Ten zájem tady teď po deváté hodině velmi malý chodí sem velmi nízký počet lidí opravdu jsou to jenom
jednotky a dá se říct, je to logické, protože dnes na Velikonoční pondělí mají lidé, dá se říct, jiné zájmy buď ještě slaví
velikonoční svátky chodí na koledu nebo navštěvují své příbuzné. A řada lidí také využívá toho, že ještě doznívá ten
prodloužený víkend, takže mnohdy ani nejsou v Praze nejsou ve městě. Ty jsi říkala, že toto obchodním centru v Letňanech je
tedy otevřená, nicméně ten počet obchodů, který které jsou otevřeny uvnitř, tak ten opravdu velmi malý, zpravidla se jedná
třeba obchody s rychlým občerstvením nebo květinářstvím díky tomu, že platí nouzový stav, tak dnes tedy můžou otevřít ty
velké obchody, které mají prodejní plochu nad 200 m2, nicméně většina provozovatelů především supermarketu s potravinami
se rozhodla, že tuto volby tuto volbu využít, takže dají svým zaměstnancům volno a podobně. Tomu tady v Letňanech tady
supermarket s potravinami je také zavřený prodejci nebo zástupci těchto obchodů říkali, že ty obchody velké supermarkety
nechají dnes otevřené pouze v místech, která jsou hojně navštěvovaná. Jsou to třeba velké dopravní uzly jako hlavní nádraží,
anebo letiště v Praze.

Slavia se Zlínem, Sparta v Olomouci, Plzeň v MB, potom 1. kolo nadstavby. Bayern-Dortmund, Chelsea-West Ham!
URL
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Základní část Fortuna:ligy končí 30. kolem ve středu v 18.00 hodin (O2 TV Sport a O2 TV Fotbal). Slavia hostí Zlín, Sparta
jede do Olomouce, Viktoria Plzeň do Mladé Boleslavi. Hned potom o víkendu začíná 1. kolem nadstavbová část skupin o 1. až
6. místo, o 7. až 10. místo a o 11. až 16. místo.

Hrají se opět i anglická Premier League (Premier Sport 1 a Premier Sport 2, mj. Chelsea-West Ham United v neděli v 15.00
hodin), druhá anglická liga (Premier Sport 1 a Arena Sport 1), první a druhá německá bundesliga, italská Serie A, La Liga 2
(NOVA Sport 4), francouzská Ligue 1 a Ligue 2 (NOVA Sport 1 a NOVA Sport 2), turecká Süperliga (Sport 1 a Sport 2),
nizozemská Eredivisie (Arena Sport 1), slovenská Fortuna liga (NOVA Sport 1 a TV Dajto), rakouská bundesliga (Arena Sport
2) a druhá česká liga/F:NL (ČT Sport – Dukla Praha-FK Varnsdorf v sobotu v 10.15 hodin). V sobotu večer je na pořadu finále
Španělského poháru: Real Betis Sevilla-FC Valencie (ve 20.00 hodin – Sport 1). 
Již v týdnu jsou na programu dohrávky Premier League, jedno kolo španělské La Ligy, jedno kolo francouzské Ligue 1, odvety
semifinále Italského poháru a semifinále Německého poháru. 

PONDĚLÍ 18. DUBNA 2022 
10.45: Dohráno (zpravodajství z 29. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. Repríza ve 4.35 hodin. 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 29. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
13.25 (výkop 13.30) : FC Middlesbrough – FC Huddersfield Town (utkání 43. kola druhé anglické ligy/Championship) – Premier
Sport 1. 
15.55 (výkop 16.00 ): FC Queens Park Rangers – FC Derby County (utkání 43. kola druhé anglické ligy/Championship) –
Premier Sport 1. 
18.30 : FC Bristol City – FC Sheffield United (utkání 43. kola druhé anglické ligy/Championship) – Arena Sport 1. 
18.55 (výkop 19.00): SSC Neapol – AS Řím (utkání 33. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
19.30: Galatasaray Istanbul – Malatyaspor (utkání 33. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Záznam ve 3.00 hodin, Sport 2 ve
24.00 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 29 (talk show po 29. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.55 (výkop 21.00): FC Barcelona – FC Cádiz (utkání 32. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): Atalanta Bergamo – Hellas Verona (utkání 33. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00) : FC Nottingham Forest – FC West Bromwich Albion (utkání 43. kola druhé anglické ligy/Championship) –
Premier Sport 1. 
21.30: GD Estoril Praia – SC Braga (utkání 30. kola Liga Portugal) – Arena Sport 1. 

ÚTERÝ 19. DUBNA 2022 
14.00: Tiki-Taka 29 (talk show po 29. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
15.10: Dohráno (zpravodajství z 29. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
18.55 (výkop 19.00): RCD Mallorca – Deportivo Alavés (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
19.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 29. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
19.55 (výkop 20.00): FC Souchaux – FC Toulouse (utkání 34. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.40 (výkop 20.45): Hamburger SV – SC Freiburg (semifinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – NOVA Sport 1,
německá ARD (Das Erste). 
20.55 (výkop 21.00): FC Liverpool – Manchester United (dohrávané utkání 30. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): Real Betis Sevilla – FC Elche (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.00: Inter Milán – AC Milán (odvetné semifinálové utkání Italského poháru/Coppa Italia) – Sport 2. 
21.25 (výkop 21.30): FC Villarreal – FC Valencie (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 

STŘEDA 20. DUBNA 2022 
17.00 (výkop 18.00): Slavia Praha – Fastav Zlín (utkání 30. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. O T2 Fotbal záznam ve
čtvrtek ve 20.00 hodin. 
17.00 (výkop 18.00): Sigma Olomouc – Sparta Praha (utkání 30. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. Záznam ve čtvrtek v
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17.00 hodin. 
17.55 (výkop 18.00): Baník Ostrava – FK Jablonec (záznam v 21.30 hodin a ve čtvrtek ve 22.00 hodin), Bohemians Praha
1905 – FC Hradec Králové (záznam ve 23.30 hodin), FK Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň (záznam ve čtvrtek v 9.00 hodin), MFK
Karviná – FK Pardubice (záznam ve čtvrtek v 11.00 hodin), 1. FC Slovácko – Slovan Liberec (záznam ve čtvrtek v 13.00 hodin),
FK Teplice – Dynamo České Budějovice (záznam ve čtvrtek v 15.00 hodin – utkání 30. kola české Fortuna:ligy) – streaming O2
TV Fotbal. 
18.55 (výkop 19.00): Atlético Madrid – FC Granada (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
18.55 (výkop 19.00): AS Monako – OGC Nice (utkání 33. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
19.55 (výkop 20.00): Celta Vigo – FC Getafe (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
20.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih středečních utkání 30. kola české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): FC Chelsea – FC Arsenal (dohrávané utkání 25. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): RB Lipsko – 1. FC Union Berlín (semifinálové utkání Německého poháru/DFB Pokal) – NOVA Sport 1,
německá ARD (Das Erste). 
20.55 (výkop 21.00): Manchester City – FC Brighton and Hove Albion (dohrávané utkání 30. kola Premier League) – Premier
Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): SCO Angers – FC Paris Saint-Germain (utkání 33. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
21.00: Juventus Turín – ACF Fiorentina (odvetné semifinálové utkání Italského poháru/Coppa Italia) – Sport 2. 
21.25 (výkop 21.30): CA Osasuna Pamplona – Real Madrid (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.45: Dohráno (zpravodajství ze 30. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. Repríza ve 4.25 hodin. 

ČTVRTEK 21. DUBNA 2022 
10.55: Dohráno (zpravodajství ze 30. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
11.55: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
18.55 (výkop 19.00): UD Levante – FC Sevilla (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
19.55 (výkop 20.00): FC Cádiz – Athletic Bilbao (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
k20.40 (výkop 20.45): FC Burnley – FC Southampton (dohrávané utkání 30. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
21.25 (výkop 21.30): Real Sociedad San Sebastián – FC Barcelona (utkání 33. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 

PÁTEK 22. DUBNA 2022 
12.55: Dohráno (zpravodajství ze 30. kola české Fortuna:ligy) – ČT Sport. Repríza ve 4.10 hodin. 
14.00: Juventus Turín – Benfica Lisabon (semifinálové utkání Juniorské ligy UEFA) – UEFA.tv. 
17.55 (výkop 18.00): Atlético Madrid – FC Red Bull Salcburk (semifinálové utkání Juniorské ligy UEFA) – NOVA Sport 4,
UEFA.tv. 
18.25 (výkop 18.30): Karlsruher SC – FC Ingolstadt 04 (utkání 31. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
19.30: Rizespor – Fenerbahce Istanbul (utkání 34. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam v 1.30 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 30 (talk show po 30. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.25 (výkop 20.30): VfL Wolfsburg – 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00) : – FC Huddersfield Town – FC Barnsley (utkání 44. kola druhé anglické ligy/Championship) – Premier
Sport 1. 

SOBOTA 23. DUBNA 2022 
9.55: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
10.05 (výkop 10.15): Dukla Praha – FK Varnsdorf (utkání 24. kola české druhé ligy/F:NL) – ČT Sport. Záznam ve 20.25 hodin
a ve 2.35 hodin. 
12.30: Tiki-Taka 30 (talk show po 30. kole české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. 
13.25 (výkop 13.30): FC Arsenal – Manchester United (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
13.25 (výkop 13.30): FC Schalke 04 – Werrde Brémy (utkání 31. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
13.30 : FC Luton Town – FC Blackpool (utkání 44. kola druhé anglické ligy/Championship) – Arena Sport 1. 
15.25 (výkop 15.30): SpVgg Greuther Fürth – Bayer 04 Leverkusen (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3.
Nova Sport 4 záznam ve 22.45 hodin. 
15.25 (výkop 15.30): RB Lipsko – 1. FC Union Berlín (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 
15.30 (výkop 16.00): Šestnáctý – Jedenáctý, Dvanáctý – Čtrnáctý, Třináctý – Patnáctý (utkání nadstavbové skupiny o 11. až
16. místo v české Fortuna:lize) – streaming O2 TV Fotbal. 
15.55 (výkop 16.00): Manchester City – FC Watford (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 22.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): FC Leicester City – FC Aston Villa (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 2. 
16.30: NEC Nijmegen – Ajax Amsterdam (utkání 30. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
16.55 (výkop 17.00): Olympique Lyon – HSC Montpellier (utkání 34. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
17.55 (výkop 18.00): Inter Milán – AS Řím (utkání 34. kola italské Serie A – NOVA Sport 4. 
18.00 (výkop 18.30): Bayern Mnichov – Borussia Dortmund (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
18.20 (výkop 19.00): Třetí – Pátý (utkání 1. kola nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo v české Fortuna:lize) – O2 TV Fotbal. 
18.25 (výkop 18.30): FC Brentford – Tottenham Hotspur (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
18.55 (výkop 19.00): AS Saint-Étienne – AS Monako (utkání 34. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
19.30: Adana Demirspor – Trabzonspor (utkání 34. kola turecké Süperligy) – Sport 2. Sport 1 záznam ve 3.00 hodin. 
20.00: Real Betis Sevilla – FC Valencie (finálové utkání Španělského poháru/Copa del Rey v Seville) – Sport 1. 
21.00: SC Cambuur – PSV Eindhoven (utkání 30. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
20.30 (záznam, výkop 16.00): FC Norwich City – FC Newcastle United (utkání 34. kola Premier League – Premier Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): Hellas Verona – Sampdoria Janov (utkání 34. kola italské Serie A – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): FC Paris Saint-Germain – RC Lens (utkání 34. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
21.20: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 1. kola nadstavby české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
22.25 (záznam, výkop 16.00): FC Crystal Palace – FC Leeds United (utkání 34. kola Premier League – Premier Sport 1. 

NEDĚLE 24. DUBNA 2022 
10.35: Moment týden (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. 
10.45 (výkop 11.00): TJ Družstevník Bory – TJ Sokol Bobrová (utkání 19. kola Okresního přeboru okresu Žďár nad Sázavou v
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Kraji Vysočina v rámci Projektu ČT a FAČR „Náš fotbal živě“) – ČT Sport. Záznam ve 22.35 hodin a v pondělí v 8.40 hodin. 
12.25 (výkop 12.30): Salernitana Calcio – ACF Fiorentina (utkání 34. kola italské Serie A – NOVA Sport 4. Záznam v 0.30
hodin. 
14.30: Feyenoord Rotterdam – FC Utrecht (utkání 30. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
14.30: FC Red Bull Salcburk – FK Austria Vídeň (utkání 28. kola rakouské bundesligy) – Arena Sport 2. 
14.55 (výkop 15.00): FC Chelsea – FC West Ham United (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 20.00 hodin. 
14.55 (výkop 15.00): FC Burnley – FC Wolverhampton Wanderers (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 2. 
14.55 (výkop 15.00): FC Empoli – SSC Neapol (utkání 34. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 
15.15 (výkop 15.00): OGC Nice – ES Troyes (utkání 34. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
15.25 (výkop 15.30): VfL Bochum – FC Augsburg (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 
15.30 (výkop 16.00): Druhý – Čtvrtý (utkání 1. kola nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo v české Fortuna:lize) – O2 TV Sport,
O2 TV Fotbal. 
15.55 (výkop 16.00): Desátý – Sedmý, Devátý – Osmý (úvodní semifinálová utkání ve skupině o 7. až 10. místo v české
Fortuna:lize) – streaming O2 TV Fotbal. 
16.30 (výkop 17.00): FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (utkání 7. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) – slovenská
TV Dajto. 
17.00: OSC Lille – Racing Štrasburk (utkání 34. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
17.25 (výkop 17.30): FC Liverpool – FC Everton (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam
ve 22.00 hodin. 
17.25 (výkop 17.30): Hertha BSC Berlín – VfB Stuttgart (utkání 31. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 4. 
17.55 (výkop 18.00): FC Janov – Cagliari Calcio (utkání 34. kola italské Serie A – NOVA Sport 3. 
18.20 (výkop 19.00): Šestý – První (utkání 1. kola nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo v české Fortuna:lize) – O2 TV Sport,
O2 TV Fotbal. 
19.15 (výkop 19.30): FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava (utkání 7. kola skupiny o titul slovenské Fortuna
ligy) – NOVA Sport 2. 
19.30: SK Altay Izmir – Galatasaray Istanbul (utkání 34. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 22.45 hodin. 
20.40 (výkop 20.45): SS Lazio Řím – AC Milán (utkání 34. kola italské Serie A – NOVA Sport 4. 
21.20: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 1. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV
Fotbal. 
21.30: Dohráno (zpravodajství z 1. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – ČT Sport. Repríza ve 4.15 hodin. 

PONDĚLÍ 25. DUBNA 2022 
10.25: Dohráno (zpravodajství z 1. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – ČT Sport. Repríza ve 22.40 hodin. 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 1. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 1. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
14.55 (výkop 15.00): Finálové utkání Juniorské ligy UEFA – NOVA Sport 3, UEFA.tv. 
19.30: Besiktas Istanbul – Kasimpasa (utkání 34. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 23.30 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 31 (talk show po 1. kolůe nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): Sassoulo Calcio – Juventus Turín (utkání 34. kola italské Serie A – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): FC Toulouse – Chamois Niortais (utkání 35. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): UD Almería – Sporting Gijón (utkání 37. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport 3. 
21.40: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
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mluvčí 
Je přesně půl jedenácté přeji vám hezké sváteční pondělí. Nejméně 6 lidí zemřelo při ruských raketových útocích na západu
ukrajinský Lvov. 8 dalších utrpělo zranění. Podle starosty mířilo na město 5 střel. 3 z nich zasáhli vojenské cíle jednak
pneuservis a další dopadly na sklady poblíž poblíž nádraží. Úřady vyzvaly obyvatele, aby nepořizovali fotografie nebo videa
škod a zůstaly skryté.

Lodě plující pod ruskou vlajkou se nově musí vyhnout bulharským přístavům v černém moři Sofie jim tam zakázala vstup.
Výjimka se bude týkat plavidel v potížích nebo těch, kde která do zemí Evropské unie vezou energetické produkty, potraviny
nebo léky. Opatření je součástí nového balíku sankcí vůči Rusku schváleného Evropskou unií.

Testy v neděli odhalily 749 nových případů covidu 19 je to nejnižší přírůstek od 10. října loňského roku. Nižší čísla ale
pravděpodobně souvisí s velikonočními svátky, protože se zároveň i výrazně méně testuje. Nadále klesá počet
hospitalizovaných s koronavirem je v nemocnicích 706 lidí asi 600 méně než před týdnem.

Velikonoční svátky dnes završí řada akcí po celé republice. Speciální program určený především dětem si připravili třeba
zámky Kratochvíle Častolovice. Do Opočna zase můžou dorazit lidé na výstavu Kraslic a další sváteční výzdoby. Hlavním městě
začne v 7 hodin večer v Národní technické knihovně velikonoční koncert.

Začátek nového týdne přinese chladnější počasí. Především úterý bude deštivé. Od středy se ale opět začne v Česku
postupně oteplovat. O víkendu by se denní maxima mohla blížit 20 stupňům Celsia. Obloha ale podle předpovědi meteorologů
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bude spíš zatažená s občasným deštěm.

A zpátky k Ukrajině o taktice a strategických cílech ruské armády. Dnes mluvil ve studiu ČT24 Jan Šír z institutu mezinárodních
studií při fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

mluvčí 
Pokud se jedná o strategické cíle, tady si myslím, že větším změnám nedošlo. Vladimir Putin dal najevo, že hodlá Ukrajinu zničit
celou. A pokud tu taktiku tady se bavíme o tom, v jakém pořadí, jakým způsobem k tomu naplňování tohoto cíle, případně
přistoupí, bude mu to umožněno. A už se ukázalo zcela zjevně, že ten plánovaný plic creek sledující uchvácení hlavního města
Kyjeva selhal úměrně tomu Rusové byli nuceni nejenom přeskupit své síly, ale malinko přehodnotí ten svůj postup.
Momentálně hlavní pozornost invazních armád se soustřeďuje na 3 osy toho probíhajícího útoku 1 jde z jihu z okupovaného
Krymu tak, aby Rusko bylo schopno se nějakým způsobem zabetonovat na na jižní Ukrajině. Druhá ta osa směřuje. Z východu z
těch okupovaných území Doněcku a Luhansku. Podél pobřeží Azovského moře tak, aby Rusko bylo schopno provozu Žid
pozemní koridor mezi Ruskem, potažmo kupovaným basem až na okupovaný Krym. A třetí taková hlavní osa, kterou sledujeme
teď, tak to je únor úder útok směrem Charkov od Charkova. Dále podél periferie tzn. podle ukrajinských hranice na Donbas
tak, aby postupně ty jednotky operace sjednocených sil, což je ta nejkvalitnější část ukrajinské armády se ocitli ocitli v kleštích,
jsem se soustřeďuje pozornost poslední 2 týdny. Předpokládám, že tomu pro nadcházející dny asi tak bude, nicméně ta
adresáty ty útoky, včetně bombardování těch náletů samozřejmě zasahuje prakticky celé území Ukrajiny.

mluvčí 
Narůst narůst cen má kromě inflace vliv i válečný konflikt na Ukrajině. Potraviny podražily o desítky procent. Máslo mouka jsou
meziročně dražší o třetinu. Do cen energií se promítají také sankce uvalené na Rusko. A právě u tohoto tématu zůstaneme s
ekonomem a analytikem Petrem Bartoněm. Přeji vám dobré dopoledne.

mluvčí 
Krásný den.

mluvčí 
Tak zdražuje asi úplně všechno, co nejvíc.

mluvčí 
To je hrozně těžké dneska měřit udrženy všechno měříme téměř měsíčním zpožděním, takže dneska máme taktiku informaci o
tom, co se zdražovalo v březnu. Duben budeme vědět někdy v druhé polovině května a jenom částečně se tam projeví i
aktuální ceny, to je prostě problém ekonomům, všechno měří ve zpětném zrcátku. Nicméně je pravda, že všechno, co nějak
spíš spojeno se s energiemi, tak roste nejvíce. Tím pádem můžeme říct, čím více v tom energie tím víc to roste, ale není to
nutně jenom válečný projev, loty energie rostou už více než rok a vždycky trvá, než se projeví tzn. ty dnešní ústy spotřebního
zboží jsou spíš dány těmi růsty předválečnými energiích a na ty případné válečné růsty cen energií si budeme muset zase
počkat zhruba měsíc 2, než se, než se projeví, pokud se projeví, tak to jako uvidíme, pokud ne, tak bohužel spousta výrobců to
zatím má pocit, že to bude muset nést na svých bedrech ty potraviny, protože třeba mají pocit, že je jim my zákazníci
nedovolíme, aby zvýšily ceny příliš tzn. ten skutečný tlak na zvyšování cen může být ještě vyšší, než kolik ve skutečnosti my
jako zákazníci pociťujeme, protože částečně s námi ten úděl sdílí právě výrobci.

mluvčí 
Jestli to částečně zmínil, tak mě zajímá tedy ta prognóza do příštích měsíců. Co nás čeká, jaký vývoj zdražování ještě můžeme v
Evropě očekáváte, kam až se ceny můžou vyšplhat?

mluvčí 
Budeme asi letos rádi, když žádný ten měsíce nebude vina dvojciferná inflace krát začíná dvojkou. Postupně se to snad ke
konci roku bude bude zlepšovat, nicméně samozřejmě bude záviset na tom, jak bude pokračovat ten vývoj na Ukrajině. Ten
spíš bude ovlivňovat zatím všeho vývoj cen potravin právě proto, že už asi zasahuje ovlivňuje právě novou sezónu novou
novou úrodu, tedy ty části, které nebyly zase výbušná na podzim a nebyly zničeny vojenskou technikou. A tam tedy můžeme
teoreticky čekat další růst zásadní bude otázka se s energiemi, ty paradoxně třeba, co se týče evropského plynu, tak tam ta
cena je dneska na předválečné úrovně nižší než předválečné úrovni. Tam byl na začátku toho konfliktu obrovský nárůst, ale
potom se to zase relativně zklidnil, takže zatím naštěstí ten plyn je zploští dán následky covidu než následky ukrajinského
konfliktu. Nicméně pokud by právě v otázce případného odříznutí se Evropské unie od plynu jako forma sankce na Rusko,
protože Rusko to samo o sobě neudělá, protože co s tím nedělalo, tak tam skutečně potom můžeme čekat další nárůst, ale
zatím to vypadá, pokud dojde, že tomu jenom dlouhodobému odcházení od plynu tzn. snížit o třetí na věci o 2/3 pomalému
třetinu do konce roku plánuje Evropská unie, tak tam by ty nárůsty nemusely být nějak zásadní.

mluvčí 
Když se zmiňoval on Ukrajinu v souvislosti s tím, jaký vliv by to mohlo mít na vývoj cen potravin, tak farmáři už tam tedy sice
zaseli, ale ten vývoj dalších událostí nejistý. Česko je soběstačné. Pěstování pšenice má přebytky, tak znamená to, že by se
zdražování těch mezinárodních trzích nemuselo až tak úplně týkat?

mluvčí 
My sice máme přebytky, ale jsme zase spojeni s těmi mezinárodními trhy, tedy naštěstí nemáme nějaký komunistický tábor,
který ODS odmítá obchodovat se zbytkem světa jako pádem to, že máme přebytky je fajn, že prostě nejsme nuceni s hnutím
vyjednávat někde ho nakupovat, ale to, že bychom byli schopni ochránit nějakou naši cenu před růstem, to to tak neplatí,
protože ale mezinárodní obchod a světová cena znamená, že zatímco my jsme přebytkový třeba pšenici, tak vezmu zase
nedostatkový téměř všem ostatním a vlastně vyměňujeme tu pšenici za to ostatní, čeho se nám nedostává tzn. odříznu
odříznout nějak ten český trh od toho světového jenom proto, abychom měli lacinou pšenici, tak to není moc dobrá politika,
protože potom nás ostatní odříznou a od toho zbytku navíc Evropské unie se ani zřizována můžeme, takže nebál bych se ale
nemá cenu tedy teď mluvit nějakým zdvojnásobení těch cen. Bude to asi krátkodobý růst, možná nemusí trvat ani nějaký
podpis po zbytek roku a bude to maximálně nějakých nižších desítek procent a ne nějaký katastrofický scénář, kdybychom
neměli co jíst.
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mluvčí 
Tak co říkáte a na prognózy některých analytiků, kteří trochu straší s tím nebo obávají se toho, že by právě třeba zdražování
hnojiv, které má vliv na další zdražování potravin, mohlo znamenat nějakou větší celosvětovou potravinovou krizi.

mluvčí 
No a abychom právě přispěli, kdybychom si tady všechno tu pšenici už už po nashromáždili, nepustili bychom nic se do světa
tzn. ano právě země, které mají méně pšenice nebo jsou nedostatkové, tak musí teďka řešit, budou asi čili mnohem vyšším
nárůstům a nemůžeme vyloučit, že některé země skutečně budou mít letadla spojených národů, které tam budou zavážet
potraviny, ale jako ukázal slavný ekonom a Bilak byl touto výškou i oceněn Nobelovou cenou, tak drtivá většina hladomorů
neplyne z toho, že by na místě nebyly potraviny nebo nebyly dostupné většinou selhává logistika, pokuta země skutečně není
sama schopna si takové objemy nově nakontaktovat ne sama zabezpečit do země a potom distribuovat potom přijde čas na
nějakou masovou distribuci, ale zase čím víc budeme schopni to rozvrstvit v čase, tím lépe se budou schopny ty ostatní země
země přizpůsobit a navíc i v nich může probíhat nějaká substituce ve smyslu okay, pokud nám nyní zdražila pšenice z Ukrajiny
Ruska, protože Rusko paradoxně vyvázl ještě víc pšenice než Ukrajinu, tak jsou tady alternativě, není to jako, že bych měl
nějaké francouzské císařské řady rady, ať tedy jedí koláčky, ale je tady rýže, jsou tady ostatní obiloviny, které pramení ze zemí,
které nebyly postiženy ten válečný válečné účely. Jedním z těch způsobů je vlastně to tím pádem zabezpečí více pšenice pro
všechny, když kvůli vysoké ceně svět začne jíst méně pšenice a začal jíst více všeho ostatního tím pádem i toho ostatního se
zvedne nepatrně cena, ale trošku se to vrství to zdražení tzn. nebude tady je navíc krát zdražila novinky na dvojnásobek,
ostatní by nebyl schopen.

mluvčí 
Říká analytik ekonom Petr Bartoň. Díky za váš čas.

mluvčí 
Hezký den, hody hody doprovody.

mluvčí 
Vláda letos téměř jistě nedodrží plánovaný schodek rozpočtu ve výši 280 miliard korun. České televizi to řekla šéfka národní
rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Deficit podle ní kvůli válce na Ukrajině vzroste o desítky miliard. Fialu kabinet navíc v reakci
na vysokou inflaci schválil snížení spotřební daně z paliv. Zrušení silniční daně nebo růst životního existenčního minima.
Ohřejeme pasažéry z okraje.

mluvčí 
Do Česka už před válkou oficiálně uprchlo zhruba 300 000 lidí z Ukrajiny. Státní náklady na jejich ubytování sociální dávky
vzdělávání, zdravotní péči a další pomoc. Budou podle ministra vnitra mnohem vyšší než vláda na začátku války odhadovala.

mluvčí 
O nějakých 54 miliard, ale jednáme s Evropskou unií, abychom velkou část těch peněz dostali do rozpočtu evropských zdrojů.

mluvčí 
I kdyby Evropská unie většinu nákladů spojených s uprchlíky Česku proplatila. Zvýšení schodku letošního státního rozpočtu se
vláda podle šéfky národní rozpočtové rady nevyhne.

mluvčí 
Nevyhnutelné. Bude to zvýšit ten schodek 280 o nějaké desítky miliard. Doufám samozřejmě, že ty nejmenší, ale pochopitelné,
že válka na Ukrajině je něco, co tu situaci změnilo.

mluvčí 
Klíčoví ministři Fialovy vlády vyšší než plánovaný deficit připouští. Oficiálního ale oznámit nechtějí. Skutečně.

mluvčí 
To nemohu vyloučit, kdyby nebylo 24. února, tak bych to vyloučil.

mluvčí 
Tak 280 miliard byl závazek ještě před touhle krizí teď se samozřejmě ukazuje, že ty výdaje jsou obrovské. Myslím si, že s
tímhle číslem problém bude.

mluvčí 
Vláda totiž kvůli válce plánuje také až 15 miliardové zvýšení výdajů na obranu po daňových úlevách, které kabinet schválil kvůli
vysoké inflaci, pak vypadne z veřejných financích víc než 8 miliard. A další 2 miliardy letos vláda zaplatí za zvýšení životního
existenčního minima. To je spolu s výdaji na uprchlickou krizi dohromady skoro 80 miliard, se kterými původní rozpočet
nepočítal. Poslanci tady ve sněmovně schválili vládní návrh státního rozpočtu 10. března, tedy zhruba 2 týdny poté, co začala
válka na Ukrajině. Opozice tvrdí, že už tehdy rozpočet se schodkem 280 miliard příliš ambiciózní.

mluvčí 
Cárem papíru už ten den, kdy se schválil. Tam byla celá řada účetních triků. Celá řada věcí nepodložených legislativou, takže
on je dneska už reálný a navíc do toho vstoupila válka.

mluvčí 
Vláda se musí snažit, nesmí nesmí svádět všechno jenom jenom na to, že prostě válka na Ukrajině a poté bude potřeba utrácet
peníze bez nějaké kontroly.

mluvčí 
Česká vláda projedná novelu státního rozpočtu na konci června. Hned poté pošle do Poslanecké sněmovny. Ministr financí
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Zbyněk Staňura chtěl, aby poslanci schválili nový rozpočet do konce srpna. Redakce Petr Vašek, Česká televize.

mluvčí 
Autor této reportáže Petr Vašek už je se mnou ve studiu Petře, dobré poledne.

mluvčí 
Krásné dopoledne. Krásný.

mluvčí 
Den. Tak pojďme ještě v rozpočtu šéfka národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Říká, že schodek bude ještě o desítky
miliard vyšší, než jaký sněmovna před měsícem schválila, tak o co toto své trhy tvrzení opírá.

mluvčí 
Tak Eva Zamrazilová exaktní žena předsedkyně národní rozpočtové rady a ono to opírá o jasná čísla z makroekonomické
prognózy dubnové, která mluví naprosto jasně deficit veřejných financí. Podle samotného ministerstva financí má vzrůst z tří
celých 0,3 % HDP na 4,5 % HDP. Kdyby to jednoduché je úplně jednoduše do reálných čísel. Je to 80 miliard, vyšší schodek
ale celých veřejných financí. Státní rozpočet tvoří zhruba 70 % těch veřejných financí, takže není možné, aby podle té
makroekonomické prognózy, aby deficit vzrostl o desítky miliard nevíme, kolik to bude, může to být 20 000 007 50, jak bude
záležet na délce války na Ukrajině na inflaci na růstu české ekonomiky, ale to, že rozpočet, že rozpočtový schodek právě kvůli
nákladům, které souvisí hlavně tedy válku s vysokou inflací bude vyšší, tak to už se zdá prakticky jisté, přiznává to vlastně
trošku skryté ministerstvo financí.

mluvčí 
Takže ty proměnné, které zmiňoval třeba válka na Ukrajině, to je ten důvod, proč někteří ministři třeba včetně ministra financí
Zbyňka Stanjury, nechtějí tedy přiznat to, že skutečně půjdeme do vyšších čísel to tak.

mluvčí 
Já si myslím, že tam jsou 22 důvody. První důvod je takový obecně politický rok státní rozpočet schválila sněmovna 10. března,
což je před měsícem a půl prostě tak brzy po schválení rozpočtu to podle mého názoru ministři nechtějí říct naplno, protože
prostě to ještě příliš brzy. A opozice by mohla vládu kritizovat za to, že ten rozpočet byl vlastně opravdu jsme vlastně věděli i v
té reportáži. A ten druhý důvod je, že Zbyněk Staňura je trošku opatrný v těch výrocích. A pokud neví, kolik bude alespoň
alespoň na nějaké desítky miliard, tak se do toho prostě nepouští. Já si myslím, že to, takže se dozvíme v červnu až bude
připravovat, až bude připraven nový státní rozpočet, respektive až nový státní rozpočet předloží na vládu, tak tam se ten nový
schodek dozvíme, myslím, že předtím než ministr financí neprozradím.

mluvčí 
Dokážeš zhodnotit, nakolik má ministr financí Zbyněk Stanjura pravdu s tím, když říká, že kdyby nebylo války na Ukrajině, tak by
se jim ten schodek ve výši 280 miliard korun podařilo uřídit.

mluvčí 
Já si myslím, že by to vláda řídila, myslím v tomhle, souhlasím se Zbyňkem Stanjurou, protože by nebyla žádná uprchlická krize
tzn. že by tam nebylo těch 54 miliard vyšších výdajů. Myslím si, že vláda by tak rychle začala zbrojit, respektive nebylo by tam
těch 15 miliard obrat, myslím si, že by nesnižovala spotřební daně z paliv, takže myslím si, že, že by tam by možná možná by
zrušila silniční daň, možná by zvýšila životní existenční minimum kvůli inflaci, ale rozhodně rozhodně by ty výdaje nebyly tak
nebyly tak vysoké vládě Zbyňka Stanjury na vládě. Petra Fialy se stalo něco podobného jako vládě Andreje Babiše je to tzv.
černá labuť v ekonomické teorie říká tzn. že přišlo něco naprosto nenadálého. A prostě jste s tímto dnes tím prostě s tou
nenadálou událostí se musí vláda popasovat Petra Fialy vlády Petra Fialy válka na Ukrajině. Andrej Babiš zažil před dvěma lety
při covidu, takže prostě tyto 2 černé labutě takzvaně nenadále události s tím nikdo nepočítal. Prostě výrazně zvyšují, budou
zvyšovat rozpočtový schodek.

mluvčí 
Této reportáži zmiňoval nebo uváděl se některé kroky, kterými chce vláda zmírnit dopad inflace jednotlivé skupiny obyvatel.
Snížení spotřební daně z nafty benzínu zrušení silniční daně nebo zvýšení životního existenčního minima. To jsou všechno
opatření, které mají, které mají miliardové dopady. Odbory požár po vládě žádají další kroky třeba zvýšení platů státních
zaměstnanců. Ve stálo další 2 miliardy korun. Tak, jak se k tomuto třeba požadavků staví vláda?

mluvčí 
Myslím si, že to zvýšení platů státních zaměstnanců, po aby bylo razantní stálo asi víc než 2 miliardy korun. Je to opravdu
řádově miliardy. Myslím si, že Josef Středula má v představách minimálně 10 10 miliard. A pravda, že v úterý se zástupci
odborů se zástupci zaměstnavatelů a vládou na platech státních zaměstnanců nedohodli ministr práce sociálních věcí Marian
Jurečka je o vyšších platech ochotný jednat, ale upozorňuje na to, že platy ve veřejné sféře jsou už dnes vyšší než než platy
soukromé sféře. Na druhou stranu odbory argumentují, že platy úředníků kulturních pracovníků atd. zůstaly zmražené platy
policistů hasičů vojáků. Rostly o nějakých 700 Kč hrubého, což samozřejmě ani zdaleka nevím nevím hradit třináctiprocentní
inflaci, takže státním zaměstnancům hrozí propad životní úrovně letos až o desetinu, ale zatím ministr financí Zbyněk Stanjura je
pevný jednoznačný, říká zatím ta rozpočtová priorita platy státních zaměstnanců zvýšení platů státních zaměstnanců při
napjatém rozpočtu rozpočtu prioritou není, můžeme si ostatně pustit?

mluvčí 
My jsme těch jednání připraveni na druhé straně opravdu vidím prostor, nemám z toho žádnou radost, ale převzali jsme finance
tak bídném stavu, že si nemůžeme větší pomoc dovolit, nemůžeme si od vyšší zvyšování platů zaměstnanců veřejné sféře.

mluvčí 
Premiér Petr Fiala včera ve svém videu s armádou Kramářovy vily řekl, že vláda od začátku roku kvůli ekonomickým obtížím a
vysokým cenám energií nasměrovalo k lidem celkem 74 miliard korun. Tak, jak se tyto peníze zatím tedy promítly do zvýšení
rozpočtového schodku.
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mluvčí 
No velmi málo, řekl bych prakticky nad rámec Triton schváleném schodku prakticky vůbec, protože je pravda, že těch 74 miliard
už 46 miliard rozpočtu zabudováno zabudováno je to tedy hlavně na dvojí zvýšení důchodů na na lednové červnové zvýšení
důchodů. Potom je tam potom je tam růst příspěvku na bydlení dubnový růst životního distančně minima, to už platí. Ale teploty
opravdu pár miliard korun, ale další věci jako jako snížení spotřební daně z paliv paliv, anebo, anebo konec přimíchávání
biosložky do paliv, to se ještě bude teprve projevovat v tom rozpočtu ještě schváleno není. Ostatně ani po červnové zvýšení
důchodů z logiky věci ještě rozpočet nepocítil, takže zatím je to pouze několik málo miliard, bude to samozřejmě naskakovat do
toho rozpočtu postupně těch 73 mini.

mluvčí 
A co opozice, jaké kroky ta navrhuje ke snížení dopadů vysoké inflace, kterou teď zažíváme.

mluvčí 
Tak opozice hlavně tedy největší opoziční strana hnutí ANO má velmi ambiciózní plány 12 kroků proti drahotě to nazvala. A léto
plán za asi. Ono se to samozřejmě ty odhady se liší samotný. Andrej Babiš říká je to 140 miliard ročně. Petr Fiala říká je to 200
miliard ročně. Ono tam záleží, jak moc bychom tam nebo jak tam započítáme, například s nulovou DPH na potraviny, pokud by
to byly pouze základní potraviny, jako jak říká hnutí ANO, bylo by to těchto 140 miliard ročně by se mohl vejít, mohlo, pokud by
to bylo bylo celé celé nulové DPH na všechny potraviny, tak by to mohlo dosáhnout ještě 200 miliard, ale jsou tam kromě
nulové DPH na potraviny. Jsou tam věci jako mimořádný přístup pro důchodce 6 000 Kč zvýšení rodičovského příspěvku 300
na 400 000 Kč. Je tam zrušení dvacetiprocentní DPH na elektřinu plyn topení do konce roku. Je tam růst životní existenční
minima, nikoliv on o 10 %, ale o 20 % návrat slev na jízdném na na 75 % atd. atd. to to jsou kroky, které by určitě určitě
pomohly srazit inflaci, určitě by lidem pomohli. Na druhou stranu jsou obrovsky drahé, takže je pravda, že vždycky prostě jen
něco za něco. A pokud by ty plány byly uskutečněny, abysme se dostali znovu někam ke 40 miliardovému schodku letošnímu,
a to si myslím, že jsi úplně Česká republika nemůže dovolit.

mluvčí 
Říká náš redaktor Petr Vašek. Petře moc díky díky za svůj čas. Hezké dopoledne.

mluvčí 
Krásné dopoledne, krásný den.

mluvčí 
Ukrajinští uprchlíci v Česku se dnes zapojují do velikonočních oslav. Pro většinu je koledování pomlázka novinkou například
řádové sestry ubytované na farnosti v Bolaticích dochází na všechna velikonoční kázání. Část z nich pro ně přesto přeložili do
ukrajinštiny.

mluvčí 
Velikonoce se na Ukrajině slaví zhruba o týden později. Co se týče, ale řádových sester řeckokatolických, co jsou tady tak ty se
do velikonočních mší zapojili, jak to už řekne farář v Bolaticích oslav marsovský, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Tak.

mluvčí 
Jak se tedy sestry zapojili.

mluvčí 
Tím, že sestry bydlí už u nás asi víc než měsíc. Máme mezi sebou velmi krásný vztah a napadlo mne, že zapojit pravidel liturgie
naše liturgie velmi důležité velikonoční trhy dům. Je to místo, kde je obrovský prostor pro právě takovou pomoc. Nabídl jsem se
stran, zda mohli by ukrajinsky něco přečíst při liturgii třeba nějaké čtení zazpívat Jean doprovázet nějaký liturgický úkon svým
zpěvem sestry souhlasili, bylo to velmi krásné. Ve čtvrtek, kdy je takové velmi známé obřad umývání nohou, je to dlouhý obřad
sestry zpívali ukrajinský, taktéž na velký pátek při uctívání kříže tím, že v této době teď při liturgii nepoužívá se varhany, tak je
třeba zpěvák kapely, tedy bez doprovodu hudebních nástrojů sestře také velmi krásně tento obřad asi 15 20 minut doprovázely
svým zpěvem.

mluvčí 
Jak se zapojí i dnes dnešní mše?

mluvčí 
Dneska zapojí se v modlitbě jako věrný budou to přímluvy a sestry asi 23 přímo řeknu také ukrajinský, protože denně hodíme
se na mír na Ukrajině za mír na Ukrajině za ukončení války.

mluvčí 
V tom křesťanském světě, jaký je ten rozdíl mezi těmi Řecko katolickými a římskokatolickými Velikonocemi, přece jenom slovy o
týden později, taky tam velký rozdíl.

mluvčí 
Především rozdíl je v tom v tom čase, že ten kalendář je trošku posunutý asi týden, jinak důležité to, co spojuje, že věž věříme
ve stejného bohatého Krista řeckokatolická církev je ve spojení s námi. To, co je jiné, je způsob slavení tzn. tady liturgie trošku
odlišná, nepoužívají varhany, je tam víc zpěvu, ale ten základ vir je naprosto stejné.

mluvčí 
Co se týče nějakých těch lidových zvyků, které se třeba teď napojili nějak na ty křesťanské tradice, ale jsou spíše tedy lidové
překvapilo, je něco tady.
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mluvčí 
I byly velmi připraven. Tady přinesli třeba posvěcení pokrmy, takže k tomu byly připraveny. To, co bylo jiné pro ně a co, na co
jsme potřebovali trošku času, to bylo samotné přijímání. Oni přijímají vždycky pod obojí a asi zřejmě lžičkou tzn. že to bylo
takové trošku technický problém. Jednak, že ne každá ta starších žen byla zvyklá na přijímání pod jedno způsobu, protože tak u
nás podáváme, ale všechno jsme se naučili. Já je to dneska dobrý.

mluvčí 
On se zapojili do těch, v uvozovkách českých Velikonoc, kdy se zapojíte do těch ukrajinských Velikonoc.

mluvčí 
Do ukrajinských Velikonoc EF především jsem k nim pozvánek, jo, tzn. že už dneska tam jdou tam zítra a nechám se překvapit,
je se vždycky něco krásného připraví, určitě se budeme vyprávět o tom, jak oni běžně u sebe prožívají.

mluvčí 
Spojí se například aspoň nějak distančně online s tou farností, kterou mají na Ukrajině.

mluvčí 
Ano mají tak promítačku a promítají tuto mši třeba živě ze své farnosti nebo z Kyjeva na stěnu, jinak tam asi kolem 20, takže je
to velmi krásně vidět, všichni se zapojíme aspoň tak on line způsobem to je pravda.

mluvčí 
Co se týče toho pondělí v rámci Velikonoc křesťanských svátků, jak významné je to pondělí, je to spíše už po Božím hodu
takový spíš český zvyk?

mluvčí 
Ne v pondělí patři k je součástí velikých svátků. Je to vlastně druhý den, a sice i když podle kvantity prožíváme trošku tak víc
kromě, ale je to tak důležitý den vlastně celý oktáv tzn. my všechny důležité svátky slavíme až 8 dnů po, takže pořád jsme v
tomto stavu, takže pořád prožíváme živě.

mluvčí 
Co se týče míru na Ukrajině, máte nějaké informace například od sester, že by farnost vyzývala na ty ukrajinské velkoměstem
příští týden spise aspoň na chvíli zastavila střelba.

mluvčí 
Ano řeckokatolická církev to děla. Ty zprávy mám všichni společně modlíme. Samozřejmě jsou to velmi bolestivé, bolestivé věci
pro ně, protože tam rodinné sester zůstaly přímo v krajině, takže ten kontakt občas mají občasné všechno je pro ně velmi ještě
živě bolestné, takže těch podrobnostech ne vždycky se bavíme, protože ještě nedokážeme.

mluvčí 
Nevíte, jestli více sester například přijde na farnost v Bolaticích nebo v tuto chvíli nikdo neplánuje, jakoby neplánuje ještě
někoho ubytovat.

mluvčí 
Určitě plánu jen ubytovat další, ale nevím, jestli přijdou nějaké další další řeholní sestry. Tyto sestry měly štěstí v tom, že už
dřív před vypuknutím války k nějaké spojení s ostravskou charitou a ta hnedka, když oni potřebovali pomoc vyhledala už jakoby
toto místo.

mluvčí 
Bolatice já vám děkuji za rozhovor. Děkuji taky.

mluvčí 
Já už jenom dodám, že ukrajinské Velikonoce se slaví tedy příští týden. A u oslav je i tady na farnosti v Bolaticích.
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mluvčí 
Silný nátlak loni populaci a přimělo.

mluvčí 
Obránce opustit tyto oblasti jednak je to obrovský.

mluvčí 
Nátlak směrem.

mluvčí 
Na politické vojenské vedení země s tím, aby kapitulovalo přesně k tomu podmínky, které to jsou hesla, dělo se to běžně v
Čečensku. Pak Sýrie se uteč.
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mluvčí 
Na Ukrajině ostatně působí také jednotky čečenského prezidenta Kadirova velmi nechvalně proslulé jednotky, jaká je jejich
role?

mluvčí 
Tak nemáme dostatečně důvěryhodné informace ale podle toho, co se vám dostává. Tak víme, že Čečenci nasazování
zejména severo západ obtěžoval, když se soud pokusili obsadit klíčové letiště poslal dolů. Podle dostupných informací něco
kolem stovky Asijců přišlo o život tenkrát, pak na virus část sníh evidentně elitních tam vyrostly jednotek stáhnou zpátky do
Čečenska z důvodů. Někteří Čečenci jsou stále v Mariupolu, ale těžko se dá posoudit, jestli jejich nasazení efektivně nebo
nikoliv to soudních víme, že že regulérní dávat do těch útoků celkem Sole visela dialog střílí proti.

Neidentifikovatelný cílům.

Víme, že v Mariupolu jsou nasazování zejména.

Takzvaní separatisté s datem pro možná jsou tam rovněž nasazováním on Čečenci, ale ty informace se různí každopádně taky
víme, o čem si půjčí jsou nasazováni zejména vůči synům loci. Oni totiž takzvaně k výrobci oni nejsou až tak úplně cvičeni k
tomu vedly k folku. Samozřejmě jsou tu lovci s počasím přišla, kteří jsou času u soudu separatistických jednotkách, který má či
či mostě, ale začínal bavilo, co se uvést do funkce. Cíle v Sýrii. V dnešní době to, co jsme je. My strana usazování na bojišti, že
se pokoušejí držet metrový vůči dětí. Sova, kteří chtěli bojiště opustí. Učni jsou nasazovány častěji, stříleli do zad. Vznikl i
dozorci.

mluvčí 
Když se tohle všechno sečteme, uvědomuje si podle vás plně Putin důsledky svého konání na Ukrajině, ať už ekonomické, ať
už politické uvědomovat si je možná už v únoru?

mluvčí 
Já si myslím tenkrát před začátkem této vojenské operace málokdo uvědomoval, jak silná a odhodlanou ukrajinská armáda
stupně dobrovolníci budou.

8 očekávali u všeho rychlou a asi jakýsi lidský trik speciální operaci za účelem obsazení.

mluvčí 
O níž již budov.

mluvčí 
Vedení úzkému loňského trpěl kilo bunda velikánů generálu hostem ego tvrdí, že obsazení výrobu otázka 80, takže domnívám
se, že ani Putin neměl ani asi nabídnout, nemohou mít pravdivé informace, kteří tlumočí někteří bývalí ruští. Ruští generálové
vystupovali i další experti, kteří jsou projdou. O době zabývá či investor, bude mu asi ve filmu rozhodl v této situaci v dnešní
době si myslím, že to myslí mi to velmi významný zásazích vedeni slušností oslovila jsem řekl země ta účinná Sima. Celkem
soudem uvedl informace otázka je, myslím to stačí k tomu, aby jí Supra vycouval z nějakého jakého, jak nějaký vítěz studenti
cesty, kterou může prodat od tohoto roku. Prostě armády.

mluvčí 
Emil Aslan, politolog fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc děkujeme, že jste se s námi spojil, přejeme hezký zbytek
Velikonoc.

mluvčí 
Děkuju za pozvání SS.

mluvčí 
A situaci na Ukrajině stále sleduje taky náš zpravodaj David Borek.

mluvčí 
Sirény zněly to je běžné. To tady zní po celý duben. Po celý březen. Tu a tam jednou 2× za den se rozezní varování před ně
něčím ve vzduchu. Může to být projektil kdesi daleko, který ale má trajektorii směřujících ke Kyjevu. Drtivé většině případů to
nic nemá žádný výsledek opravdu ten projektil, takže to maketa letadla a podobně, tak buďto nedoletí nebo je zlikvidován
protivzdušnou obranou, ale je pravdou, že v posledních v předposledních dvou dnech opravdu byly hlášeny v okolí Kyjeva
nebo přímo v Kyjevě. Zásahy v tuto noc zatím nikoliv, ale jak říkám, i tuto noc tady zněly sirény, čímž ovšem trochu naznačují,
že možná něco se stalo, protože ukrajinské úřady nezveřejňují místa, alespoň ne hned po takovém úderu nezveřejní místa,
která byla zasažena ruským náletem, a dokonce vyzývají veřejnost, aby si tato místa nefotila, aby nedávala záběry na sociální
sítě, aby se o tom nemluvilo. Má to důvod ten, aby se znemožňoval nebo znesnadňovalo Rusům ruské armádě vyhodnocovat
zpětně informace o přesnosti svých náletů, ale platí tedy, že zatím opravdu nemáme hlášeno to, že by někde na území té širší
aglomerace Kyjeva nějaká ruská raketa dopadla bomba dopadla, ale opakuji sirény zněly.

mluvčí 
Tzn. tedy, že pro váš televizní štáb se zatím v Kyjevě nic nemění?

mluvčí 
Na to je pořád stejné, dokonce si myslím, že Michal Kubal bych řekl velice podobné věty, prostě březen a první polovina dubna.
Je tady v takovém rytmu jednou 2× za den člověk poslouchá si rády občas slyší víc občas slyší míň občas trochu v hlavě
přemýšlí, jestli s tím něco dělat, jestli třeba jít do futer dveří, to se doporučuje tedy být někde, kde přece jenom je nad nad nad
námi nějaká konstrukce. Občas člověk už ani nevnímá samozřejmě, že potom se člověk třeba podívá, když sirény skončí z
okna, jestli někdo neuvidí kouř nebo nějakou světelnou stopu na nebi, ale vlastně jsem nikdy takového neviděl osobní můj
zážitek takový, že tuším, 2× jsem slyšel lehké zahřmění na obzoru, které jsem přirovnával k letní bouřce.
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mluvčí 
Davide chystá se velká pro tuto fázi možná rozhodující bitva bitva o vás u nich Ukrajiny. Podle prezidenta Zelenského by mohla
začít ještě tento týden, tak v čem se tato etapa války bude odlišovat od té dosavadní, jak se na ni Ukrajina připravuje.

mluvčí 
Ukrajince nejprve tím, že už na to varuje nebo o tom mluví několik dnů nebo vlastně už týden 2 týdny o tom mluví. Je úměrně s
tím nebo spíše přímou neumělo s tím, jak se relativně uklidnila situace. My si nové vojenské frontové linii okolo Kyjeva už tehdy
tedy na přelomu března dubna začali z Kyjeva zaznívat hlasy, že ano, Kyjev přece jenom v tuto chvíli už má lepší situaci. Vzhled
tomu, že okupační vojska jsou vytlačena nebo odcházejí z okolí Kyjeva, ale že důraz se nyní bude přesouvat na jih a východ
země, ale zatím žádná hodina HE nebo ten den nastal z hlediska toho, že by ruská armáda v nějaký konkrétní čas spustila
opravdu něco masivního. Říkám to je, protože vlastně my nevíme, jestli nic takového Rusové plánují a docela možné je, že
Rusové mohou zůstat v modelu, který na Donbasu nebo v té východní a jižní výspě Ukrajiny už platí týden 2, a to je model, kdy
tam není velká ofenzíva opravdu nějakou hodinou HE, ale zároveň tam evidentně probíhá zvýšené bojová aktivita a letecké a
jiné údery Rusů. Pro říkám to, protože i tato nižší úroveň eskalace, ale stále poměrně setrvalý model, kdy na Donbas na tu
ukrajinskou stranu stále dopadají bomby, tak je obrovskou zátěží už teď pro ukrajinskou armádou samozřejmě pro ukrajinskou
populaci a ukrajinskou ekonomiku. Jinými slovy, my v tuto chvíli nevíme, jestli se blíží nějaká hodina HE, anebo jestli v tuto chvíli
poznenáhlu východ jih Ukrajiny vstoupil do jakési opotřebovávat války, ve které bude na ukrajinskou armádu a ta má právě v
těchto regionech nejsilnější koncentrace svých obranných svazků vyvíjen setrvalý nátlak setrvalý tlak v podobě vzdušného
leteckého ostřelování a zároveň pokusů o průnik přes tu frontovou linii. I toto samo o sobě pro zemi, která je na to ekonomicky,
tak jak na tom je, myslím Ukrajina, je problematické, je to věc, která se nedá nebo velice těžké je takovýto model mobilizace a
neustálého na přední všech sil na několik front velice těžko se takováto situace dá měsíce nebo několik čtvrtletí udržet, čili toto
je druhý scénář, říkám to proto, abychom se všichni soustřeďovali jen na tu představu, že všechno se musí rozhodnout
nějakou opravdu velkou ofenzívou, která jednoho dne v jednu hodinu bude oficiálně zahájena a bude moci být potom
zanesena do učebnic dějepisu.

mluvčí 
Zůstaňme ještě na jihu Ukrajiny. Ruští okupanti rusínské oblasti plánují uspořádat referendum od prvního do 10. května, aby
se tedy tato část odštěpila, přepadal Rusku EU Carson, tedy připomeňme, je jediným větším městem, které ruská armáda
ovládla tak, co víme o tomto soudu hlasování o tom, jakým způsobem hodlá ruská armáda nebo ruští okupanti organizovat?

mluvčí 
O tomto referendu mluví o ukrajinské zdroje, ať už samotného města nebo z jeho okolí. Mluví o tom například, protože prý
hvězd vy jste tiskárně už probíhá tisk lístků na takové referendum. A zároveň jsou tady samozřejmě případy z minulosti, tedy
luhanská doněcká oblast následná referenda. Ostatně i Krym a jeho anexe byla v takovém případě použitá metoda lidového
hlasování. A ano, tohle bych řekl, že na rozdíl od těch podle mě v tuto chvíli spíše z klasických nebo akademických debat o
tom, jestli a kdy začne ruská ofenzíva masu, tak tohle, pokud by se potvrdilo, tak je mimořádně závažná informace, která
ukazuje, že Rusko hodlá svůj dočasný 7 týdnů trvající zábor některých území na jihu Ukrajiny proměnit něco trvalejšího a
samozřejmě, že v případě o luhanské a Doněcké oblasti jsme viděli, že to slovem trvalejší opravdu může znamenat nebo
můžeme si představovat něco jako vytvoření quasi státní entity, která bude Ruskem uznána, která bude fakticky integrována
do ruského impéria, byť třeba bude mít svoji vlajku, bude mít svoji formální nezávislost uznávanou třeba jenom Ruskem nebo
ještě nějakou jinou obskurní diktaturou, která je spřátelená s Moskvou, čili tohle je velice nebezpečná věc už jenom proto, že
Carson a jeho okolí, a to je poměrně velká oblast, kterou skutečně Rusové kontrolují, byť ne dokonalé, protože přece my to
velké území a Rusové nemohou mít v každé ulici v každé vesnici svoji okupační posádku, ale je to poměrně rozsáhlé území,
které kdyby se Rusům takovýmto způsobem podařilo pomocí toho lidového hlasování odtrhnout od Ukrajiny a potom třeba
zdržovat v rámci nějakých jednání o příměří. Finální urovnání takovéhoto státu právního statusu této oblasti tak fakticky tzn. že
Ukrajina může na dlouhou dobu ztratit přístup k moři, může ztratit velice cennou jižní pobřežní oblast, ve které budou fakticky
vládnou Rusové, bude to znamenat, že fakticky v tuto chvíli, kdyby teď frontové linie zamrzly, kdyby se Rusům podařilo něco
udělat, tak opravdu toto je patrně hlavní teritoriální zisk Ruska za 7 týdnů probíhající.

mluvčí 
I o velikonočním pondělí můžou letos mít otevřeno velké obchody kvůli vyhlášenému nouzovému stavu neplatí zákon o prodejní
době. Většina provozovatelů se i přesto rozhodla dát svým zaměstnancům volno. V jednom z obchodních center v hlavním
městě Ondřej Pražák. Ondřeji, zdravím tě chodí lidé nakupovat i o svátku.

mluvčí 
Dobré dopoledne. Během rána se ten ruch návštěvníků tohoto obchodního centra mírně zvýšil především kvůli tomu, že teď je
doba oběda, nicméně nedá se to srovnávat s těmi běžnými dny třeba víkendovými, kdy lidé častěji navštěvují obchodní centra.
Je to logické, protože stále řada lidí dnes slaví velikonoční svátky, anebo využívají toho, že ještě doznívá ten prodloužený
víkend, takže často ani nejsou v Praze, nejsou ve městech, ale jsou právě věc někam na dovolené. Co se týče toho nákupu
toho zájmu cen, tedy není tak velký, přesto podle ekonomů jsou právě velikonoční svátky tím jedním z nejvýdělečnějších
období pro obchodníky. Ta hlavní nákupní. Ten hlavní nákupní zájem, nicméně během Velikonoc soustřeďuje do období před
velkým pátkem, kdy si právě lidé nakupují na ty prodloužené víkendy své zásoby v tomto obchodním centru, které je tedy
otevřené tak i přesto těch otevřených obchodů je jen zlomek, co se týče těch největších, jako jsou supermarkety se smíšeným
zbožím, tak jsou dnes zavřené právě obchodníci nebo zástupci těchto obchodů zvolili tu variantu, že dali svým zaměstnancům
volno, menší obchody jsou tak otevřené. Týká se to třeba květinářství, anebo právě jídelních stánků.

mluvčí 
Velikonoční svátky provází policejní kontroly. Právě toto období je totiž podle policie jedno z nejkritičtějších v roce. Hlídky tak
zastavují řidiče po celé republice na nejrůznějších místech, dálnicích i cestách mezi vesnicemi.

mluvčí 
Konkrétně hlídka za mými zády tady u D1 se zajímá o to, jestli řidiči pili před jízdou alkohol, dělají tedy dechovou zkoušku, také
se dívají na technický stav vozidla dalekohledem také zjišťují, jestli jsou řidiči spolujezdci připoutáni, jestli třeba řidiči také
netelefonují za volantem. Právě tato hlídka od osmé hodiny ráno takto prohlédla více než padesátku aut zjistila 2 pochybení, a
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to, že řidiči neměli platnou dálniční známku. Mezi upozorňuje, že jde o jednu z nejkritičtějších období na silnicích během
velikonočních svátků. Zvýši zvyšuje se také počet svátečních řidičů s teplejším počasím. Vyjíždějí motorkáři, kteří podle
policistů nejsou tak vyježdění také cyklisté, proto je velký pohyb na silnicích. Letošek je specifický v tom, že se vrací na silnice
více více řidičů po dvouleté pauze všech veškerých opatření spojených skonu s koronavirem omezen už také není slavení
svátků a policie upozorňuje, že za první 3 měsíce letošního roku během dopravních nehod zemřelo 13 lidí více než loňském
roce.

mluvčí 
Pro případ krize chce vláda posílit potravinovou bezpečnost, například zásoby masa má Česko ve státních skladech jen 1,5
dne. V budoucnu bych měl mít minimálně na 15 dnů. V plánu jsou i systémové změny, zatímco teď se skladuje maso mražené,
nově chce mít vláda vyhrazená živá zvířata přímo u zemědělců.

mluvčí 
V tomto zemědělském družstvu v Krásné Hoře chovají na 4200 kusů krav býků. Každý měsíc z nich jde asi třicítka na porážku.
A právě na takový počet kusů by tady mohl mít předkupní právo stát.

mluvčí 
My tomu říkám, jsou to živé konzervy zvířat, aby byly připraveny v případě, že bude mít státní hmotný rezervy o ně zájem budou
dodatku.

mluvčí 
Stát platil za část komunit v rezervách rezervační poplatek a vlastní nákup proběhl až ve chvíli, kdybychom tyto zásoby
skutečně potřebovali.

mluvčí 
V tuto chvíli má Česko ve svých skladech potravin, ze kterých by šlo dohromady připravit na 13 000 000 porcí. To vystačí
zhruba na 1,5 dne. Jde především mražené maso, těstoviny, máslo, sušené, mléko, sýr, cukr nebo sůl, ale i obilí toho je
aktuálně ve skladech nejvíc.

mluvčí 
Obilniny máme ve státních hmotných rezervách dokonce zásobu na více než 40 dní jsme zabezpečeni minimálně do nejbližší
sklizně.

mluvčí 
Potraviny se musí neustále měnit za čerstva. Sušené mléko nesmí být ve skladech dále než 10 měsíců. Tavené sýry zase mají
maximální lhůtu 60 dnů.

mluvčí 
Od vlády není úkol postupně v příštích letech navyšovat zásoby z dnešních 1,3 dne až 15 dnů. To by ale stálo přes 8 miliard
korun.

mluvčí 
Díky rezervačním systému by stát mohl ušetřit za vklady a hlavně za energii, která napájí mrazící boxy. Systém má i kritiky. Ti
upozorňují, že v případě nákazy živých zvířat třeba ptačí chřipkou by stát žádné maso v době nouze nedostal. Hana Vorlíčková,
Česká televize.

mluvčí 
Více než 700 let staré ze Fialovi synagoze na severu Iráku hrozí kolaps. Památka ve vesnici show vše už desítky let opuštěná.
Místní se proto pokoušejí zařídit její rekonstrukci. Jedná se totiž o jednu z mála zbývajících židovských památek v zemi.

mluvčí 
Od chvíle, kdy Židé opustili malou vesnici, už na severu Iráku uplynulo už přes 70 let, jestli chvíli synagoga místo, kam se
pravidelně chodili modlit od té doby zeje prázdnotou a postupně chátrá a VO to jsme Dior.

mluvčí 
Vím to, co vidíte za mnou, je židovská synagoga pojmenovaná po prorokovi Ezechiel lovy s Italem historie té budovy sahá až
někdy do třináctého nebo dvanáctého století našeho letopočtu.

mluvčí 
Více než 700 let stará stavba je výjimečná především tím, že si zachovala svou původní strukturu. Zároveň se jedná o jednu z
mála židovských památek, které v Iráku zbývají.

mluvčí 
Ony všimli dalo nejde já kauz je.

mluvčí 
Střecha je postavená do oblouku a vnější stěny jsou velmi silné. Per stavba je navržena tak, aby odolávala místnímu počasí z
Ruska. To je tady velmi drsné hodně deště sněhu.

mluvčí 
Sbor podle dochovaných pramenů byla vesnice ještě v polovině dvacátého století. Domovem asi 30 židovským rodinám. Po
vzniku Izraele ale postupně odešli.

mluvčí 
Máme Diany mapu ne vždyť my osobně jsme už nezažili, ale slyšeli jsme o nich od našich otců a dědečků a prý tehdy
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navštěvovali synagogu a každou sobotu. Vždy na jaře tam pořádali tzv. kapra Šín řeší donesl jídlo a hodovali.

mluvčí 
V září 2020 synagoga dostala do hledáčku amerického konzulátu v Irbílu. Ten pomocí dvou neziskových organizací přispěl na
její rekonstrukci čtyř aut motivu.

mluvčí 
Dnes od roku 2019 spolupracujeme s americkou organizací, která se specializuje na renovace rektora o velkém úsilí a ty
drobné studiu dostupných pramenů jsme dostali k závěru, že Čína ruka musí ona okamžitě zrestaurována a dnes americký
konzulát nám na to přispěl půlmilionem dolarů. Myslím.

mluvčí 
Sehnat finanční prostředky přinesly naději, že by významná historická památka suši mohla být zachována. Renovační práce ale
zatím nezačaly a místo kdysi určené k modlitbám se tak mezitím pomalu mění v ruiny.
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mluvčí 
14 hodin a my pro vás máme další aktuální informace díky, že se díváte nejméně 7 lidí zemřelo při ruských raketových útocích
na západu ukrajinský Lvov 11 dalších utrpělo zranění. Podle gubernátora mířili na město 4 střely zasáhly vojenské cíle
pneuservis sklad poblíž nádraží. Úřady vyzvaly obyvatele, aby nepořizovali fotografie nebo videa škod a zůstali v krytech.

Moskva Kyjev se ani dnes nedohodli na otevření humanitárních koridorů, oznámila to ukrajinská vicepremiérka. Obyvatelé bojí
zasažených měst se nepodaří evakuovat. Podle gubernátora luhanské oblasti ruští vojáci zastřelili čtveřici civilistů snažící se
dostat z města krémy. Na úřady vybízí obyvatele Donbasu, aby region opustili, dokud je čas.

Ruské tajné služby chtěly zlákat koncem března ke spolupráci 2 české diplomaty z informací přišly servery respekt Deník N.
Zástupce českého velvyslance Tomáš Hart dostal pozvánku k setkání na odlehlejším místě v Moskvě. Nereagoval na něj vše
nahlásil do Prahy. Rusko ve středu vyhostilo Česko diplomatku zase ozvu oslovil neznámý muž s nabídkou na ulici měly
zastrašovat.

Velké obchody můžou mít na Velikonoční pondělí otevřeno, a to vzhledem k nouzovému stavu, během kterého neplatí zákon o
otevírací době. Většina obchodů se ale i přesto rozhodla nechat zavřeno. Nouzový stav v Česku platí do konce května.

Do mateřských a základních škol v Česku zatím nastoupilo zhruba 26,5 tisíce dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ministerstvo
školství odhaduje, že brzy může být v Česku také až 25 000 mladých Ukrajinců, kteří věkem přísluší. Na střední školy tam ale
může být problém neznalost češtiny. Téma, které teď proberu s Romanem chalupou ředitelem základní školy na habru v
Hořicích, hezký den vám přeju.

mluvčí 
Pěkné odpoledne.

mluvčí 
Tak, kolik dětí z Ukrajiny, už jste přijeli právě do vaší školy, kolik jich ještě očekáváte do konce tohoto školního roku?

mluvčí 
My jsme přijali 88 dětí z Ukrajiny zatím věcmi, který měli už z minula. A kol, kolik jich přijde teda do konce roku, to nelze
odhadnout těch 7 dětí přišlo hnedka zkraje teďka asi 14 dnů je takový klid, tak uvidíme, co se bude dít.

mluvčí 
Pane řediteli, jak to zatím probíhá, jak postupujete při začleňování těchto dětí, jak s nimi učitelé pracují nejen s nimi, ale i s
českými spolužáky tak, aby integrace proběhla hladce?

mluvčí 
My naštěstí těch do nových žáků, co přišlo, tak se tak jsou věkově různé skupiny, takže jsou zařazeny v podstatě v každém
ročníku 1 pouze šestých třídách jsou 33 holčiny z Ukrajiny spolu, takže tam, kde jsou ty děti sami, tak se poměrně rychle
začleňují. Oni ty děti mají k sobě blízko, takže hnedka se dá říct, jestli naši kamarád kamarády nějaké učí se spoluúčastí
komunikovat, oni jsou na sebe zvědavý, co ty děti trošku učitelé to musí naproti. V rámci nějakých třídnických hodin spolupráce
představení povídání si s dětmi já podobně tím, že máme v asi 8 asistentek ve třídách, takže i pomáhají s nějakým
začleňováním tak, aby ty děti se tady cítili normálně co nejrychleji.

mluvčí 
Jsou přesto nějaké problémy, ať už je to třeba ta jazyková bariéra žáky s jejich rodiči, ať už to, že třeba tyto děti mají také za
sebou psychicky náročnou zkušenost?

mluvčí 
S já bych řekl zatím, že máme štěstí na ty rodiče, kteří se chtějí domluvit spolupracovat nejhorší, jak říkáte, tahle ta psychická
psychické působení na děti, protože si někdo si ve škole nedovedeme představit, čím ty děti prošlý. A takže jste i z toho důvodu
jsme si říkali, že začátku to nebudeme nějak tlačit ohromnou silou. Necháme tomu trošku volný průběh, aby se děti
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aklimatizovali přizpůsobily, protože opravdu jsme se o tom bavit ve sboru, tak nikdo si nedovede představit, co se jim honí
hlavou, když v jedné vteřině najednou se jim změnil život.

mluvčí 
Máte v tom všem dostatečnou podporu, ať už od státu, ať už od města?

mluvčí 
Já si myslím, že snad poměrně ano, protože on navíc s těmi cizinci už dřív chodili do školy, takže trošinku zkušenost v tom byla.
Ministerstvu si myslím, že poměrně rychle zareagovalo, jakými metodickými materiály vedení města taky máme podporu, asi se
tady online scházíme každý týden kratičkou debatu o tom, jak to vypadá ve třídách, domluvili jsme se tady. My jsme tady 3
základní školy jsme jako ředitelé domluvili mezi sebou, když někde teď řeknu, v uvozovkách hrozilo, že by jedné skupině v jedné
třídě mělo být víc těch ukrajinských dětí, že by to asi nebylo nadobro, kdybych tam bylo od pěti nahoru, takže v tom případě
bychom si zavolali rozdíl nějaký děti tak, aby to bylo trošku vážené, takže zatím to snad probíhá všechno v takovém normálním
stadiu. Jenom bohužel po tom covidu a od té distanční výuce spousta učitelů je strašně unavená vyčerpaná.

mluvčí 
Některé školy zvažují v tuto chvíli ukrajinské jednotřídky třeba s využitím ukrajinských učitelů jinde zase chtějí právě ty děti
rozdrobit. Mezi české děti tak předpokládám, že podle toho, co jste říkal, že byste ten druhý případ.

mluvčí 
Že ten druhý případ, my zas nejsme zase tak velké města bychom udělali i ukrajinskou malotřídku nebo malotřídky. Začátku
jsme se tady snaží nebo vedení města od té takové ty adaptační skupiny, kde kde by, že oni mají.

Ty Ukrajinci 90 dnů NATO přihlásily děti základní povinné docházce, takže když by, když by nechtěl on hnedka začít chodit do
školy, tak, aby oni bylo postaráno někde. Bylo dopoledne mimo výuku, ale třeba město bylo jako velmi dobrý nápad, ale
postupně se to ukázalo, že oni to nemají zájem, chtějí hned chodit do školy. Zřejmě asi z toho důvodu, aby měli jistotu, že do té
školy se stanová bude pak o ně postaráno, protože v návaznosti na to, kde lepší možnost sehnat práci tady.

mluvčí 
Co by bylo potřeba dořešit vašeho pohledu do září do doby, než přijde další vlna ukrajinských dětí do škol, co třeba v tuto
chvíli nevíme, na co je potřeba si do té doby odpovědět?

mluvčí 
My čekáme snad ministerstvo by mělo připravit jako vyhlášku nebo metodický materiál potom hodnocení těch děti na konci
školního roku, což si myslím asi, že bude.

mluvčí 
Víc.

mluvčí 
Takový problém jinačí já za sebe v tuto chvílí udělal velký deficit nebo problém, nevidím doufám, že to všechno bude probíhat
tak v rámci možností a aby pro ty děti tady jsme šli naproti a zároveň ten ta výuka neměla vliv na naše naše dětí.

mluvčí 
Asi je také jiný případ, prvňáčci a jiné budou deváťáci, kteří přesto jazykovou bariéru budou přes vás mířit třeba na střední
školy nebo na učiliště, dokážete si představit, jak s nimi budete pracovat?

mluvčí 
No.

mluvčí 
A tam je samozřejmě problém, protože my jsme teda pár dětí tady zařadily po dohodě s rodiči o rok níž s důvodu jazykové
bariéry a u těch deváťáků naštěstí zatím deváťáka nemáme, ale kdyby přišel, tak by to byl problém, protože ona si za ten
čtvrtrok se nedovede naučit úplně plynně česky, aby mu od září studovat na střední škole a co vím, tak střední školy teď měsíc
tlačí, ale kdyby si představovali asi, abychom je právě zařadili do osmé třídy, aby se ty děti naučily česky a pak mohli
plnohodnotně na středních školách studovat. To asi týká spíš klasických středních škol nebo gymnázií.

Možná než učilišť ještě napadá, jak se se ptala na ty problémy, tak teď jsem si vzpomněl. Mě to nenapadlo, říká mě to
tělocvikáře, on je poměrně problém s těmi dětmi, když mají cvičit být někde, kde je potřeba, vy jste teď nějaká pravidla
bezpečnost a podobně a ty ukrajinské děti třeba vůbec nerozumí, tak tam samozřejmě trošinku máte strach vždycky, jak hodina
dopadne.

mluvčí 
Tak budeme doufat, že se to všechno srovná, že všechno bude probíhat hladce Roman Chalupa, ředitel základní školy na
habru v Hořicích, moc vám děkujeme přejeme hezký den.

mluvčí 
Taky děkuju na shledanou.

mluvčí 
Nejméně 7 lidí zemřelo při ruských raketových útocích na západu ukrajinský Lvov 11 dalších utrpělo zranění. Podle starosty
město zasáhlo 5 ruských střel. Exploze hlásí také úřady mě pro Petrovského oblasti. Nejméně 2 lidé vyvázli se zraněním téměř
nepřetržité dělostřelecké palbě na rezidenční oblasti čelí Charkov na severovýchodě země.

mluvčí 
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Ti ve 400 dní.

mluvčí 
Jen za poslední 4 dny zemřelo kvůli ruskému ostřelování Charkova 18 lidí. 106 utrpělo zranění. To není nic jiného než záměrný
teror. Minomety Nivnice pálí na běžné čtvrti obyčejné civilisty. Proti.

mluvčí 
Zvětšený vzorek kvartále.

mluvčí 
V obklíčeném Mariupolu navzdory ruským výzvám ke kapitulaci pokračují těžké střety. Podle ukrajinského premiéra Denise mi
hala budou obránci bojovat až do konce. Včera ruská armáda oznámila, že ovládla všechny rezidenční čtvrti ve městě a
izolovala ukrajinské vojáky v areálu ocelárny a zůstal. Záběry z ruské televize i 200 ale dokládají bombardování sídlišť mimo
průmyslový komplex.

mluvčí 
Teď parketou vedla mezi mnou chystáme pozemní útok, kdy předtím, než tam pošleme úderné skupiny, proběhne
dělostřelecká příprava začala propad.

mluvčí 
A směřování Rusko ukrajinského konfliktu jsme ve vysílání probrali s politologem z katedry bezpečnostních studií fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Emilem Aslanem.

mluvčí 
Víme, že se chystá masivní útok ruských sil. Jsou na tom basket front žen na jihovýchodě země. Na tento klíčový souboj. To je
to z ukrajinské války evidentně zničení mostní liga bude.

mluvčí 
Bude to natolik klíčové tento o útok tato chystaná ofenzíva na Donbas, že rozhodne celou válku a kdy nastane, případně ten
kulminační bod.

mluvčí 
Bude to velmi významná bitva, protože víme, že Rusové se snaží využít veškeré svoje rezervy, pokud se týká živé síly nebo
vojenské techniky. Připomeňme si, žil v posledních týdnech Rusové přišli o tisíce elitních vojáků a techniku, kterou nasazovali
zejména na severu země Kyjevu a byla severo východě. Takže Rusové, pokud se nepodaří obsadit to vos, tak dalo by se říci,
že nedosáhnou ani minimální síť, které které si vytyčili z tohoto hlediska by to bomba bude klíčová, co se týká obecného onu
válku, tak tady hodně záviset na tom, jestli Ukrajinci v případě úspěchu případného vzestupu na tom, co si myslí Ukrajinci,
budou mít dost. Těžký správně a aby si dovolili masivní útok směrem na oblasti, které já jsem vsadil na to najdu a východě
země toto u tohoto stolu.

mluvčí 
Mluví se o tom, v čem se Rusko poučilo nebo naopak nepoučilo v předchozích konfliktech především třeba v Sýrii, včetně, jaké
tam jsou paralely se současnou situací?

mluvčí 
Tak pokud se rostou, naučila poučilo z válek čečenského Sýrii, tak i to brutální útok proti civilním cílům. Cíle vědomé útočení na
o objekty civilní infrastruktury, tak určitě nemocnice atd. jako děti je to komplexní téma samozřejmě nejedná jenom toto, ale
pokud jste mě ptáte na nějaké paralely s Českem a Sýrii, tak toto jsem je já se nejpodstatnější, co se musí nějak změnit. Je to
velmi efektivní, byť velmi neetické, jemně řečeno, zejména z hlediska toho, že se jedná o silný nátlak 1 signální populací a
přimělo obránce opustit tyto vlastně jednak to obrostlý nátlak směrem na politické vojenské vedení země s tím, aby kapitulovalo
přesně k tomu podmínky, které osud našla tělo se to běžně, že částku, tak si vyjadřuje se uteč pro.

mluvčí 
Na Ukrajině ostatně působí také jednotky čečenského prezidenta Kadirova velmi nechvalně proslulé jednotky, jaká je jejich
role?

mluvčí 
Tak nemáme dostatečně důvěryhodné informace ale podle toho, co se vám dostává. Jak víme, že Čečenci nasazování
zejména severo západ od Kyjeva, když se soud pokusili obsadit klíčové letiště poslal dolů. Podle dostupných informací něco
kolem stovky výrobců přišlo o život tenkrát kazilo část sníh evidentně elitních, aby dostihnout tak starou zpátky do Čečenska z
důvodů. Čečenci jsou stále v Mariupolu, ale těžko se dá posoudit, jestli jejich nasazení efektivně nebo nikoliv to soudních víme,
že regulérně dávat do štoků sokem. Sole visela dia střílí proti.

Neidentifikovatelný cílům.

Víme, že v Mariupolu jsou nasazováni zejména.

Takzvaní separatisté s datem. Možná jsou tam rovněž nasazováním on Čečenci, ale ty informace se různí každopádně taky
víme, že Čečenci točí nebo jsou nasazováni zejména vůči Silon v moci. Oni totiž zvoníka výrobci oni nejsou až tak úplně cvičeni
k tomu, aby uvedli válku. Samozřejmě jsou tu kůrovci z počátku přišla, kteří jsou času u soudu separatistických. Jednou ptal
tedy vůči vůči Moskvě, ale účinná bavilo, co z funkce cíle v Sýrii v dnešní době to, co jsme je. My jsem nasazování na bojišti, že
se pokoušejí, protože jsme to v učilišti Rusové, kteří chtěli bojiště opustit. Učni jsou nasazovány 33 Kč stříleli do zad. Vzhledem
k inzerci.

mluvčí 
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Když se tohle všechno sečteme, uvědomuje si podle vás plně Putin důsledky svého konání na Ukrajině, ať už ekonomické, ať
už politické, uvědomoval si možná už v únoru?

mluvčí 
Já si myslím, že tenkrát před začátkem této vojenské operace málokdo uvědomoval, jak silná a odhodlanou ukrajinská armáda
stupně dobrovolníci budou 8 očekávali u všeho rychlou a asi jakýsi lidský trik speciální operaci za účelem obsazený a už jich
budov. Vedení úzkého loňské také hostilo Inda velikánů generál hostem tak on tvrdí, že obsazení výrobu otázka od 80, takže
domnívám se, že ani Putin a neměl ani asi namítne, nemohou mít pravdivé informace, kteří močí, když někteří bývalí ruští určitě
bral vystoupila v další experti, kteří jsou krajinou. O době zabývá či investor bude masivně ve filmu dobu. V této situaci v dnešní
době si myslím, že po několika významný zásazích vedeni slušností prostoře jsem řekl země ta účinná Sima. Celkem sokem
důvěryhodné informace otázka je. My jsme mu to stačit toho, aby jí suverény vycouval z nějakého velkého nějakého vítězství
čínských investic pro zvíře prodat ruské armády.

mluvčí 
Po dvou letech proticovidových opatření se dnes ke staleté tradici mohli vrátit koledníci v Prachaticích. Hřbitovního kostela
svatého Petra Pavla se dopoledne utkali v Lidovém souboji nazvaném Pekární vajec, při kterém soupeří pomocí vykoledovat
Kraslic. Velikonoční zvyk přerušila od druhé světové války právě až pandemie.

mluvčí 
Prostor před hřbitovní kostel ve starých Prachaticích se nakonec úplně zaplnil. Znamená to, že ten zájem tak stejně velký jako
před tou covidovou pauzou prakticky každý koledník, který se dnes vydal do ulic koledovat. To vzal domů přes tento prostor.
Čekání je zvyk tradiční jde vlastně o souboj dvou natvrdo uvařených vajec, které koledníci vykoledovali vždy ten, který dokáže
prorazit skořápku svého soupeře, tak vyhraje jeho vejce. Chodí sem malí koledníci, tak i jejich tátové jejich dědové a myslet s
některými z nich mluvili. Vyprávěli nám o tom, že i oni si pamatují své tatínky své dědy, kteří sem chodili už třeba od dvacátých
let minulého století samotné čekání. Ten souboj těch vajec má podle etnografů symbolizovat střed odcházející zimy a
přicházejícího jara, kdo šikovný a od svých dědečků tatínků se to dobře naučil. Může se tady tedy svou nadílku, jsou koledu
několikanásobně zdvojnásobit, kdo tady propadne hazardu, může také o velikonočním pondělí přijít domů s prázdnou tento
zvyk. Podle etnografů se dodržoval prakticky po celých Čechách kdysi dávno, ale dochoval se pouze tady v Prachaticích. Ten
důvod dnes ale nikdo nezná.

mluvčí 
Letos můžou o velikonočním pondělí otevřít velké obchody s prodejní plochou nad 200 m2. Vzhledem k tomu, že vyhlášený
nouzový stav neplatí. Zákon o otevírací době. Většina obchodníků se přesto rozhodla dát svým zaměstnancům volno a ve
svátek mají zavřeno.

mluvčí 
Počet obchodů, kteří které tady v obchodním centru v Letňanech otevřely také opravdu velmi malý, zpravidla se jedná
převážně stánky s rychlým občerstvením, anebo květinářství a také několik málo obchodů s módou, jak si říkala, tak většina
provozovatelů těch velkých obchodů se rozhodla dát svým zaměstnancům i přesto, že by měli možnost dnes otevřít volno.
Stejně tomu i tady v supermarketu. Potraviny mají v Letňanech ostatně zástupci nebo provozovatelé těchto obchodů říkali, že i
tyto velké supermarkety budou otevírat pouze na těch místech, která jsou hojně využívána například dopravní uzly, jako jsou
hlavní nádraží, anebo třeba letiště v Praze. Co se týče zájmu zákazníků, tak ani dnes nebo dnes tady v Letňanech není ten
počet příliš velký a je to logické, protože během dneška většina lidí tráví právě ten čas slavení velikonočních svátků, anebo
ještě využívají to, že je prodloužený víkend.

mluvčí 
Velikonoční trhy na náměstí republiky v Plzni vrcholí poté, co se v prosinci kvůli epidemii covidu uzavřeli ty adventní měli
stánkaři obavy, jaký bude zájem lidí, a to v souvislosti se současným zvyšováním cen potravin nebo energií.

mluvčí 
Na počátku velikonočních trhů tzn. 7. dubna měla většina stánkařů obavy, zdali vůbec lidé budou chodit na velikonoční trhy
nakupovat. Tyto velikonoční trhy na náměstí republiky se konají po dvouleté pauze, která byla kvůli koronavirovým restrikcím.
Zrušení adventních trhů v prosinci se podepsalo na tom, že zhruba 10 % stánkařů svou práci ukončilo nebojí mají pouze. Na
vedlejší pracovní poměr. V prosinci tady bylo na 130 stánků na velikonočních trzích jejich zhruba 65 a já jsem dnes se stánkaři
mluvila a těmi potvrzovali, že jejich letošní tržby budou zhruba o 10-15 % nižší, než byly ty před dvěma lety, přesto jsou všichni
spokojeni, protože jak sami říkali, tak Plzeňanům ty velikonoční trhy chyběly. Především v posledních několika dnech, kdy bylo
slunečné počasí, tak tady na náměstí republiky byly stovky lidí. V letošním roce už jsou potvrzené další termíny trhů v říjnu
budou Havelské v listopadu Martinské. V prosinci ty největší adventní a organizátoři trhů ještě teď jednají o tom, že by tady trhy
mohly být také v nějakém letním termínu.

mluvčí 
Po dvou letech od vypuknutí pandemie covidu 19 se v řadě zemí světa vrací k hromadným velikonočním akcím. Příkladem je
Německo, kde se po pauze způsobené koronavirem vrátili mimo jiné k tradičnímu házení vajíček.

mluvčí 
Obarvená velikonoční vajíčka v Česku odměna, kterou se snaží koledníci získat. V německém hor Hauser se ale naopak lidé
snaží od sebe dostat co nejdál.

Tradiční velikonoční zábavě se lidé v tomto německém městě vrátili po dvouleté pauze. Dříve jim totiž neumožňovala
epidemická situace související s covidem 19.

mluvčí 
Udělá fu vydá věcný, no jsem rád, že se vracíme do normálu a můžeme zase mezi lidi. Tuhle akci tu máme už pár let a jsem rád,
že se může zase konat.
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mluvčí 
Letošního ročníku se vedle obyvatel hor Hauser z účastnic několik ukrajinských uprchlíků, kteří do města přišli po začátku
ruské invaze. Celkem jich do celého Německa dorazilo už na 300 000.

mluvčí 
Vlastně šanci za na světě Zapletal spoj to si.

mluvčí 
Myslím, že je vidět, jak jsou lidé rádi, že mohou zase ven mezi ostatní. Těší mě, že tu máme i mnoho hostů z Ukrajiny, kteří se
této akce aktivně účastnit, ale jsou to hosté, kteří v naší komunitě okolí našli nový domov, a to celkem nedávno.

mluvčí 
Německo není jedinou zemí, která se o letošních Velikonocích vrací k hromadným akcím.

Například v americkém New Yorku vyrazili lidé do ulic v rámci tradičního průvodu.

mluvčí 
Nebo smaltované nádobí Agassi.

mluvčí 
Pustí trochu menší, než jsem čekala, řekla bych, že někteří lidé se stále bojí kvůli pandemii. Stejně tu ale slavnostní atmosféra
zábava.

mluvčí 
Velikonoční průvod má v New Yorku dlouholetou tradici. Jeho počátky sahají do sedmdesátých let devatenáctého století.
Stejně jako jiné akce po celém světě se ale v předchozích dvou letech neuskutečnil kvůli covidu 19.

mluvčí 
Více než 700 let staré zachytil v synagoze na severu Iráku hrozí kolaps památka ve vesnici Šuši už desítky let opuštěná. Místní
se proto pokoušejí zařídit její rekonstrukci. Jedná se totiž o jednu z mála zbývajících židovských památek v zemi.

mluvčí 
Od chvíle, kdy Židé opustili malou vesnici, už na severu Iráku uplynulo už přes 70 let, jestli Fialová synagoga místo, kam se
pravidelně chodili modlit od té doby zeje prázdnotou a postupně chátrá.

mluvčí 
Evo jsme Dior vím to, co vidíte.

mluvčí 
Za mnou je židovská synagoga pojmenovaná po prorokovi Ezechiel.

mluvčí 
Lovy s Britem.

mluvčí 
Historie té budovy sahá až někdy do třináctého nebo dvanáctého století našeho letopočtu.

mluvčí 
Více než 700 let stará stavba je výjimečná především tím, že si zachovala svou původní strukturu. Zároveň se jedná o jednu z
mála židovských památek, které v Iráku zbývají.

mluvčí 
Ony všimli Kalo nejde já Klaus je střecha.

mluvčí 
Je postavená do oblouku a vnější stěny jsou velmi silné. Vebr stavba je navržena tak, aby odolávala místnímu počasí v Rusku.
To je tady velmi drsné hodně deště sněhu.

mluvčí 
Sbor podle dochovaných pramenů byla vesnice ještě v polovině dvacátého století. Domovem asi 30 židovským rodinám. Po
vzniku Izraele ale postupně odešli.

mluvčí 
Máme Diany mapu ne vždyť my osobně jsme už nezažili, ale slyšeli jsme o nich od našich otců a dědečků a prý tehdy
navštěvovali synagogu každou sobotu. Vždy na jaře tam pořádali tzv. kapra Sinn, donesl jídlo a hodovali.

mluvčí 
V září 2020 synagoga dostala do hledáčku amerického konzulátu v Irbílu. Ten pomocí dvou neziskových organizací přispěl na
její rekonstrukci. Čtyř.

mluvčí 
Aut motivu dnes.

mluvčí 
Od roku 2019 spolupracujeme s americkou organizací, která se specializuje na renovace rektora po velkém úsilí a podrobném
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studiu dostupných pramenů jsme dospěli k závěru, že syn Luka musí být okamžitě zrestaurována. Americký konzulát nám na to
přispěl půlmilionem dolarů. Si.

mluvčí 
Sehnané finanční prostředky přinesly naději, že by významná historická památka suši mohla být zachována. Renovační práce
ale zatím nezačaly a místo kdysi určené k modlitbám se tak mezitím pomalu mění v ruiny.

Tři tisíce pro Čechy za pobyt uprchlíků jsou kompromis. Nemají přeplatit místní URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: Dominik Stein , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 17:17 , 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
Od pondělí 11. dubna začalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyplácet příspěvek solidárním domácnostem, které
ubytovávají uprchlíky z války na Ukrajině. Původně mělo zastropování výše příspěvku být 9 tisíc korun, nakonec činí 12 tisíc.
Odborníci změnu považují za krok správným směrem, mají ale své výhrady.

Za první dva dny se podle ministra práce Mariana Jurečky elektronicky podalo 8 653 žádostí o příspěvek na solidární
domácnost. Původní výše příspěvku pro domácnosti ubytovávající ukrajinské uprchlíky měla být 3 000 korun na osobu,
přičemž v jedné domácnosti mohli být ubytováni maximálně tři uprchlíci. Někteří odborníci, mezi jinými například Daniel Hůle z
organizace Člověk v tísni, hodnotili tuto částku jako nízkou.

„Právě tyto cenové hladiny jsou asi to nejhorší, s čím zatím vláda přišla. Zaplatit za 100 lidí v jedné tělocvičně za měsíc 600 tisíc
nebo ubytovně za jednu rodinu 40 tisíc a naproti tomu soukromému majiteli bytu maximálně 9 000 včetně energií je naprosto
šílené,“ uvedl Hůle pro portál iDNES.cz v druhé polovině března ještě předtím, než byl příspěvek upraven.

Rozdíl mezi příspěvkem pro solidární občany ubytovávající uprchlíky ve výši 3 000 korun a 4 000 korun činí zhruba 10 tisíc
bytů, jak vyplynulo ze studie o integraci uprchlíků. Na té se podílely agentura PAQ Research, organizace České priority a
mnoho dalších expertů. Stostránkový výzkum „Jak postupovat v integraci ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+“ se zaměřuje na
začlenění uprchlíků do české společnosti.

Studie vypočítává, že v Česku je kolem 2,5 milionu domácností. Podle reprezentativního výzkumu, který provedla agentura
PAQ Research mezi vzorkem 1 750 domácností, vlastní volný byt či dům sedm procent domácností. Ochota ubytovat uprchlíky
roste s výší státní podpory.

Zatímco zdarma či za 1 000 až 1 500 korun na osobu za měsíc by ubytovatelé poskytli uprchlíkům dlouhodobě asi 4 500 bytů,
za 4 000 korun na osobu by to bylo 45 000. Bydlení by tak mohlo najít až kolem 130 000 lidí. Stát nakonec bude poskytovat
solidární příspěvek 3 000 korun na osobu na měsíc. Podle výsledků studie by za tuto částku volný byt uprchlíkům pronajala
pětina majitelů prázdných nemovitostí. Bylo by to kolem 35 000 bytů pro zhruba 100 000 lidí, vyplývá za studie, která vyšla 16.
března.

Budeme zjišťovat vzdělání a profesní kvalifikaci uprchlíků, řekl Jurečka

Podle mluvčí MPSV Evy Davidové resort úzce spolupracuje s experty, kteří studii připravovali a výsledky studie jsou pro experty
ministerstva velmi cenné. Nicméně proti argumentu, že s vyšší částkou poroste počet uvolněných prostor pro uprchlíky, stojí
podle Davidové protiargument, že ukrajinští uprchlíci by neměli připravovat o bydlení nízkopříjmové obyvatele ČR.

„Nakonec se rozhodlo, že částka bude pro celou ČR stejná. Pokud bychom tedy například v Ostravě či v Ústeckém kraji
vynásobili 4 tisíce korun třemi osobami, které by někdo ubytoval, tak dostaneme 12 tisíc, což je částka v této lokalitě
srovnatelná s běžným nájmem. Samozřejmě jde o úplně jinou částku než třeba v Praze. Hrozilo by, že by nízkopříjmové
domácnosti žijící v nájmech v těchto problémovějších lokalitách mohly přijít o střechu nad hlavou na úkor Ukrajinců. To je
samozřejmě problém a nechtěli jsme to dopustit,“ uvedla pro iDNES.cz Davidová 18. března, tedy ještě před změnou. Mluvčí
tehdy uvedla, že to byl poměrně nelehce vykoupený kompromis mezi těmito dvěma mantinely ohraničujícími
problematiku.Změna přinesla i problémy

Poté ale přišla změna, která některé problémy napravila, jiné ale zřejmě umocnila. Ačkoliv příspěvek na jednoho ubytovaného
zůstal ve stejné výši, tedy jde stále o 3 000 korun, podle finální dohody vlády je možné v jedné domácnosti ubytovat osoby
čtyři, nikoliv tři. Strop příspěvku vyplaceného jedné domácnosti je tak stanoven na 12 000 korun.

„Primárně je navýšení určitě dobrý krokem. Jeho cílem je, aby co nejvíce lidí bydlelo v soukromí a ne v ubytovnách. Právě větší
rozprostření nově příchozích do české společnosti je z pohledu integrace to, co je žádoucí a o čem víme, že v dlouhodobé
perspektivě ve vzájemném soužití funguje nejlépe,“ sdělila pro portál iDNES.cz Marie Jelínková, expertka na mezinárodní
migraci a integraci uprchlíků, která působí na Fakultě  sociálních  věd  UK . Toto potvrzuje i Hůle z Člověka v tísni a další
experti.

Lidé mohou žádat o příspěvek za bezplatné ubytování uprchlíků z Ukrajiny

„Ztotožňuji se s výstupy výsledky výzkumu, ubytovávaní utečenců musí být pro majitele bytů rentabilní, resp. na něj nesmí
doplácet. Zvýšení příspěvku až na 12 tisíc významně zvyšuje pravděpodobnost, že se podaří zajistit dostatek bytů,“ sdělil pro
portál iDNES.cz Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.

Podle expertky na migraci Jelínkové dopady popsané změny v méně častých případech ubytování o něco většího počtu
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uprchlíků, ale méně komfortního, to mít může, ale vzhledem k tomu, že strop je nastaven na 12 000 korun, tedy 4 osoby, tak
nikterak zásadně. „To navýšení stropu hodnotím určitě pozitivně. Nicméně je to kompromis,“ uvedla Jelínková.

„Zneužívání nelze vyloučit, ale primární účel je v podpoře individuálního ubytování uprchlíků jak v celých bytech, tak v jejich
částech,“ myslí si ředitel Šimáček. Podpora individuálního ubytování je podle něj natolik klíčová, že riziko dílčího zneužití je
potřeba nést, přičemž zneužívání je prý řešitelné kontrolní činností.Dlouhodobé závady systému

Podle ředitele Centra sociálních služeb Šimáčka příspěvek v aktuálním znění vede k tomu, že v některých regionech mimo hl.
m. Prahu a Středočeský kraj, kde jsou tržní nájmy obecně vyšší než ve zbytku ČR, funguje upřednostňování ukrajinských
uprchlíků na úkor nízkopříjmových občanů České republiky. „Již se to děje a není to příznivé. Potřební jsou jak ukrajinští
uprchlíci, tak nízkopříjmové domácnosti českých občanů. Tato situace ukazuje na dlouhodobé závady v českém systému
sociální ochrany v podpoře bydlení. Ale na to se nyní nelze odvolávat,“ uvedl ředitel centra.

„Obchod s chudobou v Česku mnoho let úspěšně kvete. Určitě se ale obáváme, že v důsledku zoufalého nedostatku kapacit
ubytování bude ubývat bytů pro chudé, kteří nemají moc alternativ,“ uvedl Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Odlišný názor zastává odbornice Marie Jelínková. Ta pro portál iDNES.cz uvedla, že sice slyšela o případech, že někdo
vystěhoval z ubytovny Čechy, ale šlo podle ní o hromadná ubytovací zařízení, kam příspěvky proudí skrze jiný mechanismus –
přes kraj, a to právě proto, aby bylo možné záležitost kontrolovat, ačkoliv se tak ne vždy děje.

Co se ubytování v soukromí týče, Jelínková by ve větším rozsahu problémy neočekávala. „Za prvé většina lidí, co nabídla
někoho ubytovat, není primárně motivována ziskem. Za druhé drtivá většina Ukrajinců je přesvědčena, že se co nejdříve vrátí
domů, takže z jejich pohledu tam není dlouhodobost, s čímž musí pronajímatelé počítat a ostatně řada z nich nabízí ubytování
skutečně na omezenou dobu,“ uvedla.

Budou problémy, zchudneme všichni, říká Fiala. Někteří ale víc, dodává ekonom

Podle ministra práce Mariana Jurečky není možné možné říci, s jak dlouhým časovým horizontem se změní vůle vrátit se do své
země v touhu zůstat a integrovat se. Podle mluvčí Davidové není jasné, jak dlouho bude trvat válka na Ukrajině. Podle svých
dat však uvedla, že většina uprchlíků by se poté mohla do své země vrátit. Nemluvila by tedy příliš o integraci z české strany,
ale spíše o adaptaci či pouze o pomoci. Podobný názor jako Davidová zastává i ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen
Perebyjnis, který portálu iDNES.cz poskytl v minulém týdnu rozhovor.

Vyřízení státní podpory pro solidární domácnost je možné jen elektronicky. Peníze by lidé měli mít na účtu do několika dnů.
Podmínkou získání příspěvku je ubytování běženců aspoň na 16 dní. MPSV ale nerozlišuje mezi poskytnutím celého bytu, či
pouze jedné místnosti v rámci bytu využívaného českými občany.

„Zároveň také platí, že zákon počítá s nutností zajištění vyhovujících podmínek ubytování,“ doplnila mluvčí MPSV Davidová. Ta
přitom ale nejsou na standardy ČR nijak závratná, již dříve je popsal ministr práce Jurečka: „Ubytovaní musí mít prostor na
odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě.“

Foto:
Rodina přijala ukrajinské uprchlíky.
Jakub Stadler, MAFRA

FotoGallery:
Jelizaveta Chruščová s dcerami nalezla bydlení v bytě v budově nádraží v Plasích na Plzeňsku.
Petr Eret, MAFRA

Rodina přijala ukrajinské uprchlíky.
Jakub Stadler, MAFRA

Ukrajinské děti se v MŠ Větrná v Českých Budějovicích adaptují na pobyt v českých školkách.
Petr Lundák, MF DNES

Jelizaveta Chruščová s dcerami nalezla bydlení v bytě v budově nádraží v Plasích na Plzeňsku.
Petr Eret, MAFRA

Otevření ambulance pro ukrajinské uprchlíky v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice. (31. března 2022)
Václav Šlauf, MAFRA

Otevření ambulance pro ukrajinské uprchlíky v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice. Hračky v pediatrické čekárně. (31.
března 2022)
Václav Šlauf, MAFRA

Pro balíčky si mohou uprchlíci z Ukrajiny chodit také do budovy Uranu pod vlakovým nádražím v Liberci.
Ota Bartovský, MAFRA

Otevření ambulance pro ukrajinské uprchlíky v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice. (31. března 2022)
Václav Šlauf, MAFRA

Rodina přijala ukrajinské uprchlíky.
Jakub Stadler, MAFRA
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Ukrajinské děti se v MŠ Větrná v Českých Budějovicích adaptují na pobyt v českých školkách.
Petr Lundák, MF DNES

Ukrajinské děti se v MŠ Větrná v Českých Budějovicích adaptují na pobyt v českých školkách.
Petr Lundák, MF DNES

Chtějí se vrátit zpět na Ukrajinu. Nejdřív ale musí skončit válka.
Alexandr Satinský, MAFRA

Ukrajinští utečenci s dětmi na železniční stanici v polské Přemyšli (25. března 2022)
AP

Francie ve volebním poločasu. Proč propadly tradiční strany a kdo získá voliče neúspěšných kandidátů URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 17:17 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Skoro 28 procent pro současného prezidenta Emmanuela Macrona, 23 procent pro šéfku nacionalistického Národního
sdružení Marine Le Penovou. Takový je výsledek prvního kola prezidentských voleb ve Francii. V neděli 24. května si mezi nimi
budou voliči vybírat. Jak vypadalo první volební kolo? To sledovali ve Francii zpravodajové Martin Balucha a Pavel Novák.

Někteří z kandidátů v prvním kole prezidentských voleb zcela propadli, někteří byli jen zklamaní nízkým výsledkem. Komu ale
připadnou hlasy jejich voličů?

Na odhad dalšího vývoje chování francouzských voličů se Evropa Plus ptá odbornice na Francii Elišky Tomalové z Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Ve volbách se vůbec nedařilo tradičním francouzským stranám, tedy socialistům a republikánům. Stejně jako při minulých
volbách. Před pěti lety zažil debakl kandidát socialistů Benoit Hammon. Teď se ani ne na pěti procentech zastavila
republikánská kandidátka Valérie Pecréssová.

Znamená to konec dominance těchto tradičních stran ve francouzské politice? Odpovídá politolog Michel Perottini z Institutu
politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity .

Poslechněte si celou Evropu Plus.

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 18.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.04.2022 17:20 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:30 Živé vysílání , AVE: 17 521 515,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Do mateřských a základních škol v Česku zatím nastoupilo zhruba 26 500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ministerstvo
školství odhaduje, že brzy může být v Česku také až 25 000 mladých Ukrajinců, kteří věkem přísluší na střední školy.
Podrobnosti jsme ve vysílání probrali s Romanem chalupou ředitelem hořické základní školy, kde se nachází 7 ukrajinských
žáků.

mluvčí 
Těch 7 dětí přišlo hnedka zkraje teďka asi 14 dnů je takový klid, tak uvidíme, co se bude dít.

mluvčí 
Pane řediteli, jak to zatím probíhá, jak postupujete při začleňování těchto dětí, jak s nimi učitelé pracují nejen s nimi, ale i s
českými spolužáky tak, aby integrace proběhla hladce?

mluvčí 
My naštěstí těch do nových žáků, co přišlo, tak se tak jsou věkově různé skupiny, takže jsou zařazeny v podstatě v každém
ročníku 1 pouze šestých třídách jsou 33 holčiny z Ukrajiny spolu, takže tam, kde jsou ty děti sami, tak se poměrně rychle
začleňují. Oni ty děti mají k sobě blízko, takže hnedka se dá říct, jestli naši kamarád kamarády nějaké učí se spoluúčastí
komunikovat, oni jsou na sebe zvědavý, co ty děti trošku učitelé to musí naproti. V rámci nějakých třídnických hodin spolupráce
představení povídání si s dětmi já podobně tím, že máme v asi 8 asistentek ve třídách, takže ty pomáhají s nějakým
začleňováním tak, aby ty děti se tady cítili normálně co nejrychleji.

mluvčí 
Jsou přesto nějaké problémy, ať už je to třeba ta jazyková bariéra žáky s jejich rodiči, ať už to, že třeba tyto děti mají také za
sebou psychicky náročnou zkušenost?

mluvčí 
Já bych řekl zatím, že máme štěstí na ty rodiče, kteří se chtějí domluvit spolupracovat. Nejhorší, jak říkáte, ale ta psychická
psychické působení na děti, protože si někdo si ve škole nedovedeme představit, čím ty děti prošlý. A takže jste i z toho důvodu
jsme si říkali, že začátku to nebudeme nějak tlačit obrannou silou. Necháme tomu trošku volný průběh vize děti aklimatizovali
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přizpůsobily, protože opravdu jsme se o tom bavit ve sboru, tak nikdo si nedovede představit, co se jim honí hlavou, když v
jedné vteřině najednou se jim změnil život.

mluvčí 
Máte v tom všem dostatečnou podporu, ať už od státu, ať už od města?

mluvčí 
Já si myslím, že snad poměrně ano, protože on navíc s těmi cizinci už dřív chodili do škol, takže trošinku zkušenost v tom byla.
Ministerstvu si myslím, že poměrně rychle zareagovalo, jakými metodickými materiály vedení města taky máme podporu, asi se
tady online scházíme každý týden kratičkou debatu o tom, jak to vypadá ve třídách, domluvili jsme se tady vy jste tady základní
školy jsme jako ředitelé domluvili mezi sebou, když někde teď řeknu, v uvozovkách, hrozilo, že by jedné skupině v jedné třídě
mělo být víc těch ukrajinských dětí, že by to asi nebylo nadobro, kdybych tam bylo od pěti nahoru, takže v tom případě bychom
si zavolali rozdíl nějak ty děti tak, aby to bylo trošku vážené, takže zatím to snad probíhá všechno také v normálním stadiu.
Jenom bohužel po tom covidu a od té distanční výuce spousta učitelů je strašně unavená vyčerpaná.

mluvčí 
Některé školy zvažují v tuto chvíli ukrajinské jednotřídky třeba s využitím ukrajinských učitelů jinde zase chtějí právě ty děti
rozdrobit. Mezi české děti tak předpokládám, že podle toho, co jste říkal, že byste ten druhý případ.

mluvčí 
Že ten druhý případ my zas nejsme zase tak velké města bychom udělali i ukrajinskou malotřídku nebo malotřídky. Začátku
jsme se tady snaží nebo vedení města od té takové ty adaptační skupiny, kde chybí, protože oni mají. Ty Ukrajinci 90 dnů
NATO přihlásily děti základní povinné docházce, takže když by, když by nechtěl hnedka začít chodit do školy, tak, aby oni bylo
postaráno někde do dopoledne mimo výuku, ale třeba město jevilo jako velmi dobrý nápad, ale postupně se to ukázalo, že oni
to nemají zájem, chtějí hned chodí do školy. Zřejmě asi z toho důvodu, aby měli jistotu, že do té školy se dostanou 2 bude pak
o ně postaráno, protože v návaznosti na to, kde lepší možnost sehnat práci tady.

mluvčí 
Co by bylo potřeba dořešit vašeho pohledu do září do doby, než přijde další vlna ukrajinských dětí do škol, co třeba v tuto
chvíli nevíme, na co je potřeba si do té doby odpovědět?

mluvčí 
My čekáme snad ministerstvo by mělo připravit jako vyhlášku nebo metodický materiál potom hodnocení těch děti na konci
školního roku, což si myslím asi, že bude takový problém jinačí já za sebe v tuto chvíli udělal velký deficit nebo problém nevidím
doufám, že to všechno bude probíhat tak v rámci možností a aby pro ty děti tady jsme šli naproti a zároveň ten ta výuka neměla
vliv na naše naše dětí.

mluvčí 
Asi taky jiný případ, prvňáčci a jiné budou deváťáci, kteří přesto jazykovou bariéru budou přes vás mířit třeba na střední školy
nebo na učiliště. Dokážete si představit, jak s nimi budete pracovat?

mluvčí 
No.

mluvčí 
A tam je samozřejmě problém, protože my jsme teda pár dětí tady zařadily po dohodě s rodiči o rok sníží ze z důvodu jazykové
bariéry a u těch deváťáků naštěstí zatím deváťáka nemáme, ale kdyby přišel, tak by to byl problém, protože ona si za ten
čtvrtrok se nedovede naučit úplně plynně česky by mohl od září studovat na střední škole a co vím, tak střední školy teď nesmí
tlačí, ale vybít by si představoval asi, abychom je právě zařadili do osmé třídy, aby se ty děti naučily česky a pak mohli
plnohodnotně na středních školách studovat. To asi týká spíš klasických středních škol nebo gymnázií. Možná než učilišť ještě
napadá, jak se se ptala na ty problémy, tak teď jsem si vzpomněl. Mě to nenapadlo, říká mě to tělocvikáře, on je poměrně
problém s těmi, jak když mají cvičit být někde, kde je potřeba vy jste nějaká pravidla bezpečnost a podobně a ty ukrajinské děti
třeba vůbec nerozumí, tak tam samozřejmě trošinku máte strach vždycky, jak hodina dopadne.

mluvčí 
Při ruských raketových útocích na Lvov zemřelo nejmíň 7 lidí dalších 11 jich je zraněno, oznámil to oblastní gubernátor maxim
gotický Lvov. Západní Ukrajina byly dosud ruskou invazí a boji zasaženy míň než jiné části země téma pro studio ČT24 a Karla
svobodu z institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  dobré odpoledne, pane Svobodo.
Dobrý den. Díky, že jste se připojil tak, jak máme rozumět těmto informacím v posledních dnech jsme se dotýkali o tom, jak se
ruská armáda přesouvá na východ, kde se asi čeká nějaký soustředěný útok a teď začínají přicházet informace o útocích na
západní části Ukrajiny, tak například Lvov zmínil jsem okay Ivu se mluvím, tak, jak tomu máme rozumět?

mluvčí 
Tak ono to ostřelování měst není žádná velká novinka, ale my musíme uvědomit, že ruská armáda už několikrát změnila svoje
svoje cíle. Vždycky říkám, tohle je ten pravý cíl, takže mě to nějak ani nepřekvapuje, ale říkám ostřelování měst nebo oni tvrdí
těch vojenských objektů, ale, ale to jde brát taky s rezervou, tak žalovaný město není žádná novinka.

mluvčí 
Z hlediska dalšího postupu nebo dění na Ukrajině vy teď očekáváte, co nějakou fázi rozhodující fázi, která zásadním způsobem
zlomí ten konflikt nebo spíše směřujeme k nějakému dlouhodobějšímu táhnoucímu se konfliktu mezi oběma stranami.

mluvčí 
Očekávejme, další fáze, abych říkal rozhodující fázi. Ono totiž problém je ten, že Rusko, dokud nedosáhne nějakého úspěchu
nějakého velkého úspěchu, tak to prostě nenechá. A nejsem si úplně jistí, že úspěchem dobytí dobytí Mariupolu na Donbasu
málo Ukrajina sama poměrně velkou sílu, čili ta válka může trvat poměrně dlouho, ale ten se dá čekat nějaká intenzifikace, ale
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zase jsem četl z ruské strany vlastně vlastně takové ohlasy ve stylu, že vlastně ti ruští představitelé jmenovitě generálové jako
varují, že vlastně na Donbasu úspěch nemusí a že by se měl změnit dále dále ten cíl. Čili očekávejme teď tu tu ofenzívu, ta
pravděpodobně nastane, ale může se velmi rychle zdá, že se zase stáhnou a nastane další fáze nějakého ostřelování a já
nevím, čeho všeho. Je to strašně těžké předpovídat.

mluvčí 
A ten úspěch pro ruskou armádou nebo pro Rusko proruské vedení. Ten už je nějak popsán kvantifikováno, aby se dalo měřit.
Ano už toho dosáhli, ne nedosáhli, nebo to se taky bude pořád měnit.

mluvčí 
Ne tak ono ono se to bude měnit, protože Rusové pak budou schopni schopni vyhlásit úspěch i to, že úspěšně denacifikace,
ale Ukrajinu tzn. že jí, že jí rozčílenej tak, že tak, že jako my nevíme nevíme, co bude tím úspěchem na začátku měl být tím
úspěchem Kyjev, kdy obsadili zlomil měli pocit, že tím tím bude všechno vyřešeno. To stupně postupně vlastně chtěli chtěli
obklíčit a města, já nevím, co všechno teď teď byl vyhlášen do vás, ale oni jsou schopni opravdu vyhlásit za úspěch cokoliv, ale
nevíme, nevíme vlastně za není to nějak přesně určitelné.

mluvčí 
Může se stát, kdyby vojensky uspěl Rusko, že někdy ovládne Ukrajinu tak, aby tato země v zásadě běžně fungovala pod
nějakou vládou, která bude blízká Moskvě, nebo to prostě nenastane na Ukrajině?

mluvčí 
Tak já mám obavy, že ta země zašla až příliš daleko nebo tedy spíše Rusko zašlo příliš daleko to, aby, aby se tam vytvořila
nějaká kolaudační vláda, která by, která by uspěla na druhou stranu my se musíme uvědomit, že prostě vždycky část
obyvatelstva bude si nakonec řekne, no hlavně, že máme klid a ta část může být relativně velká, ale zatím to nevypadá. No
takový úspěch ruské strany Rusko NATO v tuhle chvíli ani nemá síly, já nevím, nevyčlenil na to ani takové síly, aby dosáhlo tak
rozhodujícího úspěchu, aby v Kyjevě změnila vládu.

mluvčí 
Je to už víc než 50 dní, co Rusko útočí na Ukrajinu. Ta válka patrně asi tady měla být blesková, tak si to Moskva představovala
tento fakt samotný fakt, že se nedaří dosáhnout toho, co patrně bylo stanoveno na začátku se už nějak projevuje v ruském
politickém vojenském zkrátka mocenském vedení.

mluvčí 
Tak já sleduju. Já se snažím sledovat právě tyhle ty lety rozpory určité drobné rozpory tam jsou například kritika mluvčího
mluvčího prezidenta Putina, tedy Dmitrije Peskova, který mluvil o tragických ztrátách ruské armády a já nevím, o čem všem tak,
tak ten byl kritizován, ale byl kritizován, nikoliv z té protiválečné strany, ale právě ze strany lidí jako ekonom Jan kandidovat
nebo Vjačeslav Volodin. Šéf státní dumy, který, kteří kritizovali pro poražené svý, ale už to ukazuje na to, že tam drobné rozpory
jsou, no, ono třeba ty průzkumy veřejného mínění, které mluví o 1 osmdesátiprocentní podpoře podpoře obyvatelstva
tenhleten operaci nebo nebo té válce prostě nebudu tomu říkat operace, tak a oni ony ty bych nebral až zas tak absolutně ta
čísla mohou být výrazně zkreslená prostě tím, že lidi vědí, že když odpovíš špatně, takže s tím můžu mít problémy. Další věc,
zdá se, že část generality upozorňuje na to, že prostě Rusko nemá sílu na to, aby aby Ukrajinu ovládlo, aby porazilo a a že, že
mu hrozí to, že tam prostě zavřené a že nebude mít šanci nějak zvítězit a že víceméně přesně jsem říkal, vyhlásí cosi jako
vítězství, ale že to vlastně jsem, že tomu vlastně nemusí nikdo věřit a TOS samotném Rusku a že to může způsobit vnitřní
problémy, čili ono těch rozporů rozporů je relativně hodně, ale zatím nic nebo zdá se být relativně hodně, ale zatím jsou to
takové indicie, které samozřejmě v tom informačním vakuu máme poměrně těžké hledat.

mluvčí 
A jsou ty rozpory nebo ty trochu odlišné názory, jak to popisujete, tak významných místech, že by to mohlo znamenat nějaké
politické změny v Rusku?

mluvčí 
Já tohleto zas tak nevidíme. Já se přiznám, že tuhle chvíli vlastně neočekávám ten palácový převrat, který by měl na stát tudle
chvíli, je to postavené, takže kdokoliv by vystoupil kdokoliv vystoupí vlastně s něčím, kdy zpochybní vlastně celou tuhletu akci
tak tak okamžitě se dostává nálepku vlastizrádce. Já nevím, čeho všeho ony ty bleskovou výroky vlastně vlastně nesměřovaly
ani tak ke zpochybnění zpochybnění té války jako spíše spíše, jaké si smířlivosti vůči lidem, kteří s tím úplně nesouhlasí, čili
zatím tam i tedy represivní orgány fungují fungují poměrně razantně, ale jak říkám, ty rozpory se objevují s tím, jak bude válka
pokračovat, tak se budou budou růst zatím to nevypadá na nějaký na nějaký vnitřní rozkol, ale to se může změnit řadu měsíců.

mluvčí 
Karel Svoboda z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , kterému tímto děkuji za rozhovor ve studiu ČT24. Na shledanou.

mluvčí 
Děkuji na shledanou.

mluvčí 
Na tradiční velikonoční objížďku vyrazili dnes muži z folklorního souboru Klas v Kralicích na Hané. Za děvčaty jezdí na voze
taženým koňmi i tuto zvyklost v městysu na Prostějovsku přerušila na 2 roky pandemie covidu 19. Podrobnosti zjišťovala Petra
Klimková.

mluvčí 
Za děvčaty ženami, které bydlí nejdál, vyrazili členové souboru Klas už v 6 hodin ráno auty. Ty z Kralic na Hané už ale objíždějí.
Na tradičním po voze. Více už v této zvyklosti v organizačním. Vedoucím souboru Klas Zbyňkem Sedláčkem, dobrý den. Dobrý
den. Pane Sedláčku, 2 roky, jste kvůli pandemii, tak to vyrážet nemohli, je o to slavnostnější dnešní den?

mluvčí 
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Určitě ho hlavně se na to moc těšili a děláme to současné srandu, že jsme zapomněli písničky a kde ještě děvčat bydlí, ale
opravdu těšily ty 2 roky jsme nebyli nesl tou.

mluvčí 
Dostalo se vám to už history souboru, že byste takto vyrazit nemohli?

mluvčí 
Stalo se nám to, já pamatuju 2 příklady. Jednou se nám koně splašili při zapsání auto nám a vezme našli Prior asi 3 hodiny a
podruhé složilo skoční odmítl s nimi vyrazit, protože tolik riskovat.

mluvčí 
Pojďme k tomu dnešnímu dni, co vlastně taková příprava na takovou vyjížďku velikonoční všechno obnáší?

mluvčí 
No tak připadá poměrně dlouhá, jednak má výborný kolega. Zámečník kompletně zrenovoval vůz. Dělá to 2 roky, pracoval na
něm dokončil ho včera. A jednak jsme třeba Petr Kott, který pomlázky, což dělávám tradičně v sobotu. A.

mluvčí 
Myslíte, že je pletete společně dohromady nějak?

mluvčí 
Takhle společně na bílou sobotu je a před 18 30 40 děvčaty děvčata si povídají a my se sejdem pleteme potvrdí každý spoušť
oblíbený a podobně. Kde.

mluvčí 
Zdobí vůz a ozdobíme všichni ozdoby v neděli. A dáváme tam velké staveb po celé a do boje. No třeba ještě Velikonoční
pondělí.

A my spousta penzí mašli, jak tady říkáme, ty jsou z loňských a třeba předloňských Kataru nebo z čeho?

mluvčí 
Ano, jsou možná v Kataru ještě před 20 lety. Jsme zase pěkně, tak přeřadíme. Něco děláme, co želí, je tam používáme znovu
opakovaně.

mluvčí 
Kolik děvčat stavíme, získali od rána jsem říkal, že jste vyrazili v 6 ráno.

mluvčí 
Ráno jsme chtěli 12 část těch opravdu zelených, aby ti koně nemohli zajet i časových důvodů a teďka nám zbývají děvčata
krajští.

mluvčí 
Bude to dlouhá směna?

mluvčí 
Bude zpravidla začínáme v 6, tak jsme rádi, když se večer končíme.

mluvčí 
Čím vás odměnili za za ten mrznoucí děvčata ženy, co na vás, co vám chystá za.

mluvčí 
Pohoštění třeba tak.

mluvčí 
Většinou čtvrt kromě slivovice, případně vínu chceme od nich mašličku kocour a sladkou hubičku.

mluvčí 
By se s tím krajským vbrzku tam taky nějaké typické říkadlo nebo velikonoční koleda.

mluvčí 
Bojiště naše typické kvalitě, nevím, ale v každém případě celou dobu se snažíme bývá, a když se tam SKV, tak toho říkáme
básničky tak, aby to opravdu mělo ten správný lidový nádech.

mluvčí 
Pojďte říct.

mluvčí 
Jednu.

mluvčí 
Ukázal Kadlec Karlíčka, aby dali 3 vajíčka, jedno byly 2 červený Slepička vám vteřiny.

mluvčí 
Pane Slezáku, váš soubor vznikl v roce 1971. Dneska už máte 2 dětské soubory 1 menší druhý větší vlastní muziku, kterou
tady můžeme slyšet, co vás čeká v létě?
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mluvčí 
Ho v létě nás čeká spousta vystoupení, protože ta vystoupení, která měla být v době lockdownů, nebyla zrušena uvedla pouze
posunut. Pořád počítal původně téměř každý víkend.

mluvčí 
Vůbec dovolenou v létě.

mluvčí 
Máme podít bude.

mluvčí 
Se vám možná nechce vyrážet na dovolené nebo ano, není to pro vás dovolená, když po dvou letech konečně můžete se
vystupovat?

mluvčí 
Jo, to je a těšíme se na to a většinou nás pozvou, tak jsou to spřátelené soubory nebo další. Dobré soubory z okolí většina z
Moravy nebo tady říkáme kolem komína, takže my se těšíme, je to dobrý party lidí, užijme si to.

mluvčí 
Snažili jste se během pandemie, měli jste možnost nacvičovat nové skladby třeba?

mluvčí 
No, to se opravdu sázet pouze, když to slovo ale číslo vedoucí, která to poctivě dodržovala, takže pouze když rozvolnění tak
předcházejí jiný bohužel nesla.

mluvčí 
Chystáte nějaké novinky nová pásma na letní vystoupení.

mluvčí 
Chystáme, respektive je to dotaz na naší udělat vroucí inženýrku vlaku Šulcovou, ale každý rok vymyslím jedno 2 nová plazma,
a to poslední padesátému výročí hlasů, které se konalo loni do opravdu výborný.

mluvčí 
Velmi kreativně se musíte scházet, aby to vystoupení a abyste opravdu jako známý soubor, aby to bylo opravdu kvalitní.

mluvčí 
Scházíme se 2× týdně a každé vystoupení máme ještě generálku.

mluvčí 
Ještě generál.

mluvčí 
Generálka taková, že to, co se už opravdu poctivý vystoupení nebo počtu obrany spočívá v tom, co se tam přece tance, které
budeme vystavovat, zkouší několikrát s muzikou.

mluvčí 
Vy jste loni na podzim slavili kulaté výročí založení měli jste k tomu nějakou novou skladbu.

mluvčí 
Než jsme k tomu nové pásmo, které právě složila umělecká vedoucí a myslím, že to povedlo, bylo to v Národním domě v
Rostově v divadle. Ano, to opravdu výborné pompézní těsně před podzimním lockdownem. Stihli jsme to užily jsme si a byla tam
spousta bývalých členů desítky lidí a nebo desítky stovky lidí bylo to perfektní.

mluvčí 
Odkdy jste členem vy sám?

mluvčí 
No, já jsem členem 34 let, takže už poměrně dlouho a pamatuju si ji nevím, kolik pamatuju jednu fotku, když mě mohli být takový
3 roky, když jsem stál, jak vidíme, drželi rodiče takhle v náručí předtím vozem a už tehdy nasát chodili a objížděli svoje děvčata
a kamarádky známé a veškerý.

mluvčí 
Pane Sedláčku, mockrát děkuju za rozhovor přeji, ať se vám vy Velikonoční pondělí vydaří.

mluvčí 
Taky děkuju. Budeme se těší někdy příště.

mluvčí 
Děkuju, já uzávěr jenom doplním, že na podobné velikonoční obchůzky tady to objížďka, ale jinde v obcích a vesnicích na
Střední Moravě se vrátili k velikonočním obchůzka. Je to například ve velké Bystřici nebo v Kostelci na Hané.

mluvčí 
Už od rána lidé přicházejí taky do pražské botanické zahrady v Troji, která je dnes mimořádně otevřená. Aktuálně tam
návštěvníkům nabízejí výstavu s názvem motýli zaostřeno na detail. Vidět mohou ve skleníku Fata Morgana.
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mluvčí 
Zájem o výstavu je tu dnes velký řada lidí. Využila svátečního dne a právě té mimořádné otevírací doby, aby expozici navštívila
a je to tu docela znát ten větší počet lidí, protože ty prostory jsou poměrně stísněné. Lidé se tu tak musejí vzájemně vyhýbat a
čekat než se ani dostane řada o víkendech svátcích se většinou ta návštěvnost pohybuje kolem dvou až dvou a půl tisíce lidí
denně. Výstava motýlů tu tradičně patří k těm nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším. Letos zaměřuje na ty nejmenší části
motýlího těla. Lidé se tak mohou prohlédnout detailní stavbu motýlích křídel, očí a nohou nebo tykadel, jak u těch dospělých
jedinců, tak i u housenek. Organizátoři sem postupně během té šestitýdenní výstavy navezou celkem 5,5 tisíce kukel z motýlí
farmy. Ve Velké Británii před začátkem výstavy sem přivezli zhruba 2,5 tisíce a pak každý ten další týden přivážejí zhruba 500
nových kukel. Z nich se pak vylíhne vylíhne několik desítek druhů motýlů. Patří ně patří mezi ně i jeden z největších druhů na
světě noční motýl Martina ač ataku Atlas, který má rozpětí křídel až 25 cm a plochu až 400 cm2.

mluvčí 
Víc než 700 let staré teze je nově synagoze na severu Iráku hrozí kolaps. Památka ve vesnici Šuši je už desítky let opuštěná.
Místní se proto pokoušejí zařídit její rekonstrukci. Jedná se totiž o jednu z mála zbývajících židovských památek v zemi.

mluvčí 
Od chvíle, kdy Židé opustili malou vesnici, už na severu Iráku uplynulo už přes 70 let, jestli chvíli synagoga místo, kam se
pravidelně chodili modlit od té doby zeje prázdnotou a postupně chátrá a VO to jsme Dior. Vím.

mluvčí 
To, co vidíte za mnou, je židovská synagoga pojmenovaná po prorokovi Ezechiel lovy.

mluvčí 
S Britem.

mluvčí 
Historie té budovy sahá až někdy do třináctého nebo dvanáctého století našeho letopočtu.

mluvčí 
Více než 700 let stará stavba je výjimečná především tím, že si zachovala svou původní strukturu. Zároveň se jedná o jednu z
mála židovských památek, které v Iráku zbývají.

mluvčí 
Bony všiml, dalo nejde já Klaus je.

mluvčí 
Střecha postavená do oblouku a vnější stěny jsou velmi silné. Bere stavba je navržena tak, aby odolávala místnímu počasí s
Ruskem. To je tady velmi drsné hodně deště sněhu. Obor.

mluvčí 
Podle dochovaných pramenů byla vesnice ještě v polovině dvacátého století domovem asi 30 židovským rodinám. Po vzniku
Izraele ale postupně odešli.

mluvčí 
A máme Diany napůl ne vždyť my.

mluvčí 
Osobně jsme už nezažili, ale slyšeli jsme o nich od našich otců a dědečků.

mluvčí 
A prý drží.

mluvčí 
Navštěvovali syna, když každou sobotu. Navíc vždy na jaře tam pořádali tzv. Rašín dražší donesl na jídlo hodovali.

mluvčí 
V září 2020 synagoga dostala do hledáčku amerického konzulátu v Irbílu. Ten pomocí dvou neziskových organizací přispěl na
její rekonstrukci. Čtyř.

mluvčí 
Aut motivu dnes.

mluvčí 
Od roku 2019 spolupracujeme s novinářskou organizaci, která se specializuje na renovace rektora po velkém úsilí a v
podrobném studiu dostupných pramenů jsme dospěli k závěru, že syn Luka musí mít okamžitě zrestaurována a bez americký
konzulát nám na to přispěl půlmilionem dolarů. Si.

mluvčí 
Sehnané finanční prostředky přinesly naději, že by významná historická památka suši mohla být zachována. Renovační práce
ale zatím nezačaly a místo kdysi určené k modlitbám se tak mezitím pomalu mění v ruiny.

Experti: Místo voleb na Hrad karneval. Část kandidátů se snaží jen zviditelnit URL
Automatický překlad
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Do prezidentských voleb zbývají již měsíce a snad každý týden se objevují nová jména kandidátů, kteří mají zájem utkat se o
hradní křeslo. Podle politologů nicméně část z nich využívá nadcházející prezidentské volby jen k tomu, aby zviditelnili sebe a
své názory. Zároveň se shodují, že hlavními favority jsou nadále pouze dvě jména: Andrej Babiš a Petr Pavel.

Dvěma nejsilnějšími kandidáty jsou nyní podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy
generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš, který svou kandidaturu navzdory spekulacím zatím nepotvrdil. Jak ale dodává, na
závěry je ještě brzy.

„Může se stát, že kandidáti, kteří jsou nyní na základě průzkumů favority, z čela spadnou. Je těžké odhadnout, jak změní boj o
post prezidenta válka na Ukrajině,“ míní. Především u kandidátů z jiného než politického prostředí, mezi které Pavel patří, se
podle něj uvidí až po začátku ostřejší fáze kampaně spojené s účastí v televizních debatách, vystupováním na mítincích a s
kontaktní kampaní.

„Dokud tito lidé skutečně výrazně nevstoupí do politiky, není vůbec jisté, zda mohou být úspěšní nebo ne. Schopnost oslovit
voliče a komunikovat s ním je pro úspěch v politice zcela klíčová,“ vysvětlil.

I ostatní dotazovaní politologové souhlasí, že zmínění kandidáti patří nadále mezi nejsilnější favority. Podle Jana Kubáčka by
nyní jejich konkurenti měli rozjet kontaktní kampaň, aby zaujali voliče. „Čím později začnou, tím více nahrají Petru Pavlovi,
případně Andreji Babišovi. V létě budou těžko něco dohánět, protože lidé si budou chtít od politiky odpočinout. A v září již bude
horká fáze kampaně,“ popsal. 

Obdobně jako Mlejnek nicméně dodal, že nyní mají nejsilnější pozici, rozhodně však ještě nemají vyhráno. „Kdyby se objevil
někdo, kdo mluví zajímavě, je lidem sympatický, budou ho vnímat jako solidního a zkušeného kandidáta, takový člověk kartami
může zamíchat,“ poznamenal. 

Březina si boj o Hrad zaplatí ze svého, chce bojovat s byrokratickou hydrouČást kandidátů zkouší „půdu“

Kandidaturu již nyní oficiálně oznámilo přes deset lidí, další svůj zájem o prezidentský post vyjádřili v minulosti nebo se o nich
spekuluje jako o pravděpodobných kandidátech. Podle Mlejnka mohou prezidentské volby v příštím roce přitáhnout více
kandidátů než ve volbách minulých. „Je to dáno tím, že stávající prezident neobhajuje svůj mandát. Když to tak je, má prezident
výhodu. Současná situace proto může povzbudit více lidí k tomu, aby se pokusili ‚prorazit‘,“ vysvětlil.

Řada lidí ale podle něj zatím jen zkouší, jak na ně bude reagovat veřejnost. Pokud dobře, kandidovat zkusí, pokud špatně,
stáhnou se. Kdyby bylo kandidátů hodně, může to podle něj vést k situaci, kdy do druhého kola postoupí lidé jen s malým
podílem hlasů. „Kandidáti se mezi sebou ‚pobijí‘ o hlasy a nějaká dvojice pak postoupí svým způsobem náhodou, protože bude
mít někdo o půl procenta více než někdo jiný,“ uvedl politolog. Pak může nastat situace, kdy většina občanů bude volit „menší
zlo“.

Kubáček v této souvislosti poznamenal, že velké množství kandidátů je možná dáno i tím, že část z nich nechce ve skutečnosti
zvítězit, ale pouze se zúčastnit a zpropagovat sám sebe. „Mám dojem, že řada kandidátů volbu začíná vnímat jako
marketingovou záležitost, protože v momentě, kdy jste kandidátem, máte zaručenou přítomnost v debatách, mediální prostor,“
dodal s tím, že se právě tento aspekt týká například podnikatelských kandidátů. 

„Zejména to jde vidět u pana Janečka, ten chtěl ale spíše podpořit své ego,“ poznamenal politolog Lukáš Valeš. „Část si plete
prezidentskou volbu s Matějskou poutí,“ dodal. 

Odvážná myšlenka. Politologové Karlovi Janečkovi nedávají moc šancí

Právě proto by se podle Valeše mělo Česko vrátit k nepřímé volbě. V přímé se totiž kandidátem může stát kdokoliv. „Podle toho
to pak vypadá,“ dodal. „Překvapuje mě, že nyní není součástí debaty jednak to, jaký typ prezidenta chceme, ale také úvaha,
zda se nevrátit k nepřímé volbě a nesvěřit tu roli zase Parlamentu nebo nějakému volebnímu shromáždění, třeba rozšířenému
o zástupce univerzit, krajů, obcí. Když se nyní může přihlásit každý, stává se z toho karneval,“ popsal.

Zda se o prezidentský post některý z kandidátů uchází jen proto, aby „sebral“ hlasy někomu jinému, nyní podle Mlejnka nelze
říct. Lze ale očekávat, že se někdo takový objeví. „Říká se tomu technický kandidát. Motivací vstupu do voleb je taková, aby
sloužil jinému ‚hráči‘ jako nástroj na oslabení konkurence,“ vysvětlil.

Takové případy je podle něj těžké dokázat, z české historie ale známe třeba případ technické „nekandidatury“, kdy v roce 2013
nestanovila svého kandidáta KSČM. Vladimír Remek tehdy odmítl. Následný vítěz voleb Miloš Zeman tak mohl těžit z rezervoáru
komunistických voličů již v prvním kole. Remek poté získal post ambasadora v Moskvě.

Podle Kubáčka si nicméně škodí nejvíce senátorští kandidáti, tedy Pavel Fischer a Marek Hilšer. „Pokud by chtěli zabodovat a
toužili, aby jeden z nich opravdu vyhrál, dohodnou se na spolupráci a na tom, že jeden bude podporovat toho druhého.
Povedou kampaň jako dva mušketýři, jeden z nich jako kandidát a druhý jako blízký spolupracovník,“ poznamenal. Straničtí
kandidáti 

Otázník visí s ohledem na nadcházející prezidentské volby i nad stranickými kandidáty. Svého zatím ustanovila KSČM, je jím
zástupce ultrakonzervativního křídla Josef Skála. Spekuluje se také o tom, že společného kandidáta by mohla mít koalice
SPOLU. „Výhoda to být může, a nemusí,“ míní Mlejnek. Kandidát silné strany má podle něj jistotu vysokého množství hlasů v
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prvním kole, ve druhém kole ale naopak nemusí na voliče působit dostatečně nezávisle.

PŘEHLEDNĚ: Kdo všechno oznámil či zvažuje boj o Hrad

V této souvislosti se objevily v poslední době zejména dvě jména: europoslanec Alexandr Vondra a ministryně obrany Jana
Černochová. Zatímco podle Kubáčka Černochová nyní nemá šanci zejména kvůli jejím posledním vyjádřením ohledně americké
základny, Vondra má šance větší, ale musel by přijít s tématy, které by nebyly jen pro ODS.

„Obě jména jsou příliš výrazná a jednostranná,“ popsal Valeš. „Vondra je sice dlouhodobý matador, ale je to člověk, který je
přijatelný jen pro část ODS. Pro středové a levicové voliče je vyloučené, aby jej volili,“ popsal odborník. 

Kandidátem strany by mohl být i sám premiér Petr Fiala, podle Kubáčka si ale pravděpodobně vyhodnotí, že zůstat ve funkci je
lepší. Podle Valeše by však i on sháněl velmi těžce širší podporu. 

Prezidentské volby se budou konat v roce 2023 před 8. březnem, kdy uplyne druhé funkční období úřadujícího prezidenta
republiky Miloše Zemana. Termín volby vyhlásí předseda Senátu, a to nejpozději 90 dnů před jejím začátkem. Oficiální
kandidaturu již oznámili třeba senátoři Pavel Fisher a Marek Hilšer, armádní generál Petr Pavel nebo miliardář Karel Janeček.

Foto:
ilustrační snímek
Shutterstock

FotoGallery:
Josef Skála
Dan Materna, MAFRA

Místopředseda ÚV KSČM pro ideově politickou práci a komunikaci Josef Skála v diskusním pořadu Rozstřel. (7. listopadu 2017)
Michal Růžička, MAFRA

Josef Skála, protikandidát Vojtěcha Filipa pro volby předsedy KSČM
Petr Topič, MAFRA

Tisková konference matematika a podnikatele Karla Janečka, který oznámil svoji kandidaturu na prezidenta a zahájil tak
kampaň s názvem Tohle jsme my. (21. ledna 2022)
Michal Turek, MAFRA

Karel Janeček
Jaroslav Fikota

Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinová (Český ples 2020, Obecní dům, Praha 1. února 2020)
Profimedia.cz

Senátor Marek Hilšer, který je členem klubu Starostů a nezávislých, oznámil, že bude kandidovat v příští prezidentské volbě,
která má být v roce 2023. (21. listopadu 2019)
Michal Šula, MAFRA

Marek Hilšer složil senátorský slib. (14. 11. 2018)
ČTK

1
Ivan Kahún, MAFRA

U Knorových se najdou i takové věci, jako je šavle na sabráž.
Ivan Kahún, MAFRA

Advokátka Klára Long Slámová
Profimedia.cz

Advokátka Klára Long Slámová
Ondřej Košík

Zástupci politického hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES (zleva): Radek Žďárecký, Jakub Olbert a Jiří Janeček. (22. března
2021)
ČTK

Zástupce politického hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jakub Olbert (22. března 2021)
ČTK

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup na oslavě padesátých narozenin. (22. února 2019)
Tomáš Krist, MAFRA

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup na oslavě padesátých narozenin. (22. února 2019)
Tomáš Krist, MAFRA
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Denisa Rohanová
Wikimedia, Creative Commons 

Vladimír Boštík
ČTK

Šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula míří na jednání s vládními špičkami. (4. ledna 2021)
Jakub Stadler, MAFRA

Předseda ČMKOS Josef Středula
Tomáš Krist, MAFRA

Andrej Babiš
Michal Růžička, MAFRA

Andrej Babiš promluvil na tiskové konferenci k prvnímu jednání stínové vlády hnutí ANO (20. ledna 2022)
Michal Turek, MAFRA

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer na tiskové konferenci k aktuálním informacím, které
byly zveřejněny v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích. (18. dubna 2021)
Michal Růžička, MAFRA

Postupující kandidát do druhého kola senátních voleb za Prahu 12 Pavel Fischer v diskusním pořadu Rozstřel. (11. října 2018)
Michal Růžička, MAFRA

Miroslav Kalousek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (2021)
FTV Prima / Teki Shine

Třicáté výročí sametové revoluce si lidé připomněli v někdejším přísně střeženém vojenském prostoru Ralsko (19. října 2019).
Šimon Pikous, Naše Ralsko

Známý hudebník a aktivní politik Michael Kocáb v pořadu Rozstřel. (12. srpna 2019)
Michal Růžička, MAFRA

Šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek
Petr Topič, MAFRA

Danuše Nerudová
FTV Prima / Jakub Syrůček

Rektorka Danuše Nerudová stojí jako první žena v historii v čele Mendelovy univerzity v Brně.
Anna Vavríková, MAFRA

Armádní generál Petr Pavel (vlevo) v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.
Michal Růžička, MAFRA

Armádní generál Petr Pavel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.
Michal Růžička, MAFRA

Senátní komise pro Ústavu se jednomyslně shodla na tom, že má prezident Miloš Zeman přijít o pravomoci hlavy státu. Podle
Ústřední vojenské nemocnice nyní není Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Miroslava Němcová. (19. října
2021)
Petr Topič, MAFRA

Miroslava Němcová (ODS) volebního štábu koalice SPOLU v hotelu Grand Majestic Plaza (9. října 2021)
Jan Zátorský, MAFRA

Kateřina Valachová (ČSSD)
ČSSD

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová přichází k soudu zabývajícím se kauzou sportovních dotací. (24. srpna 2020)
Michal Šula, MAFRA

Jana Bobošíková
Profimedia.cz

Zleva zakladatelka a analytička Institutu svobody a demokracie (ISDe) Hana Lipovská a zakladatelka a prezidentka ISDe Jana
Bobošíková při slavnostním zahájen činnosti institutu. (31. srpna 2020)
ČTK

Europoslanec Jan Zahradil z ODS, který je kandidátem frakce konzervativců a reformistů na předsedu Evropské komise. (15.
května 2019)
ČTK

Lídr volební kandidátky ODS pro volby do Evropského parlamentu Jan Zahradil přichází do volebního štábu strany.
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Jan Zatorsky, MAFRA

TV Nova v podvečer odvysílala první kolo poslední televizní debaty. Stáli proti sobě za SPD Tomio Okamura, Jan Hamáček za
ČSSD, Vojtěch Filip z KSČM a Róbert Šlachta za Přísahu. (7. říjen 2021)
TV Nova

Pozvání do superdebaty iDNES.cz přijali premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš, lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš, lídr
koalice SPOLU Petr Fiala, předseda KSČM Vojtěch Filip, šéf ČSSD Jan Hamáček, lídr SPD Tomio Okamura a předseda hnutí
Přísaha Robert Šlachta. (4. října 2021)
Michal Růžička, MAFRA

Alena Schillerová se od roku 1991 pohybuje ve státní správě. V roce 2016 začala spolupracovat se šéfem hnutí ANO Andrejem
Babišem jako jeho náměstkyně na ministerstvu financí, nyní resort sama vede.
Anna Vavríková, MAFRA

Ministryně financí a lídryně kandidátky hnutí ANO v Jihomoravském kraji Alena Schillerová v diskusním pořadu Rozstřel (22.
září 2021)
Michal Růžička, MAFRA

Jiří Paroubek
Michal Šula, MAFRA

Jiří Paroubek (13.3.2019)
iDNES.cz

Václav Klaus
Michal Sváček, MAFRA

Česko si připomíná 32 let od sametové revoluce. Na snímku Václav Klaus. (17. listopadu 2021)
Michal Turek, MAFRA

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.
David Neff, MAFRA

Evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. (25. března 2021)
AP

Jiří Hynek
Přísaha

Jiří Hynek přichází na oslavy 74. výročí konce druhé světové války na ambasádě Ruské federace v Praze. (9. května 2019)
Ladislav Křivan, MAFRA

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR (6. ledna 2022)
ČTK

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Tomáš Krist, MAFRA

Lenka Bradáčová
Michal Sváček, MAFRA

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová
David Neff, MAFRA

Hynek Blaško, volební lídr SPO ve Středočeském kraji
archiv SPO
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Univerzity přijaly již desítky ukrajinských studentů
TISK , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Klára Burešová , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 00:57 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Praha , AVE: 282 790,76 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Studenti prchající před válkou pokračují v Praze ve vysokoškolském studiu

PRAHA Pořádají sbírky pro Ukrajinu, ubytovávají uprchlíky na kolejích i učí příchozí česky. Pražské univerzity se nejen aktivně
zapojují do pomoci postiženým válkou, ale také nabízejí vzdělávání vysokoškolským studentům, kteří museli na Ukrajině
studium přerušit. Od začátku války se ke studiu na vysokých školách v Praze přihlásily desítky uprchlíků.
„Největší zájem je o lékařské fakulty, fakultu  sociálních  věd  a filozofickou fakultu,“ říká mluvčí Univerzity Karlovy (UK) Václav
Hájek. Ukrajinští studenti se na univerzitu hlásí jako takzvaní „freemoveři“. To jsou vysokoškoláci, kteří se rozhodli krátkodobě
studovat na zahraniční univerzitě na vlastní pěst, čili bez podpůrných stipendijních pobytových programů. „Freemoveři
nemusejí splnit příliš mnoho podmínek k tomu, aby tento status na fakultě obdrželi. Je zapotřebí, aby měli vážný zájem o jeden
ze studijních programů dané fakulty a měli v této oblasti již zahájené studium na Ukrajině,“ říká k situaci Hájek. Dodává, že
zároveň většina freemoverů si také podává přihlášku k řádnému studiu na vysoké škole, aby ve studiu mohli pokračovat delší
dobu.

Zájem je o všechny univerzity

Podobná situace panuje i na dalších pražských univerzitách. Například na Vysoké škole ekonomické (VŠE) ukrajinští studenti
kapacitu nabízenou školou ihned zaplnili.
„VŠE nabídla okamžitou pomoc prchajícím studentům. To znamená, že ihned přijala ke studiu ty, kteří se přihlásili a splnili
základní podmínky. Kapacita 40 míst byla rychle vyčerpána. Tito studenti a studentky mají do konce aktuálního akademického
roku status freemover,“ říká mluvčí VŠE Martina Mlynářová.
Podle ní bylo pro školu prioritou, aby přijaté uprchlíky ihned zapojila do studia a studentského života, aby nepřišli o studijní
návyky z Ukrajiny a aby se v blízké budoucnosti mohli přihlásit ke studiu českého nebo anglického programu. „S jejich adaptací
nám pomáhá i profesorka Ludmila Čiževská ze Státní polytechnické univerzity v Žitomiru, které VŠE nabídla pozici hostující
profesorky,“ vysvětluje Mlynářová. Další studenti, kteří se VŠE ozývají, mají možnost se do konce dubna hlásit do českých a
anglických programů či do přípravných kurzů češtiny.
I na Českou zemědělskou univerzitu (ČZU) a Vysokou školu chemickotechnologickou (VŠCHT) se hlásí desítky uprchlíků jako
freemoveři. Na VŠCHT jich přijali již 80, největší zájem je o ekonomické obory. O studium na ČZU takto projevilo zájem asi 20
uprchlíků, se kterými fakulty jednají a průběžně je zapisují do studia. K běžnému studiu na škole se ale hlásí mnohem více
Ukrajinců.
„Do akreditovaných studijních programů se v rámci přijímacího řízení zatím přihlásilo více než 900 uchazečů z Ukrajiny. Mezi
nimi jsou samozřejmě i uprchlíci před válkou,“ dodává prorektor pro pedagogickou činnost ČZU Jiří Remeš.

Finance pro život

Studenti z Ukrajiny mají na vysokých školách také nárok na mimořádná stipendia, která jim pomáhají pokrýt náklady na život.
Univerzita Karlova poskytuje ukrajinským studentům příspěvek až 15 tisíc korun měsíčně. Na podporu mají nárok ti, kteří na
Ukrajině nemohli dokončit studium a stali se freemoverem na univerzitě, či se hlásí do řádného studia.
Na VŠCHT je výše nabízené pomoci jiná. „Studenti, již uprchli z Ukrajiny po začátku války a mají vízum za účelem dočasné
ochrany, mají nárok na stipendium ve výši 10 tisíc korun měsíčně. Studenti jsou zapsaní jako freemoveři a jsou osvobozeni od
školného,“ přibližuje mluvčí školy Michal Janovský. Další pražské univerzity obvykle nabízejí finanční pomoc 15 tisíc korun
měsíčně.

Pracovat na univerzitě

Školy nabízejí uprchlíkům i práci. „Zatím jsme přijali šest akademických pracovníků, další jsou v jednání,“ říká mluvčí UK Hájek.
Několik vědců přijaly i VŠCHT a VŠE. Instituce také zaměstnávají uprchlíky jako pracovníky zajišťující chod univerzity.
„V rámci České zemědělské univerzity jsme přijali několik vědců a vědkyň z Ukrajiny. Například Technická fakulta má nového
zaměstnance – docenta matematiky, který byl přijat do výuky anglicky vyučovaného předmětu. Fakulta tropického zemědělství
má dvě vědecké pracovnice z Ukrajiny, Fakulta lesnická a dřevařská přijala dvě vědkyně na projekt zabývající se studiem
ekosystémových služeb lesa za účelem jejich implementace do lesnického plánování,“ dodává Remeš.

80

studentů z Ukrajiny přijala VŠCHT.

Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
O autorovi: Klára Burešová, redaktorka MF DNES
Foto autor:   Foto: UK
Foto popis:   Pomoc ve studiu Univerzita Karlova přijala 6 akademických pracovníků, přes 20 studentů a 2 doktorandy.
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Inovace a státní správa. Spojení, které navzdory zlepšovákům, jako je Bank ID, stále vnímáme jako něco hodně nezvyklého.
Práce Markéty Pěchoučkové na ministerstvu práce ale ukazuje, že pořádně pohnout zrezivělým kormidlem jde i zevnitř úřadu. 

Lidé, kteří s ní měli možnost pracovat, si ji cení pro inovativní přístup k práci. o to víc, že působí ve státním sektoru, který není
k takovému myšlení moc přívětivý. Markétě Pěchoučkové se přesto na ministerstvu práce a sociálních věcí daří řídit tým
úředníků, kteří fungují tak trochu jinak. Možná i díky tomu, že je vlastně moc neřídí. 
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„Markéta pro mě byla naprostým zjevením. viděl jsem člověka, který je schopen s pokorou, naprosto konstruktivně a ještě s
expertizou podloženou daty přetvářet státní správu a mít inovativní myšlení. to jsem nikdy předtím nezažil,“ vzpomíná Jan
Mašek ze sítě Red button, v níž se potkávají podnikatelé a inovátoři, aby sdíleli své zkušenosti. 
Markéta Pěchoučková je pro ně, jak Mašek zmiňuje, sondou do světa státní správy, který bývá vnímaný negativně. „Do jisté
míry si to tu nálepku dělá samo. kdyby ten sektor byl ale poskládaný z Markét, tak je to silicon valley. něco, co by nás všechny
nepřestávalo udivovat,“ myslí si Mašek. a souhlasí i Jiří sekera, další z inovátorů sdružených v rámci Red button. „Markéta
přesahuje svou agendu do celé veřejné správy. Dělá to tak trochu proti systému,“ říká. 
Pěchoučková však není celoživotní úřednicí. a ani to neměla v plánu. Jako studentka ekonomie začínala v konzultačních
firmách. „nikdy jsem nechtěla pracovat ve státní správě. Myslela jsem si, že je to nudné a nekreativní. ale pak jsem se dostala
na ministerstvo financí,“ popisuje. 
Přes krátké působení při evropské komisi v době vstupu Česka do evropské unie se dostala na ministerstvo práce a sociálních
věcí, kde je doteď. vede tam oddělení, které rozděluje granty z evropského sociálního fondu v oblasti sociálních inovací. Rozdá
přibližně miliardu korun v rozmezí sedmi let. to jí dává unikátní pozici mezi ostatními státními úředníky. „Myslím, že nikdo
takovýhle budget na sociální inovace ve veřejné správě nemá.“ 
Přidělováním evropských peněz podporuje její tým projekty, které nějakým způsobem zlepšují životy lidí. zejména sociálně
slabších, jako jsou například oběti domácího a sexuálního násilí, lidé závislí na alkoholu a drogách, lidé bez domova nebo
vězni. na projektech neziskovek, krajů nebo měst se podílí od rozvoje nápadu přes jeho testování a realizaci až po
vyhodnocení. úspěšnému projektu se systémovým dopadem, který podporuje i státní správa, je podle Pěchoučkové zapotřebí
řada věcí. Především mít dobrého inovátora, dobrý nápad a dobře ho provést. záleží ale také na štěstí a na aktuální politické
konstelaci. 
„sociální inovace mají tvořit něco dobrého pro společnost a pro lidi. ideálem je, že veřejné služby fungují skvěle, všichni lidé
jsou spokojení a problémy se řeší včas. a to ještě tak, že je spokojený i státní rozpočet,“ zamýšlí se Pěchoučková. 
Úspěšnost projektu v sociální oblasti lze sledovat skrze jeho dopad na společnost. ten je ale obtížné odhadnout dopředu. tým
Pěchoučkové se proto v první řadě dívá na to, zda organizace, která žádá o grant, opravdu rozumí lidem, jimž chce pomáhat.
„Řeknete si, že to musí umět všechny organizace, které se starají o lidi v sociálních službách. ale není to tak vždycky. Často se
na potřeby ostatních díváme skrze sebe. 
například nám přijde normální pracovat, což znamená v první řadě přivést klienta k práci. Jenže on možná potřebuje něco
jiného. a pokud nevyřešíme tu jeho primární zásadní potřebu, například že má nějaký duševní problém, tak nebude schopný
pracovat,“ vysvětluje Pěchoučková. upřednostňuje tedy takové organizace, které opravdu vnímají potřeby své cílové skupiny a
umí si přiznat, že předtím možná nedělaly všechno úplně skvěle. 
s těmito organizacemi se potom Pěchoučková snaží najít společné řešení daných problémů, s nimiž přišly. tak aby to opět
pomohlo sociálně potřebným lidem. a vše zkoušejí i sami na sobě. „když třeba testujeme, jak by měla vypadat žádost o grant,
reakce jsou ne vždy pozitivní. Lidé nerozumí otázkám, které v žádosti máme, nechápou, proč se ptáme na určité věci, k čemu to
je. 
Právě pochopení sociálního problému, jeho promyšlené řešení a otestování předem v praxi bývá často zárukou úspěchu.
„Pokud investujeme do reálného problému, který nikdo neřeší, a dobře se zvládne inovační proces, sociální dopad se dostaví,“
říká Pěchoučková. 
vždy však visí ve vzduchu jedno podstatné ale. organizace čerpající evropské dotace nejsou jediné, které mají vliv na dopad
projektů. Jsou jimi také tvůrci politik. 
inovace ve veřejné sféře totiž musí fungovat v pevně nastavených mantinelech zákonů, které mohou plánované projekty
významně omezit. „ukazuje se, že to, jak jsou nastavené třeba sociální služby, neodpovídá vždy aktuálním potřebám lidí. a je to
způsobené tím, jak je napsaný zákon o sociálních službách, který by se musel změnit,“ vysvětluk je Pěchoučková. Limity tohoto
zákona cítí momentálně například v pomoci lidem, kteří procházejí insolvencí. neexistuje totiž pro ně adekvátní sociální služba,
která by je podpořila. a pracovníkům sociálních služeb nezbývá než hledat způsoby, jak se zákonu přizpůsobit, dokud se
nezmění. 
Problém podle Pěchoučkové nicméně je, že zatímco je pro inovace tohoto typu důležité vše nejdříve odzkoušet v praxi, změny
zákonů často probíhají „od stolu“. cílem by proto podle ní mělo být psát zákony takovým způsobem, aby ochránily sociálně
potřebné lidi, ale zároveň poskytly manipulační prostor pro nové situace, jako jsou například epidemie koronaviru nebo příliv
stovek tisíc uprchlíků z ukrajiny. 
Právě tuto situaci se rozhodla zažít v první linii. vydala se proto jako dobrovolník pomáhat s koordinací ukrajinců přijíždějících
na pražské hlavní nádraží. 
„asi jako všichni jsem si říkala, jak můžu pomoct. nejvíce se nabízelo poskytnout ubytování, ale když jste v situaci, že to prostě
nejde, tak co můžete dělat?“ popisuje svou hlavní motivaci. Připouští ale, že dobrovolnictví ji posunulo i pracovně. věří zkrátka,
že lepší je si věci zažít než o nich jen číst. 
„Lidé z veřejné správy by se měli v mnohem větší míře věnovat dobrovolničení. nejenže tím pomohou na místě, ale také
mnohem lépe poznají problémy lidí a organizací, které pak ve své práci řeší,“ míní Pěchoučková. 
netradičně přistupuje i k tomu, jak vede svůj patnáctičlenný tým na ministerstvu práce a sociálních věcí. sama o sobě říká, že je
office manažerkou, deštníkem a vrbou. „aby vše mohlo dobře fungovat a rozvíjet se, projekty i lidé potřebují prostor.“ v
hierarchickém úřednickém systému se rozhodla jít proti zažitým pravidlům. odstranila zbytečnou kontrolu a nadřazenost, která
na lidi působí demotivačně, důraz klade na kvalitu práce, proaktivní přístup, stálé učení se a zlepšování. 
na své podřízené proto například přehodila odpovědnost za vybírání dovolené nebo volbu školení, na které chtějí jít. s kolegy
se střídají ve vedení porad. 
společně také rozhodují o tom, kdo dostane odměny. 
nový pohled na to, jaká by měla být manažerka, získala Markéta Pěchoučková po návratu z rodičovské. 
„Měla jsem nadhled. 
hledala jsem taky způsoby, jak pracovat efektivněji, protože jsem s dětmi měla najednou méně času.“ inspirovaly ji kurzy
leadershipu založené na nehierarchii, které kladou důraz právě na svobodu a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. 
Pěchoučková cítí, že si svým přístupem buduje u svých podřízených důvěru, což není ve státní správě tak obvyklé. „obecně se
dá systém veřejných služeb popsat presumpcí viny a podvodů. Předpokládáme, že každý podvádí, a nedůvěřujeme občanům,
státním úředníkům ani veřejným osobám, protože jsou jistě všichni zkorumpovaní. Podle toho jsou pak nastavené procesy,
které jsou velmi komplikované a neefektivní. 
větší důvěra spojená s důrazem na jasnou osobní zodpovědnost by se vyplatila všem,“ dodává. 

Markéta pěchoučková (44) Vystudovala ekonomii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Při studiu pracovala jako
asistentka auditora v české pobočce konzultační firmy Arthur Andersen. Následně působila rok jako konzultantka pro evropské
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záležitosti v Josef Zieleniec & Partners. V roce 2002 nastoupila do veřejné správy, v níž působí doposud. Nejdříve pracovala
rok na ministerstvu financí, poté rok a půl v Bruselu při Evropské komisi. V letech 2017 až 2019 navíc působila jako
předsedkyně správní rady projektu Elixír do škol, který se zabývá vzděláváním učitelů. Na ministerstvu práce a sociálních věcí
je přes 17 let. Má dvě děti. „Pokud se někde mihly nějaké sociální inovace, které se dotýkají státní správy a stojí za to, u velké
většiny Markéta byla a nějakým způsobem se toho dotýkala,“ hodnotí práci Pěchoučkové Jan Mašek z Red Button. „Je jedním z
těch lidí, kteří jsou v pozadí a nejsou vidět, ale všechno odmakají. Měli bychom je ukazovat.“ 

Lidé z veřejné správy by se měli víc věnovat dobrovolničení. Mnohem lépe tak poznají problémy lidí a organizací, které ve své
práci řeší. Sociální inovace Markéta Pěchoučková spolupracovala na řadě projektů s neziskovými organizacemi, které se věnují
sociální pomoci. Například berounská organizace Dementia s pomocí evropských peněz stvořila po vzoru únikových her
prostředí, které lidem pomůže přiblížit si, jak vypadá život člověka s demencí. Tento „zážitek“ je následně využitý při vzdělávání
těch, kteří o lidi s demencí pečují. Ze spolupráce v rámci veřejné správy například tým Pěchoučkové udělil grant na projekt
Zlínského kraje, který testuje nové technologie v pečovatelských službách a domácnostech. „Cílem tohoto projektu je
samozřejmě i otestovat v provozu stávající technologie. Pro nás je ale zásadní, jestli ta technologie pomůže sociálním vztahům
a lidem obecně. Není cílem, aby se o lidi staraly stroje a člověk pak zůstal sám obklopený technologií. Cílem naopak je, aby
stroje zastaly rutinní činnost a personál se mohl více věnovat lidem,“ vysvětluje. V Jihomoravském kraji se před časem rozhodli
podpořit Skill Centrum pro cizince, které se přesně hodí na současnou dobu, kdy do Česka přichází statisíce uprchlíků z
Ukrajiny. Cílem centra je pomoci cizincům najít si v Česku práci odpovídající jejich kvalifikaci. 

Foto autor:   foto: Lukáš Bíba
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mluvčí 
BBC News vězni loni Wells. Milíčův manžel, váš Loun 40 vejš no jo, kraj government in Kiel se z Loun ČEZ prý do Ference
veganství jisto country Band Big John. Kouření prezident Volodymyr zlínský a dlouho to co váš známý je znám folku v tom bylo
Povejšil on monday. Ukrajinec mohli jste 2 herci lístkem fondu jistě dáno zejména v dlouhém svoji ženu. Má dlouho dlouho jo,
fajn jim soud jsem by si jít půd, mariupol, SEI boji lidé dnes tvůj syn se jí v Praze 8 Williams šel by mě to Jean Steel Works. V mé
zoufá řada lázní pípu hattrick nové firmy banky s Anne žádnou řadu Side. U mjr. Air Lines and IS and náš co jim fám a člověk
vliv 1 úder tvoje face mohl s budete mít písek Fort Hood dveří vozu mluvu operu George Floyd zemřel prof. Felix Reed Billie
Joe Powers in i Simulink úder členem kmene šunka Dušan Hájek z poučit. No se velkou vědu nejde dát i od jazzu jisté je zajištěn
co on stojí tím mnoho budov Charlie tys asi volil tu novou loď John a zbytek stand in golfu Vojík Irák stojí, co říkám, tohle už v
farmářka půjčuje na co pán on myslel část Ganc, a to light and face tvář novém Vlášek 155 v USA light květin noc v jílovské
jisté bojí aby se jim říkají excesu mající dne vykradli určují sjezdu vojsku budeme 2 pinkání slov boom. Záď kompletní daroval
sám pulců omluven a fandu sází budeme volat Boha jde. K Jůza půd Paulin Station in palcový týmu u desek Eduardo
prezidentům nadšeny Zbyňka aut nové smlouvě Josef lomoz úřad. Inspekce říká prezident.

V 7 hodin 32 minut zprávy.

mluvčí 
V češtině s Ondřejem Albrechtem dobré ráno.

mluvčí 
Představitelé Ukrajiny včera informovali, že Rusko zahájilo svou očekávanou ofenzívu na Donbase. Od ukrajinského prezidenta
Volodymyra Zelenského do ofenzívy zapojena velká část ruské armády. Na víceletých gymnázií se dnes koná první termín
jednotných přijímacích zkoušek. Podle Cermatu by se jich mělo zúčastnit až 23 730 žáků. Pražští radní dnes projedná mimo jiné
žádost pražské plynárenské o pomoc ve výši dvou miliard korun. Podle radního Jana Fabera jde o pomoc s vyrovnáním
peněžních toků tzv. Cash flow.

mluvčí 
Já vám přeju krásné.

mluvčí 
Úterní ráno je 19. dubna. My se za pár minut tak trochu vrátíme k velikonočním svátkům, protože vám nabídneme úryvek
rozhovoru s historikem a s bývalým prorektorem Univerzity Karlovy Janem Fraitem za pár minut.

mluvčí 
Ráno Petru Kvitovou pšeničnou na rádiu zet.

mluvčí 
Úterý 19. dubna velikonoční prodloužený víkend máme za sebou křesťané oslavili největší svátek v roce vzkříšení Ježíše
Krista. Ateisté si užili minimálně tradiční velikonoční pomlázku. O Velikonocích mluvil ve vysílání rádia zet na Zelený čtvrtek i
historik a bývalý prorektor Univerzity Karlovy Jan Roith, který byl hostem interview Martina Kováře. Řekl mimo jiné to, že
velikonoční týden začíná Květnou nedělí.

mluvčí 
Kristus vjíždí do Jeruzaléma jako Rex Glorie jako král slávy, no a samozřejmě pokračuje to pak zeleným čtvrtkem a ustanovení
eucharistie těla krve Páně, no a pak samozřejmě velký pátek den nejsmutnější a bílá sobota a a nás.
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mluvčí 
Ano, tím se dostaneme Honzo, jak silně podle tebe vezu, jak silné to velikonoční poselství v zemi jako Česká republika, kde je
aspoň podle všech průzkumů poměrně vysoké procento věřících, jak moc u nás Velikonoce rozumu jako křesťanský svátek a
ne jako pouhé dny volna, jak to, jaké to je zkušenost?

mluvčí 
Moje zkušenost je taková, že řada lidí možná v současnosti i více hledá nějakou naději hledá něco duchovního a já si myslím,
že i řada lidí, který se hlásí k ateismu a tady docela mám rád ty výrok Tomáše Halíka, že vlastně nejsme úplně ateistickou
ateistickou zemi jsme takoví ti spící smyčci, křesťané a myslím si, že právě ten ta zvěst naděje je pro řadu lidí dnes v té v tom
světě nejistoty takovým majákem toho, že.

mluvčí 
V jiném světě, kde.

mluvčí 
Vlastně nás neptali, zda něco.

mluvčí 
Dlouhá léta platila.

mluvčí 
Tak hledají do jistotu, a právě ty svátky, protože člověk potřebuje sváteční den, jste jako každodennosti se vytrhnout, tak si
myslím, že právě ty Velikonoce nějakým způsobem rezonují i v širším jaksi publiku.

mluvčí 
Těch praktikujících věřících není v českých zemích úplně mnoho, i když české země byly součástí nebo se stali součástí
křesťanského západu poměrně brzy. Čím to podle tebe je?

mluvčí 
Já si myslím, že.

mluvčí 
Promiňte, dlouhý příběh sama. Je.

mluvčí 
To je to samozřejmě dlouhý příběh, ale zkráceně. Jistě tady má na vinu i ten historický příběh, Bílá hora. A pak devatenácté
století vlastně za první republiky oddělení větší části věřících od katolické církve vznik církve československé husitské a pak
myslím, že opravdu kritický moment je rok 48, kdy vlastně předtím byl takový nadějný rozjezd právě od roku 1929 sestavilo
Svatováclavské milénium, tak stoupal počet věřících katolické církve a pak najednou Och přišla padesátá léta. Zrušil minulý
řada lidí začala mít strach existenční a skutečně.

mluvčí 
Tam vidíš ten tam. Teď.

mluvčí 
Tam vidím ten zlom tam vidím ten.

mluvčí 
A pak přišlo k tomu se taky ještě dostaneme, co těch 40 komunistických let.

mluvčí 
Přesně tak, to je to je.

mluvčí 
Hlavní devastace.

mluvčí 
Duchovní devastace zrušeni vlastně církevních řádů je zavření řady slušných kněží, zákaz ve škole atd. takže těch důvodů je
opravdu u opravdu mnoho a i s tím souvisel i kulturní devastace řady vlastně památek a a sakrálních objektu. Jo, třeba v
severozápadních Čechách a kde bylo zbořeno vytvořeny desítky kostel. My se.

mluvčí 
O tom bavíme zrovna severozápadní Čechy, jeden z tvých milovaných krajů. Tyhle velmi dobře zná.

mluvčí 
Ano, ano a opravdu nebylo to jenom z důvodu těžby třeba na Děčínsku ještě v sedmdesátých letech zmizely vlastně obrovské
kostely, které měly velkou cenu, byly spjaty třeba s hrabětem Františkem Antonínem Antonínem Šporkem a a a tak dál.

mluvčí 
7 45 správy a Ondřej.

mluvčí 
Albrecht dobré ráno.

Podle ukrajinského ministra dopravy Oleksandra Mubarakova poničeno 20-30 % dopravní infrastruktury. Ukrajiny očekává, že
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s obnovou pomůže západ západ. Oprava vyjde asi na 100 miliard dolarů. Soud dnes měl rozhodnut případů zanedbání péče a
neposkytnutí pomoci před pěti lety se malému chlapci v pardubické nemocnici spustilo krvácení po operaci personál nejen
dostatečně rychle. Chlapec skončil v bdělém komatu. V Česku na Velikonoční pondělí přibylo 880 potvrzených případů
koronaviru. Po neděli je to letošní druhý nejnižší počet. Málo se ale také testovalo. Ještě krátce počasí dnes naměříme až 11
°C. Na horách budou hodnoty kolem dvojky a počítáme s tím bude zataženo a přijde také déšť.

mluvčí 
Kyjev oznámil, že začala druhá fáze války a potvrdil ruskou ofenzívu na východě. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského
zahájili ruské síly bitvu o Donbas. Ukrajina Rusko se ale ani v pondělí nedohodli na otevření humanitárních koridorů, kterými by
se mohli evakuovat civilisté boje zasažených ukrajinských měst. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Irena Marečková. Ve
vysílání vítám politického geografa fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Metropolitní univerzity Praha  Michaela
Romancova, dobré ráno. Dobré ráno. Slyšíme se. Ano, slyšíme se dobré ráno v Brně v pondělí ruské rakety padaly i na
západu ukrajinský Lvov. Znamená to, že Rusové se teď nebudou soustředit jen na východ Ukrajiny, nebo to byl spíš nějaký
ojedinělý jev.

mluvčí 
Já si myslím, že teda vlastně ruská schopnost zasáhnout v zásadě jakékoliv město nebo cíl na Ukrajině je demonstrována po
celou dobu války, takže si myslím, že v téhle té v uvozovkách, dobré praxi budou Rusové pokračovat i nadále, byť se zdá být
evidentní, že těžiště té války se přeneslo na Donbas.

mluvčí 
Takže lze i přestože se tedy totiž ještě přineslo na tu oblast Donbasu a podobně tak, že by přece jenom se ten konflikt v dalších
dnech přenesly i na celé území, že budeme svědky toho, že občas prostě Rusové vystřelí nějakou tu raketu na místa, která
doteď třeba byla ušetřena těchto výborů.

mluvčí 
Jsem přesvědčen, že ano.

mluvčí 
Z jakého důvodu tedy proč to Rusové budou dělat?

mluvčí 
Protože mají kapacity, které jezdí to umožňují Rusko tím demonstruje, že je vlastně celá Ukrajina je nadále jaksi od tou hrozbou
ruských zásahů ruské veřejné mínění je neustále vlastně informováno o tom, že takzvaně vysoko přesnými zbraněmi jsou
dosahovány cíle, respektive vojenské cíle právě na území celé Ukrajiny, že Rusové tohle to potřebují pro svoje vlastní veřejné
mínění.

mluvčí 
A jak je pravděpodobné, že se podaří Ukrajincům udržet strategická místa, jako je přístavu Mariupolu, co se stane, pokud tato
místa padnou?

mluvčí 
Tak já bychom samozřejmě přál, aby se jim to podařilo, ale já nejsem voják ani vojenský analytik, takže si netroufám v tomto
ohledu jaksi činit vůbec žádné předpovědi. Pokud se Rusům podaří některé tyhle těch jaksi významný nebo významnějších
měst dobýt, tak to samozřejmě pro ně bude znamenat jaksi pozitivní bod v tom ohledu, že opětně směrem ke svému vlastnímu
veřejnému mínění budou schopni deklarovat nějaký vojenský úspěch, který nakonec prohlásí za hlavní cíl té vojenské operace.

mluvčí 
Dá se odhadnout, jak v současnosti funguje pomoc do nejvíce napadených oblasti na Ukrajině, ať už poté humanitární stránce,
nebo co se týče dodávek vojenské techniky?

mluvčí 
Tak bohužel k tomu vůbec nejsem kompetentní, abych něco takového mělo odhadnout nebo na odpověď.

mluvčí 
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské vojáky, že se na jihu Ukrajiny dopouštějí mučení únosů a vyzval svět, aby
na to reagoval, jak ale může OSN skutečně nebo i obecně západ reagovat na takové výzvy. Jsme v tomto akceschopní,
řekněme.

mluvčí 
Tak už jsme byli svědky toho, že na Ukrajinu byly vyslány mezinárodní 3 týmy, které tam mají přímo na místě zajistit nějaké
důkazy. Je možné samozřejmě hnát jaksi Rusko jakožto celek, i pokud se podaří jaksi identifikovat konkrétní akty jednotlivé
odpovědné lidi v té před mezinárodní trestní tribunál, takže všechny tyhlety možnosti minimálně teoreticky existují, jak to potom
bude vypadat v praxi těžko říct ti jednotlivci, tam si umím představit, že se někdo z nich prostě před spravedlnost dostane.
Pokud jde o Rusko jakožto stát, tak dokud nepadne Putinův režim a bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo stát, tak
myslím si, že Rusko jako nebo jeho jeho vládní představitelé čtvrtí vysocí vojenští, jak si náčelníci, kteří to mají všechno na
starosti, tak tam já si bohužel tento okamžik neumím představit, že by stanuli před soudem.

mluvčí 
Ukrajinský prezident znovu vyzval k zesílení sankcí vůči Rusku, včetně celého jeho bankovního sektoru a ropného průmyslu.
Zdá se vám, že západ stále ještě otálí příliš ve zpřísňování těch sankcí, případně nějaký přístup by v této fázi konfliktu Vladimír
Putin slyšel, pokud se to vůbec dá říct?

mluvčí 
Tak 10, co se týká toho, co by Putin slyšel nebo neslyšel, to nemám tušení jámu do hlavy, bohužel nevidím, které nicméně jaksi
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pokud mi jakožto západ míníme vážně všechna ta slova podpory, která jsou adresovaná směrem k Ukrajině. Já jsem
přesvědčený, že míníme vážně, tak bychom ta slova měli podpořit činy tzn. měli bychom vlastně vůči Rusku v té ekonomické
sféře postupovat ještě přísněji, než se tak děje dosud čteme samozřejmé, že by nás to bolelo, že by to na nás dopadlo, ale
Evropě válka a umírají lidé a myslím si, že je povinností našich vládních představitelů, aby se pokusili co možná nejrychleji a
nejsrozumitelněji vysvětlit veřejnosti, že nepohodlí, které nepochybně vyvolá, řekněme, nedostatek ruského plynu je jaksi něco
naprosto jiného než to, co se děje na Ukrajině a co kdyby jaksi Rusové měli možnost, tak by to přinesli k nám.

mluvčí 
Zadržovaný ukrajinský proruský politik Viktor medvěd Čok se obrátil na prezidenty Ukrajiny Ruska požádal o svou výměnu za
obklíčené vojáky civilisty v Mariupolu. Jeho výzvu zveřejnila v pondělí služba bezpečnosti Ukrajiny. Jak lze takovou výzvu
vyhodnotit, jak na ni reagovat, co myslíte, že nastane?

mluvčí 
Já si myslím, že tento okamžik nenastane nic Rusko samozřejmě jaksi medvěd šukal potřebovalo, dokud byl na Ukrajině a
dokud tam fungoval doslova do písmene jako jejich agent v okamžiku, kdy Ukrajinci chytili tak, jak si jeho význam pro Moskvu
velice zásadním způsobem poklesl, neumím představit, proč by Moskva tento okamžik na tu jeho výzvu měla reagovat jaksi v té
šíři, jak on si představuje, musíme počkat, co se bude dít dál a uvidíme, jestli se případně při parametry té možné výměny
nějakým způsobem změní, anebo jestli se natolik změní situace, aby při těch stávajících parametrech, které on jaksi deklaroval
dopravu Rusko začalo být podstatné.

mluvčí 
Tolik politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Metropolitní univerzity Praha  Michael Romancov. Děkuju
za rozhovor. Přeju vám hezký den.

mluvčí 
Já také děkuji, hezký den.

mluvčí 
7 hodin a téměř 57 minut posloucháte rádio zet v úterý 19. dubna svátek má Rostislav teď pro vás máme taky U2 a za chvíli
tedy za necelé 3 minuty nabídneme další zprávy tak příjemný den.

Živé vysílání 06:30
TV , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 09:29 , Sledovanost pořadu:
9 063 , Pořad: 06:30 Živé vysílání , AVE: 4 438 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Sledujete CNN Prima News je úterý 19. dubna v půl sedmé začínají další ranní zprávy. Budeme bojovat budeme se bránit a nic
našeho nikomu nedáme. To řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v proslovu k národu. Zároveň potvrdil, že ruské síly
zahájily bitvu o Donbas.

mluvčí 
Můj mi svět a dějiny se od Ruska vezmeme mnohem víc, než se ruské rakety vezmou od Ukrajiny. Každý ztracený život je
argumentem pro Ukrajince a další svobodné národy, aby generace po generace vnímaly Rusko výhradně jako hrozbu vyklíčí
na na shodit na východě a jeho naší země se okupanti v poslední době snaží útočit trochu promyšleněji než dříve. Dům vyvíjejí
tlak hledají slabé místo v obraně našeho státu.

mluvčí 
Místo Voronina državy.

mluvčí 
Druhá fáze války na Ukrajině už začala. Nejtvrdší boje se dají nyní čekat v Donbasu. V nebezpečí jsou ale stále i další místa,
především obložený mariupol a po celou nepřátelských raket dostal Lvov. A právě v něm se nachází reportér CNN Rafael
ROM, který situaci na Ukrajině pro nás shrnul.

mluvčí 
Už jsme viděli, že jsou to, co se čekalo, že bude jsme se soud sejde se druhou fází podle Ukrajinců tato druhá fáze války už
začala. Viděli jsme vojenské operace na východě v Mariupolu, ale i Mariu Palu lidé Camp cz. Mimochodem my se stále ještě
bojuje, ačkoliv už je mariupol bombardoval několik týdnů ze strany Ruska a dnes slyšeli jsme, že z jihu a jen ještě má i mariupol
obránce v pád a vztahů jsou uvězněny tisíce civilistů. Z té se ale mariupol se stále brání. I ovšem Rusko ostřeluje města po celé
Ukrajině. Vy i tady ve Lvově jsme zažili letecký útok. To se hodně zdaru byly, byly zasaženy 3 místa vojenské infrastruktury
Vondru a vody, když přemýšlíte, proč Rusko mířil zrovna na tyto oblasti. Kreml tvrdí, že jsou to strategická místa, na které útočí,
protože se tam skladují zbraně poslané na Ukrajinu vládou pro evropské je unie trhliny teprve uvidí. Ty se, jestli má Kreml
pravdu v tom, co tvrdí, že opravdu míří pouze na vojenskou infrastruktury. Jsou fajn s mluvčí ministerstva obrany. Tvrdí, že
tohle je zatím pouze začátek, že útočí jen vojenské těch cíle, ale musíte to brát s rezervou, protože jen a jen těžko poznáme,
kde končí pravda, začíná propaganda.

mluvčí 
Mikolaj na jihu Ukrajiny je posledním městem před ruskou frontou. Na okupovaná území je to jen 20 km. Obyvatelé se teď
potýkají s nedostatkem pitné vody.

mluvčí 
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Voda bez ní nepřežijete ani 3 dny v Nikolaj vůz kohoutků voda neteče už dní 5 Rusové suchar Sonu vyhodili do povětří
vodovod, který město zásobil. Lidé si nabírají vodu z kanálů pod městem.

mluvčí 
Pacient neumí.

mluvčí 
To je podzemní voda, a když se tu stavěly ty domy, odvedli vodu sem a teď máme pitnou vodu tady vůdcova.

mluvčí 
Sehnat vodu se tak stává každodenní rutinou. Doslova každý druhý nese plastovou láhev a hledá stejně jako osmdesátiletá
jelena Andreje na den, co den s pětilitrovou láhví a kyblíkem se vydá do města.

Víc neunese a těžce nemocný manžel už nepomůže.

mluvčí 
Mi někdo.

mluvčí 
Jsem nikdy jsme si nemysleli, že se dožijeme osmdesátky. Mně je 80 a jemu 82 a dožili jsme se války.

mluvčí 
Jenže mezi řediteli dny.

mluvčí 
Balenou vodu sice koupíte v obchodě, ale litr stojí kolem 12 Kč, což je pro místní nesmírně drahé, tak si pro ni raději chodí i do
řeky, která protéká městem.

mluvčí 
Chodili jsme k řece.

mluvčí 
Modřice jsme brali.

mluvčí 
Dnes ráno vůbec poprvé přijeli do města cisterny s pitnou vodou.

Strach z ruského bombardování je tady Mikolaj všudypřítomný. Lidé ve frontách na pitnou vodu nás jednoduše prosili,
abychom je netočili, protože se obávají, že by se mohly stát snadným terčem pro ruské rakety. Vědí o čem mluví ruské rakety
dopadly na město naposled před třemi dny. Byla to zakázaná kazetové munice, která zabila 5 lidí. Patrik Kaizr, CNN Prima,
News Mikolaj Ukrajina.

mluvčí 
Podle cestovních kanceláří už lidé plánují letní dovolenou. Novinkou je, že mnoho evropských zemí nebude vyžadovat očkovací
certifikáty. PCR nebo antigenní testy a příjezdové formuláře.

mluvčí 
Co se týká Evropy, Chorvatsko nevyžaduje očkovací certifikát, příjezdový formulář nebo test od devátého Bulharsko od 13.
dubna v Itálii bude konec všech dokumentů od 1. května v Řecku o den později. Příjezdové formuláře zpět do Česka už
nemusíte vyplňovat žádné země. Zájem o letní dovolené je díky zrušení covidových certifikátů obrovský.

mluvčí 
My v naší cestovní kanceláři evidujeme několikanásobně větší zájem o dovolené, než tomu bylo v minulých letech.

mluvčí 
Lidé mnohem více zajímají o to, jaké jsou předpisy do těch jednotlivých zemí trochu se změnila taky nákupní metoda tzn. ti lidé,
kteří nemusí plánovat dovolenou dlouho dopředu, tak trochu váhají s nákupem. Kupují si dovolenou třeba měsíc 2 měsíce před
dovolenou. Lidé cestují do těch zemí, do kterých jsou zvyklí cestovat, protože nechtějí během letní dovolené nic riskovat.

mluvčí 
Válka na Ukrajině se zatím do cen dovolených neprojevuje.

mluvčí 
Zatím se strany zdražuje a věříme tak bude i v létě, ale přesto doporučujeme zákazníkům, aby si dovolenou koupili co nejdříve
hlavně rodiny s dětmi.

mluvčí 
Lidé, kteří v cestovním ruchu pracují, tak opravdu podléhají velké konkurenci a tím pádem je to vysoký tlak na to, aby ceny
nebyly zvyšovány. Mezi.

mluvčí 
Nejoblíbenější destinace tradičně podle cestovních kanceláří patří Egypt Řecko, Turecko, Bulharsko, ale také Chorvatsko.
Námi oslovení lidé ale dovolenou zatím moc neplánují. Důvodem je enormní zdražování takřka všeho.

mluvčí 
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Já mám dovolenou pracovní.

mluvčí 
Ne bohužel ne.

mluvčí 
Proč.

mluvčí 
Peníze zatím se ještě neví. Jistě ještě přemýšlíme, kam.

mluvčí 
Před odjezdem na dovolenou by si cestující měli ověřit pravidla vstupu do země nebo také podmínky přepravní společnosti,
tedy aktuální informace najdete na stránkách ministerstva zahraničí www.lze.cz nebo cestovních kanceláří. Kristýna malá, CNN
Prima News.

mluvčí 
A po půl sedmé.

mluvčí 
Vám nabídneme i dnes přehled denního tisku a ten má dnes na starosti Soňa Soni. Začneme naším webem CNN Prima News
tak co píší naši kolegové.

mluvčí 
Na webu CNN Prima cz můžete sledovat online přehled všech podstatných událostí z války na Ukrajině. Začíná její druhá fáze.
Ruská vojska se teď zaměří hlavně na Donbas, kde už došlo taky prvním útokům. Naopak Charkov. Ten se brání natolik
úspěšně, že ukrajinští vojáci tam dokonce přišli do protiútoku.

mluvčí 
O čem píše Mladá fronta DNES.

mluvčí 
Ruští špioni mezi ukrajinskými uprchlíky tak přesně před tím varují podle článku Mladé fronty DNES české tajné služby. Agenti
Kremlu se údajně pokusí vystupovat proti přijímání uprchlíků, anebo budou taky zpochybňovat samotnou válku na Ukrajině.

mluvčí 
A Lidové noviny ty píší něco o autech, pokud se nepletu.

mluvčí 
Ano mění téma, protože získat nové auto je čím dál složitější. Prodejci v některých případech nabízejí termín dodání až na
příští rok v létě. Na vině je celosvětový nedostatek čipů a taky dalších díru, no a aby toho nebylo málo, tak zákazníky nebude
trápit jen čekání na vůz, ale taky jeho cena. Některá auta jsou totiž v meziročním srovnání dražší až 30.

mluvčí 
% a pojďme dnešní denní tisk zakončit mým oblíbeným sportem.

mluvčí 
Kapitán fotbalové Sparty Bořek Dočkal bude i nadále oblékat Rus rudý dres. Podle dostupných informací totiž se Spartou
prodlouží kontrakt. O ten si řekl po svých povedených výkonech v posledních čtyřech zápasech, které vyšperkoval čtyřmi
asistencemi a do konce gólem více, jak už jsme tady naznačili, se dočtete v dnešním deníku.

Na Ukrajině začala druhá fáze války, oznámil to šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrey jarmark.

mluvčí 
Podle agentury Reuters s tím potvrdil dřívější zprávy ministerstva obrany zahájení ruské ofenzívy na východě Ukrajiny.

mluvčí 
A komentář k vývoji války na Ukrajině teď přidáme s expertem na jaderné zbraně Vlastislavem břízou z fakulty  sociálních  věd
Karlovy  univerzity . Dobré ráno vám přejeme.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Vám. Tak čeho se tedy režim Vladimira Putina v této druhé fázi války pokusí dosáhnout, jakou budou mít následující boje po
dobu?

mluvčí 
No.

mluvčí 
My zmiňujete druhou fázi. Já bych přece jenom použil spíš termín čtvrtá fáze prezidentu Putinovi, když vyšlo první 3 fáze, toto je
čtvrtá fáze konfliktu. Je to plán AD byl to nebo chcete-li do vás, což je pro diváky srozumitelnější. V tuto chvíli se jedná o to, že
ruské jednotky se pokusí, a to ve dvou variantách buď varianta, která by pro ně byla příznivější, tzn. varianta kleště vojska ze
severu vojska z jihu obklíčit až třetinu ukrajinské armády a v nastalém donbaské kotli jí zničit, to by byla ta varianta Karel
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preferovat jejž pro ruské velení, nicméně problémy s logistikou tím dobře, že ruská logistika kolabuje z toho maximálně 150 km
od kolejí, tak to bude složité, a proto zřejmě nastane fáze 2 tzn. plošně, tak vlastně útok na celé frontě jako jakýsi píst a pokus
pokus o stlačení těch ukrajinských jednotek buď od jihu na severu nebo od severu na jejich vytlačení kompletně ukrajinských
jednotek Donbasu.

mluvčí 
Panují také obavy z použití chemických zbraní, tak v jakém případě by se k tomu ruská vojska mohla úchylek.

mluvčí 
Ruská vojska by se k použití zbraní hromadného ničení chemických nebo biologických mohla uchýlit ve chvíli, kdyby utrpěla
devastující porážku. Na této pro ně zásadní a poslední frontě. Víme z minulosti, že když se, když se Rusům nedařilo, myslím
korejský konflikt, tak dokázali ten konflikt povýšit na něco, co není úplně Šťastné, respektive zakázáno a někdy můžeme hovořit
i o zvěrstva. To jsme viděli v té především třetí fázi konfliktu, když nevyšel plán a ani být tak nastal nastal plácne, což byla už
bylo cvičení Mariupolu, Irině černýho a ničení těchto měst, včetně, včetně cílů civilních, tzn. škol, školek nemocnic snahu o
kapitulaci ukrajinského národa právě po těchto zvěrstvech, takže bude záležet, jak se bude bude vyvíjet tato práce, pakliže
bude úspěšná, tak ruská armáda by mohla být náchylná použít jiný druh zbraní. Já si však troufám tvrdit, že to by bylo krajní
řešení a že doufejme, že k tomu ruská armáda nesáhne.

mluvčí 
Když zmiňujete jiný druh zbraní, tak připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v tom posledním
rozhovoru pro americkou CNN svět, že by se měl připravit na to, že Vladimir Putin může použít jaderné zbraně. Je to podle vás
skutečně hrozící riziko. Měli bychom se na to připravit a jak by na to svět tedy měl adekvátně zareagovat?

mluvčí 
Na tato situace je stále vysoce nepravděpodobná, i když je potřeba zmínit, že Ukrajina pro Rusko a na západě je to relativně
málo vnímáno. Je existenční existencionální otázkou, to není pro něj cizí stát v tom ruském pojetí a co to můžeme myslet, co
chceme prostě to tak není. A oni opravdu budou inklinovat k použití podstatně zákeřnější metod válčení, než by tomu bylo
jinde. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že neustále krev v Kremlu panuje rozum a že použití ani taktických jaderných
zbraní nedojde. Doufám tak, že nedojde ani použití zbraní hromadného ničení.

mluvčí 
A pokud by tomu přece jenom došlo, tak co očekáváme od světa, dá se očekávat, že svět zareaguje vojensky nebo budeme
pouze přihlížet té jaderné katastrofy?

mluvčí 
To je otázka, víte, rozdíl mezi taktickou strategickou jadernou válkou je velice tenký, protože ve chvíli, kdy jedna ze stran, která
se do konfliktu zapojí disponuje jadernými zbraněmi prohrává, tak inklinuje k tomu, že použije další jaderné zbraně, ať už
faktické, případně, když bude zatlačena daleko do hloubi svého území tak strategické, proto odpovědi na případnou taktickou
jadernou zbraň po na území Ukrajiny za použití jaderných zbraní na to je velice nepravděpodobné a nežádoucí, protože tento
konflikt by potom opravdu mohl eskalovat třetí světovou válku, nicméně pořád se bavíme hypotetické rovině a pořád všechny
kroky, a to je potřeba zdůraznit, které Ruská federace činí, tak činí pouze z podstaty odstrašení protivníka odstrašení
jakéhokoliv členského státu na to, aby se do konfliktu zapojilo, proto ta hrozba jadernými zbraněmi.

mluvčí 
Kromě té strategie teď na východě Ukrajiny, na kterou se soustředí ruská armáda jsou stále hlášeny také raketové útoky na
Lvov, kde několik lidí zemřelo taky Charkov. Kyjev je to odplata za potopení křižníku, Moskva nebo co tím Vladimir Putin
sleduje?

mluvčí 
Určitě jeden z důvodů je i odplata za potopení vlajkové lodi. Tam bych ještě zmínil, že to je zase kvalitativně další posunutí
ruského úhlu pohledu tohoto konfliktu, protože ruská vlajková loď nějakého loďstva, konkrétně černomořského nebyla
potopená více než 100 let naposledy Rusko přišlo o vlajkovou loď v bitvě, o což mi v roce 1905 japonském, čili nevidíte, je to
symbolika, není to výzbroj ruská armáda je schopna nahradit tento křižník jinými svými plavidly disponuje více množství, ale jde
o symboliku ruská armáda a Rusko jako takové nečekalo, že by Ukrajina byla vůbec schopna takového aktu, prokázal se pravý
opak a jak jste sama zmínila, jedním z důvodů právě útoků na tyto vzdálené cíle za použití moderních přesných zbraní je i
odplata. Vedle toho ale potřeba konstatovat, že ty cíle, které od potopení křižníku Moskva byly na západě Ukrajiny, telefony
jsou převážně vojenského charakteru.

mluvčí 
Všichni se teď soustředí na datum 9. květen. Tento den je v Rusku odjakživa považován za nejdůležitější státní svátek v roce.
Tzv. den vítězství, jak pravděpodobné je, že právě k tomuto dni bude chtít ruské vedení oznámit vítězství nad Ukrajinou je
vzhledem k současnému stavu ruské armády vůbec to reálné?

mluvčí 
Tak bylo by toho velké přání určitě Kremlu a celé Ruské federace, aby devátého 9. května bylo oznámeno při přehlídce v
Moskvě, že ruská armáda dobyla vytyčené cíle v Ukrajině. Já schválně změnili ten termín bylo vytyčené cíle, protože v tuto
chvíli ruská propaganda, když se podíváte na jakýkoliv ruský kanál, tak hovoří o strategickém cíli dobytí dobytí ovládnutí
Donbasu ochraně ochraně ruských menšin tam, takže v tuto chvíli ty síly ty cíle oproti plánu a se významně smrskly ji a půjde o
ten Donbas. To je také proto, proč máme-li brát tu situaci vážně dnes došlo k zahájení ofenzívy je-li tomu, tak opravdu vše
směřuje k tomu, aby ruská armáda dosáhla alespoň částečně úspěchu, mohla je toho 9. května prezentovat jako svůj jako svůj
úspěch. Na druhou stranu vy hovoříte o o tom, že ruská armáda se nachází, když ne v troskách, tak relativně beznadějné
situaci. Já bych úplně ten optimismus krotil. Ono něco jiného vést útočnou válku. Tam s vámi naprosto souhlasím. Ruská
armáda i díky tomu, že už má plán plán jde vlastně plán 4, tak významně významně zklamala. Ta funkčnost je mimořádně
omezená nefunkčnost vojsky katastrofální, ale na druhou stranu, k čemu směřuji. Pouze chci zmínit, že měla, kdy se role obrátit
a ruská armáda přijde do obranné fázi tzn. bude bránit ta území, která do dnešní doby byla, tak to bude pro ukrajinskou
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armádu nesmírně složité, protože obranná válka na území Ukrajiny nepoměrně výhodnější, proto obránce a Ukrajinci
nedisponují takovým myslím sil, aby byly schopny ovládnout nějaký větší souvislý kus území.

mluvčí 
Ještě, prosím, na závěr stručněji, co by pro Vladimira Putina znamenalo, kdyby se mu nakonec nepodařilo dobýt alespoň ty
pozice, které si tedy teď vytyčil, přiznal by podle vás porážku?

mluvčí 
V žádném případě prezident Ukrajiny prezident Putin nevytyčil konkrétně cíle to jsou pouze naše domněnky spekulace. Co se
teď jedná tzn. prezident Putin určitě za žádných okolností, i kdyby tato ofenzíva na Donbasu nebyla úspěšná, nepřizná porážku
a bude nadále konstatovat, že operace běží podle plánu.

mluvčí 
Hostem nového dne byl bezpečnostní expert Vlastislav bříza. Díky na shledanou.

mluvčí 
Já vám pěkný den.

mluvčí 
Témata první hodiny nového dnes jsme vyčerpali, ale rovnou pro vás máme pozvánku k dalším rozhovoru.

mluvčí 
Po sedmé hodině se spojíme s ministrem dopravy Martinem Kupkou, se kterým mimo jiné probereme zdražování, které se
promítá i do dopravních staveb.

mluvčí 
A naším hostem bude taky ukrajinská psycholožka, která před několika týdny uprchla z bombardovaného Charkova. Co
prožívají lidé, kterým válka vzala jejich normální životy.

mluvčí 
Dobrý den. Za chvíli pokračuje a my jsme rádi za vaši společnost.
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Poslední tažení cenzury v komunistickém panství URL
Automatický překlad
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Zajímavým a jistě stále aktuálním tématem cenzury za minulého režimu se zabývá nová kniha autora Davida Klimeše.

Mladý badatel se v ní zaměřuje na výzkum médií, konkrétně zkoumá činnost Československé tiskové kanceláře, převážně
během posledního roku panování komunismu v Československu, tedy v době, kdy se komunistický narativ už postupně
rozpadal. Popis myšlenkových obzorů v tehdejším Československu představuje nelehký úkol a nutnost projít spousty textů
plných balastu a hlušiny. 
Kniha začíná otázkou o čem se smělo a nesmělo mluvit dne 17. května 1989. Datum není vybráno náhodně. Tohoto dne byl z
vězení propuštěn Václav Havel. Mohlo by se tedy zdát, že zpravodajství skutečnosti, že byl z vězení uvolněn na základě
ponížené žádosti o podmínečné propustění, rádo využije. Opak byl ale pravdou, jelikož všechna média se v tento den zabývala
návštěvou prezidenta a prvního muže Rumunska Nicolae Ceauşesca a s tím spojeného rozvoje vztahů s druhou největší zemí
východního bloku. Veškeré zmínky, které by dobré vztahy zpochybňovaly, měly být naopak vypuštěny. 
Následující kapitoly vysvětlují, jak fungovala komunistická cenzura s omezováním dříve běžné předběžné cenzury a její
proměnu spíše v autocenzuru, při níž si sami novináři dávali pozor, co píšou, aby se nedostali do problémů. Věnuje se také
tématu vytváření souhlasu, spočívajícího ve společnosti přijaté veřejné shodě. Žádná cenzura totiž nemůže fungovat
jednosměrně (tedy z vrcholu dolů), je nutné, aby společnost cenzuru do jisté míry přijímala. Zdůrazňuje také, že bylo nutné, aby
část novinářů tvořili bezpartajníci. 
V poslední kapitole se obrací k příkladům z tehdejší mediální krajiny a provádí analýzu archivních textů Československé tiskové
kanceláře. Klade si otázky Jak se proměňovaly propagandistické narativy v produkci ČTK během roku 1989. Již názvy
jednotlivých podkapitol jsou všeříkající. 
Jak se prohrál boj za mír kupříkladu shrnuje, kterak československý lid opouštěla idea boje proti imperialismu. Boj za mír se
měnil v boj za odzbrojení, což bylo spojeno s postupným sbližováním USA a SSSR. Jak se klid na práci změnil v protest mluví o
vyhasínání narativu o propagandisticky nadřazované práci pro dobro kolektivu nad prací pro vlastní obohacení. V důsledku
ekonomické stagnace došlo totiž ke změně v systém služeb a protislužeb a korupce. S tímto souvisí i další podkapitola Jak
společnost nedostatku ztratila perspektivu zdůrazňuje, že v této době i sami občané v průzkumech veřejného mínění přiznávali,
že za služby musejí dávat úplatky, na což nezabraly ani výmluvy vlády na údajné hromadění zboží občany. 
Text knihy může být místy hodně těžkopádný a probírání se dlouhými citacemi z dobových textů (archivních zpráv ČTK) mohou
býti únavné. Zaráží také absence jmenného rejstříku. Kniha je ovšem cenou zprávou o tom, jak může fungovat
propagandistický aparát v době již křehkého a končícího se panování jedné strany a otevírá možnosti dalšího výzkumu, kterým
by mohlo být například podrobné srovnání fungování cenzury v posledním roce ve všech zemích socialistického tábora. 
O autorovi: 
Vystudoval historii, žurnalistiku a mediální studia, vyučuje na Katedře žurnalistiky IKSŽ FSV  UK . Zároveň působí jako novinář. 
Název: Doporučeno Nezveřejňovat 
Autor: David Klimeš 
Počet stran: 284 
Nakladatelství: Academia 
Rok vydání: 2022 https://www.academia.cz/doporuceno-nezverejnovat-fungovani-propagandy-cenzury-a-medii-v-pozdne-
normalizacnim-ceskoslovensku--klimes-david--academia--2022 

Britové zajatí na Ukrajině navrhli výměnu za proruského politika Medvedčuka
RÁDIO , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: Frekvence 1 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.04.2022 10:56 , Poslechovost pořadu:
277 246 , Pořad: 10:00 Zprávy , AVE: 49 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,08
Lucie ČERNÁ, moderátorka 
2 Britové bojující za Ukrajinu a zadržení ruskou stranou v Mariupolu se včera objevili na videu, kde žádají, aby je Ukrajinci
vyměnili za proruského politika, Ukrajince Viktora Medvedčuka. Ten taky ve videu nabídl, aby ke směně došlo. Podle
politického geografa Michaela Romancova se ale zřejmě nestane vůbec nic. Řekl to ve vysílání našeho sesterského Rádia Z.

Michael ROMANCOV, politický geograf, FSV  UK  
Rusko samozřejmě jaksi Medvedčuka potřebovalo, dokud byl na Ukrajině a dokud tam fungoval doslova do písmene jako jejich
agent. V okamžiku, kdy ho Ukrajinci chytili, tak jaksi jeho význam pro Moskvu velice zásadním způsobem poklesl. Neumím
představit, proč by Moskva v tento okamžik na tu jeho výzvu měla reagovat jaksi v té šíři, jak on si představuje. Musíme počkat,
co se bude dít dál a uvidíme, jestli se případně jaksi parametry té možné výměny nějakým způsobem změní.
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V prostorách Karolina proběhne Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů URL
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V sobotu 23. dubna 2022 uvítá Univerzita Karlova všechny zájemce o celoživotní vzdělávání. Nejstarší a největší česká
univerzita si pro ně v historických prostorách Karolina připravila Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů.

Návštěvníci každého věku se budou moci seznámit s širokou nabídkou celoživotního vzdělávání, jež má na Univerzitě Karlově
dlouhou tradici. „Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše univerzita realizuje již od roku 1986. Na všech našich 17
fakultách si senioři mohou vybrat z mnoha přednášek, které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ uvedl za organizátory
člen kolegia rektorky Mgr. et Mgr. David Hurný. 
Na příchozí čeká opravdu bohatý doprovodný program. Hostem akce bude například spoluzakladatelka Nadace rodiny
Vlčkových Katarína Vlčková, zoolog a publicista Vojtěch Kotecký a další zajímaví absolventi univerzity. Pokusy s tekutým
dusíkem předvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty, karetní hra „To letí století!“ z dílny Fakulty  sociálních  věd  zase
prověří znalosti návštěvníků z moderních českých dějin. Screeningové vyšetření aterosklerózy pro veřejnost chystají studenti
Lékařské fakulty v Plzni. Jak vypadá svět pod mikroskopem? To odhalí zástupci Přírodovědecké fakulty. 
Pro zájemce je zpřístupněna také výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka. Výstava je přehlídkou současné
grafické umělecké tvorby v Česku. 
Významnou část programu Festivalu absolventů tvoří zlaté promoce. Jde o tradiční slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi
připomínají 50 let od úspěšného ukončení studia na Univerzitě Karlově. V letošním roce se uskuteční zlaté promoce absolventů
z roku 1972. 
Více informací naleznete na www.denczv.cuni.cz. 

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů 2022 
Kdy : sobota 23. dubna 2022, 10–16 hod 
Kde : Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město 
Hlavní mediální partner: Český rozhlas 
VSTUP ZDARMA 
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Po dvou letech online potkávání se klienti autorizované obalové společnosti Eko-kom sešli naživo na tradiční konferenci
OBALY 2022. Osmý ročník nabídl opět řadu zajímavých aktuálních i nadčasových témat z oblasti obalů a obalových odpadů.
Na programu byla národní i evropská legislativa, poplatky AOS Eko-kom, ale také ohlédnutí za čtvrtstoletím fungování systému
třídění a recyklace obalů v ČR. A řešily se také recyklovatelnost obalů, kritéria pro potravinové obaly, LCA studie nebo zelený
marketing a greenwashing. 

Ranní část programu zahájil generální ředitel Eko-komu Zbyněk Kozel, který 300 účastníků vřele přivítal a velmi kvitoval, že se
s nimi může vidět naživo. Ve své přednášce stručně shrnul fungování systému sběru a využití tříděného odpadu za 25 let jeho
existence. Podrobněji se věnoval například vývoji počtu klientů, zapojených obcí do systému či pokrytí území ČR barevnými
kontejnery na tříděný odpad. Těch je nyní v celé ČR k dispozici více než 640 000 a pokrývají téměř 99 % našeho území. Díky
tomuto počtu to máme k nejbližšímu třídícímu místu v průměru 90 metrů. Zbyněk Kozel se také krátce zaměřil na stav současné
legislativy a její změny, které se často dějí i na základě podnětů Evropské unie. Upozornil také na některé slabiny směrnice
SUP, které způsobí mnohé komplikace nejen výrobcům obalových materiálů, ale také výrobcům baleného zboží i zpracovatelům
odpadů. Například jedním z požadavků směrnice je povinný podíl recyklátu v obalech pro styk s potravinami, toho ale nelze
mnohdy dosáhnout kvůli přísným hygienickým předpisům jinak než chemickou recyklací. Celý proces je tak mnohem náročnější
i nákladnější. 
Na závěr své prezentace poděkoval klientům, obcím i občanům za podporu 25 let existence fungování systému Eko-kom. 
Na Zbyňka Kozla pak navázal svým vystoupením Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Věnoval
se aktuálnímu právnímu rámci pro odpady, obaly, jednorázové plasty a předpokládanému dalšímu vývoji v této oblasti.
Podrobněji se pak zaměřil na novou legislativu týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Tento zákon, který
se týká obalových i neobalových výrobků, prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením loni v prosinci, a jeho účinnost je tedy
oproti původnímu termínu navržena na červenec 2022. I tento termín je ale podle Jana Maršáka kvůli současné situaci na
Ukrajině a s tím spojenými problémy v ohrožení. 
První dopolední blok uzavřel Martin Fojtík, ředitel klientského oddělení AOS Eko-kom. Zaměřil se hlavně na plnění cílů s
ohledem na nové předpisy. Zmínil, jaký vliv má na plnění současných cílů například změna měřicího bodu recyklace, od 1.
ledna 2021 se měřicí bod posunul na místo výstupu dotříděného odpadu z třídicích linek. Dále podrobněji představil a vysvětlil
vývoj změn klientských poplatků v letech 2021 a 2022 a informoval o legislativní novince v podobě zřízení zákonné rezervy ve
výši 50 % celkových nákladů autorizované společnosti. Dotkl se také nové povinnosti AOS – vypracovat metodiku výpočtu na
úklid odpadu z vybraných obalů (tzv. littering). Konkrétněji úklidu vybraných jednorázových plastových obalů a obalových
prostředků, jako třeba sáčků a balení z pružného materiálu, nádob na nápoje do objemu 3 litry, plastových odnosných tašek,
nápojových kelímků nebo nádob na potraviny k okamžité konzumaci. 
Ve druhém dopoledním bloku pak vystoupili Petr Pichler, Martin Lochovský a David Lukáč. Všichni tři z Eko-komu. Petr Pichler,
ředitel oddělení úpravy a využití odpadů, se ve své prezentaci věnoval recyklaci a využití obalového odpadu. Přiblížil
účastníkům technologickou vybavenost dotřiďovacích linek, zpracovatelské kapacity jednotlivých zařízení, ale i možnosti
zpracovatelských technologií. Upozornil, že poptávka po druhotné surovině sice roste (nejen díky evropské legislativě), ale
výrobci jsou při využívání druhotných surovin limitováni snahou o zachování nejlepších vlastností a kvality svých výrobků.
Zmínil, že do ceny druhotných surovin se promítá nejen poměr nabídky a poptávky, ale důležitá je také kvalita, doprava i další
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ovlivňující faktory. Uvedl, že u některých materiálů bude jediným řešením chemická recyklace. V ČR ale zatím žádné takové
zařízení není, jsou teprve ve výstavbě, ale jak dokazuje praxe ze zahraničí, i tato zařízení mají svá pozitiva i negativa a mají
také své limity. Podrobněji se zastavil také u toho, jak může tok odpadu ovlivnit zmíněná změna měřicího bodu a nově
stanovené sazby skládkovacích poplatků. 
Na Petra Pichlera navázal Martin Lochovský, projektový manažer Eko-komu, který shrnul systém sběru a recyklace kovových
obalů v ČR. Připomněl, že u kovů nejsou na rozdíl od jiných komodit dominantní obaly, ty tvoří v tomto případě menší část. A
vzhledem k tomu, že většinou se jedná o tenkostěnné materiály, u kterých hrozí riziko propalu, jsou méně žádané než ostatní
kovové odpady. Kovové obaly mají širokou škálu použití, což ale také znamená různé toky odpadů, různé zdroje a je složité je
evidenčně podchytit. Tato specifika ovlivňují i způsoby sběru kovových obalů a jejich zpracování. 
Dopolední blok uzavřel David Lukáč, ředitel oddělení rozvoje systému Eko-kom. Jeho tématem byl littering. Seznámil
posluchače s tím, jak se Eko-kom připravuje na implementaci směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na
životní prostředí. Přesněji, na povinnost, aby výrobci vybraných plastových výrobků na jedno použití pokrývali náklady na úklid
pohozených odpadků vznikajících z uvedených výrobků a na následnou přepravu a zpracování těchto odpadků. Připomněl
rozsáhlou litteringovou studii, kterou Eko-kom realizoval ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Shrnul
fakta, která má již Eko-kom o litteringu k dispozici – konkrétně, jaké je jeho množství a skladba v rozdílných lokalitách, že
množství litteringu není přímo úměrné ploše zkoumaného území, že je produkce litteringu mírně rozdílná v jednotlivých částech
roku a podobně. Detailně popsal, i jak takové terénní šetření, respektive sběr litteringu a analýza jeho skladby probíhají. A
ukázal také výsledky průzkumu veřejného mínění o litteringu a představil nástroje na předcházení vzniku volně pohozeného
odpadu v přírodě. 
Odpolední blok Udržitelnost obalů „bez obalu“ odstartovala přednáška na téma zdravotní nezávadnost obalů potravin při použití
recyklovaných a jiných alternativních materiálů, již představila Jitka Sosnovcová ze Státního zdravotního ústavu. Věnovala se
základním zdravotnickým a zpracovatelským úskalím při nahrazování jednorázových plastů jinými různými alternativními
materiály. Například biologicky rozložitelnými, přírodními, opakovaně recyklovanými či opětovně použitelnými materiály.
Zdůraznila, že obal, především ten potravinářský, má hlavně chránit výrobek před jeho znehodnocením, a je tedy jeho
nepostradatelnou součástí. Proto by se k jeho vývoji a výrobě mělo přistupovat především dle norem a předpisů, aby byl ze
zdravotního hlediska nezávadný a bezpečný. V této souvislosti zmínila některé problematické náhrady klasických plastových
brček. Dále se v odpoledním bloku prezentací se představila dvojice Marie Tichá z MT Konzult a konzultant Petr Balner. Ti
představili LCA jako nástroj pro posuzování environmentálních dopadů obalů s praktickými ukázkami jednotlivých fází procesu
a hodnocení účasti klientů na systému Eko-kom z hlediska úspor emisí CO2 a energií. Marie Tichá představila nejprve celkem
detailně jednotlivé fáze LCA, upozornila, že LCA by měla vždy posuzovat produkt hloubkově, proto je důležitá spolupráce
zpracovatele se zadavatelem. Varovala před LCA analýzami tzv. na klíč, kdy chce klient dodat jedno celkové číslo bez dalších
podrobností. Petr Balner se pak ve své části věnoval hlavně analýzám LCA v Eko-komu. Prozradil, že společnost je před
mnoha lety začala LCA dělat proto, aby zjistila například to, kdy má ještě recyklace smysl, a kdy naopak představuje pro životní
prostředí větší zátěž. Připomněl, že zadání i realizaci LCA předcházela dlouhá měření, mnoho propočtů a také práce s
předpoklady. 
Jako předposlední vystoupil Jiří Remr z výzkumné společnosti Markent. Představil hodnocení vybraných charakteristik obalů
spotřebiteli. Posluchače zahrnul mnoha zajímavými daty, zmíníme zde tedy alespoň ta nejzajímavější. 78 % respondentů je
přesvědčeno o důležitosti používání recyklovatelných obalů a 75 % respondentů tvrdí, že by se chtělo chovat ekologicky. 58 %
jich uvedlo, že by kupovalo recyklované výrobky. Ovšem, většina zákazníků kupuje zboží bez ohledu na množství obalu. Další
zajímavou skutečností je, že 50 % zákazníků preferuje balené potraviny před nákupem u pultu a 57 % respondentů uvedlo, že
nemá čas sledovat při nákupu dopad obalu na životni prostředí. 
Program nejen odpoledního bloku, ale celé konference zakončila tématem Zelený marketing a greenwashing Petra Koudelková
z Fakulty  sociálních  věd  UK . Posluchače seznámila s tím, jak je zelený marketing a greenwashing definován, kde jsou jejich
počátky, jak se dále rozvíjejí a jaké jsou s nimi spojeny problémy. Například, že se firmy snaží o sobě a svých produktech tvrdit,
že jsou šetrné k přírodě, některé firmy pak tvrdí, že mají minimální negativní dopad na životní prostředí nebo že jej snižují. Svá
tvrzení ale nejsou často schopné následně doložit. Jak Petra Koudelková upozornila, znalosti o greenwashingu jsou malé, ale o
to zmatenější. Představila takzvaných 7 hříchů greenwashingu, mezi které patří třeba právě chybějící důkazy tvrzení, skrytý
kompromis, vágnost nebo dokonce lež. Ukázala také konkrétní příklady mezinárodních společností, které greenwashing
využívají. Na závěr představila také zákonné normy, které můžou s problémem greenwashingu bojovat. Mezi ně patří například
zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele (zejména § 18b). A avizovala chystaný eco scoring na úrovni evropské směrnice,
mělo by jít o jakési hodnocení výrobků z hlediska ekologické šetrnosti, nejprve by mělo být aplikováno na kosmetické výrobky,
následně až na oblast potravin. 

O autorovi: Radim Dvořáček, EKO-KOM, a. s.
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mluvčí 
To potvrdil ve vysílání rádia vzít i velvyslanec České republiky v Izraeli Martin Stropnický. Raketa přišla vzkazy do Izraele je to
tak velmi často, řekl bych dokonce, že to tak je vždycky, čili Izraelce aktivně bránit, tak asi nejpodstatnější a raketa Oscaři byla
odpálena kolem deváté hodiny včera večer a zneškodnil ji ten obranný systém Iron domu, takže nestačil napáchat žádné škody
a ta odveta byla poměrně rychlá a jednalo se o zničení jednoho muničního skladu, respektive i výrobny voliče v Gaze.

mluvčí 
Sport na rádiu zet.

mluvčí 
Hned 6 českých tenistů dnes vstoupilo do úvodního kola Sparta Prague Open. V dopoledním programu zvládly úspěšně své
duely Lukáš Rosol a Jonáš Forejtek teď bojují o postup další čeští borci a podrobnosti už teď přímo z místa připojí sportovní
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redaktor Jan Hloch.

mluvčí 
Forejtovi, který po dlouhé třísetové bitvě udolal ruského kvalifikant, kurňa nastoupili na centrkurt českému derby Michael
Vrbenský. Hlavní domácí hvězda turnaje olympionik z Tokia Tomáš Macháč. Favorizovaný jedenadvacetiletý rodák z Berouna
se v první sadě trápil přibral Bolek, když proměnili až nabídnutý šestý, ale nakonec dotáhl úvodní sadu k výhře 63 v tuto chvíli
právě začíná druhý set dalších programů se ještě z českých hráčů představí Martin Krumich, na kterého čeká nasazená
jednička šedesátý sedmý tenista světového žebříčku Daniel Mayer z Německa a po něm přijde na řadu obhájce titulu Dalibor
Svrčina, kterému Los přisoudil rumunského kvalifikant. Ta Nikola salmonela Jan Hloch, rádio zet Praha.

mluvčí 
5,5 minuty po čtrnácté hodině krásné úterní odpoledne ve společnosti rádia zet. Podíváme se opět na Ukrajinu a také na
druhou fázi speciální vojenské operace, kterou zahájila Moskva, jak o tom informoval ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Podrobnosti rozeberu už za malou chvíli s odborníkem na Rusko s Karlem svobodou. Tady na rádiu zet přeji vám hezké
odpoledne.

Zvedl po druhé hodině odpolední posloucháte rádio zet Moskva zahájila novou fázi tzv. speciální vojenské operace. To oznámil
ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s odkazem na oficiální označení ruského vpádu na Ukrajinu. V rozhovoru s indickou
televizí uvedl, že cílem operace kompletní osvobození samozvaných útvarů Doněcké lidové republiky a luhanské lidové
republiky. Já teď ve vysílání vítám odborníka na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Karla svobodu, dobré odpoledne. Dobrý den. A pokud tedy Rusko vstupuje do další fáze války, co lze na
východě Ukrajiny nebo vůbec dá Ukrajině čekat, co se tím změní?

mluvčí 
Tak změnit těmito zaměřilo se tentokrát, tentokrát vlastně na útok na Donbas ne úplně přesně nevíme nebo aspoň těch indicií,
které máme, tak noc snaží obklíčit vlastně tu celou skupinu skupinu vojsk ukrajinských, které jsou rozmístěné na Donbase,
protože to je poměrně velká velká skupina pravděpodobně jejich cílem je to, aby se ta skupina jakoby ta armáda ukrajinská 0
od těch hranic, ale a nevíme vůbec přesně ona Rusové mluví o druhé fázi téhle té tzv. speciální operace, ale ona je to šance
čtvrtá, takže nevíme, oni ty cíle mění pomalu každý den.

mluvčí 
V jakém ohledu může ruská armáda zvýšit svou agresi a má případně ukrajinská armáda dostatek sil, aby Rusku vzdorovala
nebo tady bude potřeba, aby se posílalo ještě víc zbraní, když se posílá teď s EU zemí NATO?

mluvčí 
Já nejsem úplně odborník na na vojenství, nicméně nicméně aspoň z toho, co vím, tak vlastně ten problém spočívá v tom, že ta
válka bude vypadat jinak, zatímco teď Ukrajinci mohli jednoduše napadat nebo ne tak jednoduše. Ono to zase není tak
jednoduché, ale napadat ty kolony, tak v tudle chvíli má ruská armáda výhodu v té brutální palebné síle. Ona vlastně je
schopná rozvinout ty svoje tankové tankové útvary a útočit tímto směrem. Na druhou stranu nesmíme zapomenout na to, že
Ukrajinci ten útok očekávají už 8 let loni 8 let říkají. My jenom čekáme na to, kdy Rusové prostě si najdou záminku, aby na nás
vtrhli a pravděpodobně i na tohleto jsou připraveni, takže, takže ta válka bude bude vypadat jinak, ale zase znovu musím
musím říct, že stejně tak jako Rusové Rusové chystají vlastně tenhleten frontální útok, tak Ukrajinci určitě už na ně chystají
nějaké nějaké léčky, co se týče těch zbraní, ty samozřejmě budou potřebovat prostě tuhle chvíli nepůjde o nějaké dělali ne, ale
o těžké zbraně a oni to sami říkají, prostě posílejte těžké zbraně. Teď už nás nějaké přilby a neprůstřelné vesty prostě
nezachrání.

mluvčí 
Ruské síly dnes dobyli město krémy na dluh andské oblasti na východě Ukrajiny. To oznámil oblastní gubernátor Serhij Hajdar.
Dá se očekávat, že postupně doby jdou Rusové další města nebo se zastaví jejich postup?

mluvčí 
To se opravdu strašně těžko těžko říkal. No, ono vzpomeňme, co jim, že na začátku i největší odborníci prostě říkali, ruská
armáda postoupí rychlé, bude to bude to záležitost hodin maximálně několika málo dní. Ukrajinci zbraně už 2 měsíce, takže ono
se to strašně těžko říká pravděpodobně v tuhle chvíli ta ta ruská brutální síla nebo nebo ta ta převaha to možný železe a těch
těch raketách, já nevím, o čem všem tak bude bude důležitá, ale jako daleko podstoupí, jak moci bude dařit, to je taky otázkou.
Je otázkou to, jestli vlastně to, že tím prodlouží nějak ty ty zásobovací trasy zase nebude prostředkem pro Ukrajince, aby je
napadali a luxovat se tím vlastně nedostanou do nějaké léčky strašně těžko se tohle říká zvlášť, když nevíme reálně, jak to
vypadá na bojiště, ono se stačí podívat už jenom na zprávy o ztrátách, kdy obě strany hlásí takové ztráty, že mám máme pocit,
že už vlastně vlastně tam žádné armády ani nejsou.

mluvčí 
Nakolik se ale vlastně těm zprávám o těch ztrátách dá věřit, nakolik to je spíš, řekněme, nějaká propaganda, ať už z jedné nebo
z druhé strany, kde se ta čísla prostě zveličují, aby to vypadalo jako úspěch či oné strany.

mluvčí 
Vždycky je to propaganda. Vždycky to samozřejmě propaganda. Ono ono z nějakého ohledu se dá říct, že to útočící strana má
vždycky větší ztráty. To je prostě to je prostě logické, ale ale je to strašně těžké určit Ukrajinci říkají Rusové ztratili asi 22 000
vojáků. Rusové mluví dokonce 24 tisících, ale a jakou říct přesně za velmi těžko, já si myslím, že a výrazně na co, za nějž
budou narůstá čísla, protože prostě z logiky logiky věci Ukrajinci se brání Ukrajinci znají terén atd. zatímco ten ruský útok na
začátku hlavně byl takový hodně svérázně vedený bez ohledu na nějaké ztráty, takže takže co dá čekat, že ty ztráty ztráty ruské
jsou jako ty to, co hlásí Ukrajina, je asi trošičku blíž pravdě, ale to se velmi těžko určuje. Ono ty ztráty se odhadují i vlastně poté
válce, takže takže těžko říct celé o propagandu, samozřejmě dásní.

mluvčí 
Evropská unie se také připravuje na embargo dovozu ropy z Ruska Francie se snaží přesvědčit váhající země, aby podpořili
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dnes řekl to francouzský ministr financí Bruno Marais. Myslíte si, že by nějaké další sankce mohly zapůsobit na Vladimíra
Putina, nebo že Rusko možná sice cítí nějak ty sankce, ale zatím se to nedotklo ho na tolika, aby se z toho muselo dělat hlavu.

mluvčí 
Ty sankce ne ne přijdou tak rychlené nebo jejich efekty nepřijdou tak rychle, aby, aby Rusko zastavilo ty sankce jsou spíš jako
trestem, než že by mohly mohly odradit rozhodně Vladimira Putina. Neodradí od pokračování útoku on prostě na to vsadil
prakticky všechno on, kdyby na Ukrajině prohrál, tak už máme nebo on si ani neumí představit, že by prohrál ono už jenom
třeba ty ty útoky tzv. na na ruské vesnice, tak indikují to, že Rusové jsou schopni zajít ještě dál v těch svých útocích, takže
takže jako nějaké nějaké ekonomické sankce ho nezastavíte, mají samozřejmě dlouhodobější efekt a můžou vést k tomu, že
prostě obyvatelstvo s ním bude nespokojené, ale v krátkodobé ztráty dobere sféře ty sankce nějak jako nerozhodí on oni jsou
schopni Rusové i mají velmi schopnou třeba šéfku centrální banky uvedu na bioplynu. A oni jsou schopni jakoby ta nádoba
dočasně stabilizovat tu ekonomiku, jako by dočasně stabilizovat, ale a ten efekt bude dlouhodobý jenom na tenhle rok jsou
předpoklady, a to není nějaký můj výmysl, ale to říkal Alexej Kudrin a šéf jejich Nejvyššího kontrolního úřadu takové verze, že
Rusko klesne zhruba 10-11 % ruské HDP. To jsou efekty, které jsou samozřejmě dlouhodobé.

mluvčí 
Jako dlouho to tedy bude trvat, než se ty sankce projeví, budeme čekat měsíc 2 měsíce 5 let. Nakolik to vidíte?

mluvčí 
Víte, oni se budou projevovat postupně něco budou projevovat dlouhodobě Rusko představa, že Rusko vlastně jako zkrachuje
a začnou tam začnou tam mlátit o sebe pazourky, abych se rozdělali oheň a žít v jeskyních, tak to je to je prostě zcestný. Na
druhou stranu dneska už povolili výrobu aut plni nesplňující vůbec nějaké normy a vůz s normou euro 0 a leteckej průmysl má
velké problémy, protože mu nechtějí dodávat součástky ani Číňani, na které spoléhaly. A tohle jsou věci, které jako postupně
vlastně budou přicházet oni zatím nepociťují, řekněme, střední třída, která vidí. Hokej nemáme tady McDonald a a podobné
věci, ale to jsou efekty, které budou docházet v řádu měsíců, a dokonce let, ale Rusko si sedne na nějaký nový normál. Jde o
stejně, jako si sedl Írán na nový normál, ale ten normál samozřejmě bude výrazně výrazně níž, ale pokud bude moci někdo jako
Vladimir Putin, tak prostě na ty kanony a a tanky vždycky bude.

mluvčí 
Říká odborník na Rusko z katedry ruských a východoevropských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Karel
Svoboda. Díky za to. Hezký den. Na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
14 hodin 19 minut. Mise situaci na Ukrajině budeme věnovat za chvíli, a to sice z pohledu humanitárních koridorů a humanitární
pomoci. V interview Martina Kováře bude mít vláda peníze za vědu a jaké škrty přinese válka na Ukrajině. Zeptám se ministryně
pro vědu výzkum inovace Heleny Langšádlové. Interview Martina Kováře už dnes po šesté odpoledne Josef.

14 22 stále s rádiem se Ukrajina Rusko se ani dnes tady už třetí den po sobě nedohodli na otevření humanitárních koridorů,
kterými by se mohli evakuovat civilisté z ukrajinských měst zasažených boj podle agentury okraj informace oznámila
vicepremiérka Irena verš Suková. Já teď ve vysílání vítám Josefa Koláčka s humanitární organizace Adra hezké odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den. Všem.

mluvčí 
Tak, jak se v současné době daří nebo nedaří do těch válkou zasažených oblastí, posílat humanitární pomoc, ať už s ohledem
na boje zničenou infrastrukturu, případně nějaké Czechpointy, přes které třeba může být problém se dostat.

mluvčí 
Děkuji no o tom, že to je náročné, není pochyb, to není potřeba zdůrazňovat, nicméně z naší strany o tom vím. Ta pomoc ještě
na Ukrajině a 2 roviny 1 je vlastně pomoct těm tzv. IT písně ničím uprchlíkům, kteří zůstávají převážně na západě Ukrajiny v
řádech stovek tisíců, které je potřeba vlastně podpořit potravinově zejména nějakými dalšími materiální zdravotnickou pomoc a
podobně. A pak ta druhá rovina, kdy se nám podařilo nakoupit nebo zakoupit naši ukrajinské pobočce Adry asi 8 autobusů a
mikrobusů a 1 velký autobus, který právě provádějí evakuaci těch těch tu chvíli východních bojových zón. Z nich z východu
země tzn. v praxi to vypadá, takže tam do těch míst jedou naloží naložený nějakým zdravotnický materiál nebo potravinou
pomocí speciální koncert ba zabalené balíčky buďto do těch krytů, kde jsou převážejí státní potraviny nebo potom velké balení
do těch do těch komunitních center do těch vývařoven do evakuačních center a zpátky musejí daří relativně dobře evakuovat
nějaké lidi se zaměřujeme především na lidi se zdravotním postižením nebo seniory, který, který nemají třeba auto, který sami
nedokážou v té určité zóny odjet, takže v tuto chvíli to především byla oblast Charkova nitra na výchově na východě Ukrajiny
minulých dnech to bylo nebo někdo se schody týdne to byly oblasti kolem sumy a aut, ale ta škola je známá účast. Už s těmi
tragickými dopady doteď válečných hrůz.

mluvčí 
Změnil se nějak ten způsob pomoci nebo to, co lidé potřebují za těch 50 dní konfliktu na Ukrajině?

mluvčí 
Je pravda, že to komplikovanější někdy je prostě dostupnost potravin, takže v okamžiku, kdy chcete kupovat potraviny přímo na
místě, tak když se to daří, může to znamenat komplikace pro místní lidi vlastně ta surovina pro zdraží, to skoupí velké, takže
jako tu chvíli vozíme zhruba 3 kamiony týdně potravinové pomoci do našeho skladu na západě Ukrajiny a odsud práva
distribuuje potom do do těch zón, kam kam jezdit naše evakuační autobusy.

mluvčí 
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Říkáte, že vozíte potraviny, zároveň ale na tom místním trhu jsou, tak je to potřeba ty potraviny, když je tam vlastně lidé můžou
koupit, nebo proč je potřeba tam vozit potraviny?

mluvčí 
Jo, jo, teď možná to, co jsem zmínil vlastně v okamžiku, kdy začne ve velkém na to místním trhu nakupovat potraviny, tak se
může dramaticky zvednout cena pro ty místní obyvatelé. To to nechceme způsobit vlastně, aby aby, aby vlastně ti lidé, kteří
jsou teď momentálně na tom špatně i tím, že území za ubytovávají na západě kraje, například ubytovávají u sebe celou řadu
uprchlíků, tak vlastně být v té v té i v té ekonomické vědě, řekněme, této události jsem ještě zdražily potraviny, tak z toho
důvodu vlastně se snažíme celou řadu potravin, které, které vlastně i co jsou nedostatkové na místním trhu také dovážet
zvenčí a pak samozřejmě jsou specifikum jídla do těch krytů, kde vlastně lidi u schovávají před bombardováním a tam vlastně
děláme speciální takové krabičky sety Tater pro tu rodinu třeba na týden měsíc do toho prostě velká rodina, a to jsou zase
převážně instantní potraviny, které, které se nám říkají poměrně dobře pořídit opravdu předpřipravit s kolegy ze slovenské
Adry už předpřipravit právě do boxu.

mluvčí 
Na Ukrajině pomáhá několik různých organizací. Koordinujete to nějak, aby se nestalo, že například tam přivezete ohromné
množství potravin a těch tam bude nadbytek, ale bude chybět něco jiného?

mluvčí 
Já myslím, že jo, je jednak komunikujeme na základě nějaké platformy s kolegy ostatních nevládek z České republiky, ale na
druhou stranu ta rozloha těch území zasažených válkou je tak velká, že cokoliv tam dovezete, tak tak prostě na se využije jako
pro zajímavost, je do Německo, doněcká luhanská republika Krym je téměř srovnatelný s rozlohou České republiky od
okamžiku nic po téhleté oblasti chcete něco dovézt, tak si představte prostě tu tu rozlohu toho území a pokuta dovezete kamion
2 nebo nebo vlaky 18 vagonů, tak je to poměrně poměrně malé množství soli na celkovou rozlohu jako potřebu těch obyvatel.

mluvčí 
Když říkáte vlak, tak funguje železniční spojení třeba. Je možné tam ležela ani.

mluvčí 
Víc jo, kolik kolik člověka v tísni to to mají takhle, že posílají celý vlak, zpravidla se to daří nějakým způsobem pro nás je asi
flexibilnější v tuhletu chvíli jsme vyhodnotili, že flexibilnější pro nás na západ Ukrajiny to dovést kamiony, a to z toho důvodu, že
tak dokážeme rychle reagovat možná ani pro specifické potřeby těch lidí, zejména zejména právě od těch těch šatů nebo těch
do Čech evakuačních krytů před před před tím jako stranu útoky, kde, kde umíme ty balíčky balíčky připravit jako modifikovat
nějak to složení, případně kam až metr a kraj, který tam vozíme, umí rychleji rychleji reagovat na ty aktu aktu akutní aktuální
potřeby.

mluvčí 
Říká Josef Koláček s humanitární organizace Adra. Díky hezký den. Na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji, hezký den nastanou.

mluvčí 
Za necelé 3 minuty bude půl třetí to rádiu zet nabídneme další zprávy a po zprávách. Repríz dnešního dopoledního hosta. Řeč
bude o sběratelství SPZ ano. Registrační značky aut, motorek nebo také traktorů se můžou sbírat.

mluvčí 
BBC svůj mohlo únosem a pak vlastně neslyšeli i středních krajin 10 Vlašim Spešov sis Afghánců minulý a zůstal, ale jen stylu
Art plán s Mariou. Moc last tý kolejnici syn si Hevlín soudně od 11,5 spojí Wine in Fischerův. Ministr Willian Singclean souzený
sochaři komplex. Vaše on ministr Sergej profese se na eseji, že se konflikt Nikolaj had Meghan nyní jste teď tancují i z éry
hudbě ve jim pouze management. Týkají mě mile Čulík jsem dceři Zinke jim vaším fousy. Lom pluk Fund okolnost Tomba svůj
den. Stojí pařilo se být půjčit Ing plemene série Racing rázem pípou NH Kulič. Nakonec sesul se Jane princip had určující svojí
klid a vaše fousy sít člunu sice on monday. Pardon, pane ministře, meta je Morawiecki akvizici displej s pípou novém ceníku jiný
cizí vlivy Yves jiný kraj si recenzuje com zdejší InSight. K je zde vše Pinky Stein z planet pohyb Lance. I na ní spojit s loňskou
linii dávkám habrů kávu s beat Hank si půjčím si museli pomoct Kelly a lísek s pípou. Deskou s než je zón nejprve Invest v
Bystřici. Účast infikují sejít nějak.

Nikdo tu není zvyklý na to, že by se životní úroveň snižovala. Společnost není na zdražování připravená, přitom
zasáhne víc lidí než covidová krize, v URL
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RU / den: 12 037 , Rubrika: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
...někdo, od koho bychom to v normálních časech nečekali.
Martin BuchtíkNarodil se v roce 1984 v Praze . Doktorské studium absolvoval na Fakultě  sociálních  věd  na  Univerzitě
Karlově  se zaměřením na... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.
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Nová fáze války. Rusko se ale pořád nevypořádalo se starými problémy URL
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Slabá bojová morálka a nedostatek lidských zdrojů. To jsou podle analytika Michala Smetany faktory, které budou i v nové fázi
války podkopávat ruské snahy. Koncentrace bojů na Donbase navíc nepomáhá jenom Rusku, ale i Ukrajině.

V noci na úterý spustila ruská armáda na území Ukrajiny další velkou ofenzívu, tentokrát má však její pozornost východ země.
Ruské síly již dobyly zhruba osmnáctitisícové město Kreminna v Luhanské oblasti a podle tamního gubernátora Serhije Hajdaje
armáda nepřítele útočí ze všech stran. Ruské útoky již podle všeho probíhají po celé délce východoukrajinské frontové linie. 
Za další fázi „speciální vojenské operace“, která má za úkol „osvobození“ dvou separatistických lidových republik, již nejnovější
dění označil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Jsem si jistý, že půjde o velmi důležitý okamžik celé operace,“ pronesl
politik v rozhovoru s India Today. 
„O další fázi se bezesporu jedná, po prohlášení ruského generálního štábu na konci března a stažení ruských vojsk ze severu
Ukrajiny bylo zřejmé, že se ruské snahy napnou především tímto směrem a Donbas se skutečně stane hlavním bojištěm
následujících týdnů,“ potvrdil pro Seznam Zprávy také výzkumný pracovník Institutu politologických studií FSV  UK  Michal
Smetana. 
Dlouho očekávaný důsledek ruského neúspěchuKoncem minulého měsíce Rusko snížilo svou vojenskou aktivitu v okolí Kyjeva,
Černihivu a Sum. Ruští představitelé již tehdy také nezapomněli připomínat, že „osvobození“ Donbasu pro ně vždy bylo cílem
číslo jedna. Jak ale upozorňovali bezpečnostní experti, důvodem ke změně strategie byly nejspíše dosavadní vojenské
neúspěchy ruské strany. 
„Pro ruskou armádu bylo klíčové dobytí města Izjum, odkud se bude dále snažit vést hlavní ofenzivní operace, především
směrem na Slovjansk. Současně s tím se Rusko pokoušelo v posledních týdnech dobýt Mariupol a uvolnit si tak síly k postupu
na sever od města, což se ale dodnes nepodařilo a zbytky obránců města stále vážou část ruských jednotek ve městě,“ uvedl
dále Smetana. 
Po reorganizaci jednotek a jejich přesunutí na východ Ukrajiny si Rusko v mnoha ohledech usnadnilo situaci. Jeho armáda nyní
bude schopná soustředit své síly na mnohem menším území a dostane šanci poučit se z řady dřívějších taktických chyb. Jak
ale upozorňuje český odborník, i nadále se bude potýkat s nízkou bojovou morálkou a nedostatkem lidských zdrojů. 
Povolat posily, nebo posílit morálku?Bez všeobecné mobilizace ovšem Rusko druhý zmíněný faktor nejspíše nebude schopné
zásadním způsobem změnit. V případě jejího zavedení zase úřady pravděpodobně nevyřeší problém s morálkou. 
Již delší dobu navíc část Rusů dává najevo obavy kvůli nasazování ruských branců na Ukrajině, které ještě posílily jarní odvody
do armády zahájené na začátku dubna. Ostatně i na potopeném křižníku Moskva podle všeho působili i vojáci plnící základní
vojenskou službu. 
Na donbaské frontě má Ukrajina kvůli separatistům dlouhodobě vázané početné a velmi zkušené jednotky. Podle Smetany se
navíc dá očekávat, že dojde k jejich dalšímu posílení jednotkami, které před útočícím Ruskem bránily nyní relativně klidný
sever Ukrajiny. 
Cílem ruské armády teď pravděpodobně je obklíčení či vytlačení ukrajinských jednotek rozmístěných na Donbase a dobytí
celého území Doněcké a Luhanské oblasti v jejich administrativních hranicích z roku 2014. 
„Následně by mohlo přijít vyhlášení úspěšného ukončení dané fáze operace, po kterém bude následovat buď snaha o uzavření
dohody o příměří, rozšíření bojových operací nad rámec Donbasu, nebo táhlý ozbrojený konflikt připomínající situaci na
východní Ukrajině mezi roky 2014 a 2022,“ zhodnotil situaci Smetana. Výsledek celé akce se však dá v tuto chvíli jen velmi
těžko odhadovat. 
„Bezesporu se jedná o výrazně realističtější politické zadání, než bylo dobytí Kyjeva a změna vlády na Ukrajině a zahraničně-
politické orientace státu. Nicméně i tak bude velmi záležet na ukrajinské schopnosti efektivně využít dodávek zbraní ze Západu,
bránit se a následně vést úspěšnou protiofenzívu proti ruským a povstaleckým jednotkám,“ domnívá se analytik. 
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WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 00:45 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
„Někteří lidé – muži, samozřejmě – mě odrazovali od vědecké kariéry, neboť prý není vhodná pro ženy. To mě přimělo vytrvat
ještě víc.“ Citátem Françoise Barré-Sinoussi, laureátky Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu (2008), propagovali organizátoři
panelovou diskuzi Women in Science: The Gender Variable.

Diskuze proběhla 11. března 2022 v Kampusu Hybernská pod taktovkou Francouzského institutu v Praze, Goethe-Institutu a
Univerzity Karlovy. Do debaty se kromě dalších řečníků zapojila i rektorka UK Milena Králíčková, když nastínila plánované
strukturální změny, které mají vést k rovným příležitostem na největší české univerzitě.

Momentka z panelové diskuze, zleva moderátor Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz, Colette Guillopé, Tereza Petrusková a
Viktoria Niebel.

Čtvrtina žen sexuálně obtěžována

Diskuzi o genderových nerovnostech v akademickém prostředí otevřela profesorka Colette Guillopé, francouzská matematička
působící na Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne a někdejší prezidentka organizací Femmes & Mathématiques a Femmes
& Sciences. Představila závěry projektu Gender Gap in Science (z let 2017 až 2019), jenž mapoval genderové nerovnosti na
základě celosvětového průzkumu mezi 32 tisíci akademickými pracovníky a pracovnicemi (v témže zastoupení). Co výzkum
ukázal? Ženy ve vzdělávání i v zaměstnání obecně čelí negativním pocitům častěji než muži. Více než čtvrtina respondentek,
tedy čtyři tisíce žen, pak zažila sexuální obtěžování (u mužů to byla v průměru tři procenta).
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https://www.youtube.com/watch?v=jMU2E0reE14

„Zkušenost žen je v nevyváženém světě vždy výrazně negativní,“ shrnula Guillopé závěry výzkumu a vysvětlila, že je zapotřebí
brát v potaz dlouhotrvající diskriminaci vědkyň. „Ženy jsou neustále znevýhodňovány a muži naopak takzvaně pozitivně
diskriminováni. To se dělo více než sto let a trvá dodnes. Je nutné problém zvrátit a diskriminaci žen kompenzovat,” navrhla v
plénu.

Ženy častěji ke kormidlům

Za další palčivý problém označily panelistky nerovné zastoupení žen ve vedoucích pozicích. K témuž tématu se později vyjádřil i
jeden z posluchačů. Podle něj ženy často nezastávají role vedoucích kateder, poněvadž o funkce nemají zájem (například
proto, že přemíra administrativy odvádí od vědecké práce). Na komentář reagovala Colette Guillopé argumentem, že ženy
opakovaně prokázaly schopnost být manažerkami třeba v organizaci domácnosti i ve výuce na školách, jíž mají většinou na
starost právě ony. „Nejde o to, že by nechtěly vést,“ upozorňuje Guillopé, „jakmile máte pozici s určitým vlivem, zastávají ji však
výhradně muži.“

Opakovaně pak přítomným zdůrazňovala, že je zapotřebí investovat do programů, které se rovným příležitostem budou věnovat
a zajistí zavádění nutných strukturálních změn. A za efektivní nástroj označila rovněž mentorské programy, které pomohou
překonat kariérní výzvy především mladým vědkyním a dodají navíc potřebnou sebedůvěru. V tuto chvíli se však odehrávají
pouze na lokální úrovni. A proč se má vůbec společnost snažit odstranit výrazný nepoměr v zastoupení mužů a žen v
takzvaných STEM oborech (zkratka označující vědeckotechnické disciplíny Science, Technology, Engineering, Mathematics)?

Bioložka Tereza Petrusková z Přírodovědecké fakulty UK považuje rovné zastoupení za přirozené. Vysvětlila, že „muži a ženy
jsou odlišní, přinášejí rozdílné přístupy a přemýšlejí o stejných věcech jinak.“ Genderová i jiná rovnováha – nejen ve vědě – by
podle ní vůbec neměla být otázkou, ačkoliv se o ní stále diskutuje.

Sociální vědkyně Viktoria Niebel z Ruhr Universität Bochum ji doplnila: „Rozmanitost týmů obohacuje vědecké výsledky i
uplatněné perspektivy a dává možnost zabránit slepým místům ve výzkumu“. A taková přítomnost dle německé vědkyně také
podporuje kladení nových výzkumných otázek a obecně vede k bohatějším diskuzím v oboru, větší pestrosti.

V panelové diskusi vystoupila i rektorka UK Milena Králíčková (vlevo), vědkyně a matka dvou dcer, jež důležitost tématu
opakovaně akcentuje.

Vliv mateřství na rovné příležitosti

Značná část diskuze se ovšem nevěnovala obecně situaci vědkyní–?žen, nýbrž spíše vědkyní–?matek, či dokonce vědkyní-
manželek. Všechny panelistky se opakovaně shodovaly, že předpokladem k úspěchu je zohlednění mateřské dovolené a
partner, který poskytuje nezbytnou podporu. Tereza Petrusková coby kýženou systémovou změnu uvedla otevření mateřských
škol pro děti mladší tří let. Upozornila, že „pokud nemáte rozumné peníze, což většinou jako Ph. D. studentka opravdu nemáte,
čelíte velkým problémům“. Školky až pro tříleté děti dle ní dokazují, jak u nás na státní úrovni „chybí podpora mladých žen,
které chtějí žít normální život – být vědkyní a zároveň mít rodinu“ (pro férovost je třeba dodat, že rodičovská dovolená v Česku
je oproti jiným západním zemím anebo USA poměrně dost dlouhá – pozn. red.).

Dovolená vědkyň-matek neznamená pouze mezeru v životopise, ale především ztrátu kontaktů, dohánění znalostí či opětovné
získávání důvěry a respektu kolegů. Tento „hendikep“? navíc samozřejmě ovlivňuje vědkyně i v dalších letech, ne pouze
během bezprostředního období po návratu na pracoviště. Role „pečovatelky“ je v rodinách většinou přiřazována právě ženám.
Jak tuto asymetrii zmírnit, nastínila Viktoria Niebel. Jedním z řešení, které nezaznívá příliš často, je zvýhodnění vědců a vědkyň
po rodičovské dovolené. Jedná se dle ní kupříkladu o podmínku ve výběrovém řízení či hodnocení projektů, která
upřednostňuje ženy i muže, kteří strávili několik let na mateřské anebo otcovské dovolené. V tomto případě se tedy nejedná o
diskriminaci namířenou vůči jednomu genderu, ale jde o univerzální zvýhodnění rodičů.

Silně zakořeněné stereotypy

Niebel dále zdůraznila, že genderové předsudky, jako jsou třeba „typicky“ ženské nebo mužské profese, se utvářejí již v útlém
věku. Zájem o určitou profesní dráhu je pak ovlivněn společností, kulturou a také stávajícím zastoupením žen a mužů v daném
oboru. Toto má za následek i ekonomické nerovnosti ve společnosti, jelikož zmíněné STEM patří mezi obory, které jsou
podporovány štědrými výzkumnými granty. „Každý si samozřejmě může vybrat, o který studijní obor má zájem, ale nesmíme
zapomínat, že se to odráží i na ekonomickém statutu později v životě,“ upozornila Niebel a doplnila, že to ovlivňuje nejen
jednotlivce, ale i celou naši společnost.

Převládající stereotypy spojené se zkušenými i začínajícími vědkyněmi negativně ovlivňují také (ne)sebevědomí žen, což v
důsledku může vést k nižším výkonům. Právě o genderových předsudcích i o tom, jak ovlivňují sebedůvěru mladých žen,
vyprávěl film La science a mauvais genre (v překladu Věda ve špatném rodě), který následoval po panelové diskuzi.
Prostřednictvím autentických příběhů vědkyň a inženýrek byly představeny systémové i neviditelné bariéry, jimž musejí ženy
čelit na kariérní cestě. Cílená motivace dívek pro STEM, využití pozitivních vzorů, jako třeba vědkyň k propagaci studijních
oborů, demytizace představ o mužském oproti ženskému mozku a investice do programů na překlenutí genderové propasti – to
jsou strategické kroky, jež dle aktérů vedou ke zdravému ekosystému a adekvátnímu zastoupení žen.

Změny čekají i Karlovku

Obdobná doporučení zazněla i v úvodní řeči rektorky UK Mileny Králíčkové, pro kterou jsou, jak říká, ženy ve vědě srdečním
tématem: „Pohybuji se v akademii již třicet let, jsem matka dvou dívek. Za tu dobu jsem potkala mnoho žen, které kvůli dětem
opustily výzkum nebo jej nemohly dělat tak, jako kdyby měly dostatečnou systémovou podporu,“ uvedla se zjevným zklamáním
v hlase.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 73 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


Ve funkci rektorky proto zavádí klíčové strukturální změny, které mají vést k rovným příležitostem. Pod jejím vedením vznikne
speciální komise zaměřená na rovné příležitosti. „Už je to více než sto let, kdy ženy mohou studovat na Karlově univerzitě. I
přes to nemůžeme být spokojeni se současnou situací,“ zdůraznila Králíčková v kontextu nízkého zastoupení žen ve vedoucích
pozicích univerzity (profesorky, děkanky). Zřízení komise rovných příležitostí je tak jasným signálem, že Univerzita Karlova téma
považuje za prioritní.

Co by podle panelistek pomohlo?

Financování programů na rovné příležitosti v institucích
Zřízení postu referenta či referentky v otázkách genderové diskriminace
Systémové pojistky proti znevýhodnění po rodičovské dovolené
Začlenění zaměstnanců instituce do tvorby opatření a nastavení procesů
Budování genderově vyváženého a férového prostředí
Upřednostnění žen ve výběrovém řízení v případně splnění všech kritérií jako muži
Mentorské systémy na podporu mladých žen
Odstranění stereotypů utvářených od útlého věku
Asistence při relokaci, toto například praktikuje Univerzita ve Štrasburgu, která pomáhá zprostředkovat pracovní příležitosti pro
partnera
Mateřské školy pro děti mladší tří let
Podpora a pochopení ze strany partnera
Upozorňování na diskriminující chování na pracovišti.
Pro více informací lze doporučit příručku Jak na změnu: Genderová rovnost ve výzkumné instituci od NKC – Gender a věda AV
ČR, která přináší praktický návod na vytvoření férového a otevřeného pracoviště s cílem zajistit genderovou rovnost.

Rozmanitá škála diskriminace

A jaká překvapivá zjištění přinesla diskuze i neformální debata s účastníky? S nějakou formou diskriminace se setkala téměř
každá žena. Nemusí jít pouze o nerovné podmínky v náboru, které lze většinou s jistotou identifikovat, anebo o nízké
zastoupení žen v oborech STEM, kam proudí nejvíce peněz, což dle Niebel přímo vede k nerovnému rozdělení zdrojů ve
společnosti. Jedná se také o chování mužů vůči ženám, které odráží existující stereotypy na dennodenní bázi: přerušování žen
během konverzace, přiřazování úkolů nesouvisejících s její profesí (například funkce zapisovatelky ve výzkumném týmu) nebo
takzvaný mansplaining. Oč jde? Tento termín označuje situaci, kdy muž jedná povýšeně a vysvětluje ženě něco, co vzhledem
ke své kvalifikaci zjevně zná a čemu se dokonce sama ve výzkumu věnuje. Jedná se o více či méně vědomé ponížení, navíc
umocňované přítomností publika.

Z posledních příkladů vyplývá, že každý z nás může přispět k odstranění neférových podmínek; nejen ti, kdo mají přímý vliv na
struktury institucí. Ať už se jedná o upozornění na nevhodné chování, o aktivní podporu žen v týmech, nebo o citlivou
komunikaci postrádající stereotypní poznámky (komplexnímu tématu se věnoval i speciál magazínu Forum).

Vše se takříkajíc počítá a vše mohou praktikovat jak muži, tak ženy. Týž dopad má i aktivita ve virtuálním světě, třeba sdílení
příběhů úspěšných vědkyň. A co doporučily panelistky dalším ženám? Radily shodně následující: „Myslete strategicky,
nezapomínejte na vášeň pro vědu a tvořte si mezinárodní síť kontaktů, která vám pomůže snížit frustraci a získat lepší
příležitosti.“

Autor: Karolína Poliaková, FSV  UK

Foto: Francouzský institut

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Ruská ofenzíva na východě Ukrajiny
TV , Datum: 19.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 06:39 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 2 976 750,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádá Západ o další zbraně. Hned 7 letadel s nákladem mají v příštích hodinách
/nesrozumitelné/ Spojené státy. Kyjev zdůrazňuje, že posílení je nutné pro obranu Donbasu. Naopak popřel tvrzení nepřítele,
že Ukrajinci zaútočili na vesnici na ruské straně hranice.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Útočí v noci, útočí ve dne a podle Kyjeva čím dál intenzivněji. Rusové oznámili úder na víc než 1200 cílů během pár hodin.
Číslo nelze ověřit. O síle a dopadech nové ofenzívy ale pochybuje málokdo.

John KIRBY, mluvčí amerického ministerstva obrany 
Snaží se vytvořit podmínky pro agresivnější, důraznější a větší pozemní manévry v Donbasu.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Okupanti dobili vůbec první město v nové fázi bojů, Kreminu u Severodoněcka. Exploze byly hlášené podél celé fronty. V
Kramatorsku měnily pozemky v oraniště. Jen o 5 km dál ve Slovjansku přitom panuje klid. Téměř klid. I na stálý zvuk sirén si ale
místní zvykli.

Aňa, obyvatelka Slovjansku 
Město je prázdné, vidíte to sami. Pořád zní sirény, sem tam výbuchy. Ale město je téměř nedotčené.
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Jan ŠILHAN, redaktor 
Téměř nedotčený, to samé dlouho platilo o západoukrajinském Lvově. Příběh o relativně bezpečném místě včera ráno narušily
rakety. Zasáhly tři vojenské sklady, ale taky autodílnu v době, kdy přední čekali klienti na otevření. Konečná bilance: 7 mrtvých,
11 zraněných. Pozornost Ukrajiny i její armády ale míří k východu a jihu. Moskva vybídla obránce Mariupolu, aby odešli z
ocelárny Azovstal, posledního hájemství vzdoru, kde se podle Kyjeva ukrývá až tisícovka civilistů.

Volodymyr ZELENSKIJ, ukrajinský prezident 
Nehledě na to, kolik ruských vojáků se na nás valí, budeme bojovat. Budeme se bránit.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Ukrajina hovoří o páté výměně zajatců. Přivítala jich zpět víc než 70. Pozornost ale poutají hlavně ti prominentní, 2 britští vojáci
v ruském držení žádají na nahrávce propuštění výměnou za ukrajinského poslance blízkého Kremlu. I v sídle Viktora
Medvedčuka včera zasahovala policie.

Shaun PINNER, britský bojovník v zajetí Ruska 
Vím, že pan Medvedčuk byl zadržen. Žádáme, abychom spolu s Aidenem Aslinem byli za pana Medvedčuka vyměněni.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Po několika týdnech se na veřejnosti ukázal ruský ministr obrany. Kritizoval Západ a jeho zbrojní dodávky Kyjevu.

Sergej ŠOJGU, ruský ministr obrany 
Spojené státy a západní země pod jejich kontrolou dělají vše pro to, aby se speciální vojenská operace maximálně prodloužila.

Jan ŠILHAN, redaktor 
Slova pár hodin po tomto gestu. Gestu, které není vojenské, ale úřední. Přesto pro sblížení Ukrajiny se Západem zatím
největší. Prezident Zelenskyj předal zástupcům Bruselu vyplněný dotazník, který má Ukrajinu přiblížit členství v Evropské unii.
Jan Šilhan, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Richard Stojar, bezpečnostní analytik z Univerzity obrany. První host dnešní Devadesátky, dobrý večer.

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Když bychom se pokusili zhodnotit těch prvních 24 hodin druhé fáze války na Ukrajině, tak jak se zatím podle vás Ukrajincům
daří bránit Donbas a jak významný pro Rusy je zisk města Kremina?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií 
Tak za posledních 24 hodin můžeme mluvit o vlastně zahájení tedy té tzv. druhé fáze. Zatím nějaké výraznější úspěchy z té
ruské strany zaznamenány nejsou. Pochopitelně dostaly pod kontrolu to zmíněné město Kremina, ale to je v podstatě jen jeden
z těch dílčích cílů. Určitě ty ruské ambice jsou daleko širší a ten plán postoupit hlouběji do toho ukrajinského vnitrozemí, dostat
se do týlu těm ukrajinským brigádám, které jsou dislokovány na tom Donbasu nebo byly dislokovány v uplynulých letech na té
zamrzlé frontové linii, tak to je asi tím hlavním cílem a hlavním plánem té současné ruské ofenzívy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Je možné to, co teď vidíme na Donbasu, vnímat jako předehru k tomu, co přijde? Vnímat jako předehru k daleko silnější
ofenzívě? Tak o tom dnes mluvil Pentagon, že čeká daleko silnější eskalace.

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií 
Tak samozřejmě tady ta rozsáhlejší eskalace se dá nepochybně očekávat asi i v příštích dnech. Ta ruská strana nasadí do
bojů vlastně všechny dostupné prostředky. Vše, co tam byla schopna doposud tedy nějakým způsobem nashromáždit, co tam
bylo staženo z těch severních oblastí, z té neúspěšné tedy severní fronty u Kyjeva a Sumy, takže záleží, do jaké míry se tedy
od té ruské straně podařilo nějakým způsobem tyto jednotky doplnit a v podstatě do jak velké míry jsou bojeschopné. Tady
samozřejmě by k tomu ta ruská strana potřebovala další čas, v podstatě v horizontu několika týdnů. Na druhé straně v podstatě
čas asi v současnosti nepracuje pro tu ruskou stranu s ohledem na ty nové dodávky nových a stále vyspělejší zbraňových
systémů pro Ukrajinu ze strany tedy Západu nebo Spojených států amerických, takže tady nějakým způsobem bude růst ten
obranný potenciál nebo vojenský potenciál té ukrajinské strany. V podstatě jsou stále dodávány více sofistikované zbraňové
systémy, které určitě vylepší ty vojenské schopnosti ukrajinských obránců, ale samozřejmě pokud by ta ruská strana poskytla
velký časovou pauzu pro to, aby si tedy ukrajinští vojáci mohli tedy blíže sžít s těmi zbraňovými systémy nebo mohli být
začleněni do té ukrajinské obrany, tak o to samozřejmě větší problém by pak pro ten ruský postup nastal, byť na druhé straně
samozřejmě ti Rusové by potřebovali nějakou větší časovou prodlevu, ale asi v téhle chvíli preferují tedy co nejrychlejší
zahájení operací.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Takže je to začátek ofenzívy vynucený spíše okolnostmi?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií 
Tak jednak okolnostmi, samozřejmě čas pro tu ruskou stranu tak úplně nehraje. Pokud by ten konflikt byl izolovaný, tam by se
dalo říci, že ano, čas by tady spíše nahrával ruské straně, ale vzhledem tedy k tomu vývoji, vzhledem k těm dodávkám v
podstatě je to Rusko i pod těmi ekonomickými sankcemi, pod velkým tlakem. Samozřejmě zmiňuje se třeba i ten 9. květen, do
kterého by tedy ta ruská strana nebo to ruské politické vedení rádo dosáhlo nějakého významnějšího úspěchu, který by mohl
prezentovat tomu domácímu publiku. Takže tady skutečně si myslím, že aktuálně ten čas motivuje spíše ty ruské útočníky,
zatímco ti ukrajinští obránci v podstatě nejsou pod takovým časovým presem a jejich kapacity budou stále navyšovány.
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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Rozebereme to všechno ještě detailně později. Ještě jedna věc na úvod mě zajímá: ruské rakety včera zabíjely v
západoukrajinském Lvově, jaké vysvětlení pro ten útok máte? Je to snaha neumožnit ukrajinským vojákům plně se soustředit
na východ země, nebo je ta snaha zničit Západem dodávaný vojenský materiál?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií 
Tak nedomnívám se, že by tady ty vzdušné nebo raketové údery nějakým způsobem vázaly velké množství ukrajinských sil,
které by bylo nasaditelné na tom východě Ukrajiny. Tady skutečně asi primárním cílem je narušování nebo v maximální možné
míře poškození té ukrajinské vojenské civilní infrastruktury. A pochopitelně, pokud by ta ruská strana měla dostatek
adekvátních informací třeba o dodávkách přesunu těch nových zbraňových systémů ze Západu na Ukrajinu a byla schopna ji
lokalizovat a měla k dispozici tedy adekvátní zbraně schopné přesného zásahu, tak to by nepochybně bylo tím prioritním cílem
nebo tou prioritní snahou té ruské strany tento tok, přísun těchto nových zbraňových systémů narušit a co největší počet jich
zničit, což asi je celkem racionální úvaha a v podstatě k tomu asi ruské působení v tom, řekněme, hlubokém ukrajinském týmu
na Západě v okolí Lvova a podobně asi směřuje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Tak prozatím děkuju. Za chvíli jsme zpátky u vás. Podle ukrajinského generálního štábu se Moskva snaží o prolomení obranné
linie v Doněcké a Luhanské oblasti a o úplné ovládnutí Mariupolu na jihu země. Podle ruského ministerstva obrany ruské síly v
noci na dnešek zaútočily na víc než 1200 cílů. Těžké boje se ale vedou například také v Charkově na severu, také v Izjumu
nebo Mykolejvu. Ruský raketový útok si včera, jak už jsme říkali, vyžádal první civilní oběti také v západoukrajinském Lvově; ve
městě, které mnozí považovali za relativně bezpečné. My teď míříme za Petrou Procházkovou, redaktorkou Deníku N, která je
na Ukrajině. Petro, zdravím vás, dobrý večer.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pokud se nemýlím, vy jste, Petro, ještě včera ve Lvově byla. Byl ten ruský útok pro místní překvapení, byl to šok, nebo spíš
naplnění něčeho, čeho se obávali?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Myslím, že to překvapivé bylo. Ve Lvově jsou zvyklí na raketové útoky, ale doposud ty rakety nemířily na širší centrum města
tak, jak to bylo teď, i když to vysvětlení, to už tady padlo. To se i v tom městě nereflektovalo tak, že se Rusové nesnažili cílit
přímo na město na civilní objekty, na tu opravnu automobilů nebo na ten pneuservis, ale na železnici, která je od toho
pneuservisu asi 30 metrů. Dokonce z druhé strany je další železnice, takže ten cíl byl pro Rusy strategický, byla to železnice,
ale zkrátka dopadlo to na civilní objekt, a to, že se to může stát, si myslím, ve Lvově obyvatele poměrně znervóznilo, a hlavně
tedy ty, kteří tam utekli, protože Lvov je dnes do značné míry naplněn uprchlíky z východu a ti toto ohrožení opravdu nesli
velmi, velmi těžce.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Dokážete to popsat možná ještě konkrétněji, co pro ně znamená ta představa "ani tady není bezpečno"?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Tam došlo dokonce takové, bych řekla, absurdní situaci, že hned vedle té autodílny byl hotel, poměrně levný hotel, který se
nachází mezi dvěma těmi kolejemi, do kterého já jsem náhodou vešla, když tam můj kolega Gabriel Kuchta fotil, a tam prostě
seděli schoulení v chodbě tmavé lidé, kteří mi vyprávěli, že utekli z Charkova, utekli s Mykolajeva před bombardováním, že
nechtějí jít do zahraničí z různých důvodů, například proto, že mají své syny a manžely na frontě a nechtějí opustit Ukrajinu
kvůli nim. A že si mysleli, že ve Lvově prostě tu válku přečkají. A teď zjistili, že prostě jim ráno tlaková vlna rozbila okna, že se
ocitli pod raketovým útokem a pro ně to byla vlastně takové znamení, že ta situace je bezvýchodná, že na Ukrajině už se
nemáte opravdu kam schovat, abyste se mohli cítit bezpečně. Takže nesli to opravdu velmi těžce, byli velmi, bych řekla, velmi
roztrpčeni a zoufalí..

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Večer potom přišla ta zpráva, že Rusové zahájili tu očekávanou ofenzívu na Donbasu. Je to pro Ukrajince nějaký pocitový
předěl v těch válečných událostech, něco jako další kapitola, nebo jednoduše kontinuální vývoj válečných hrůz bez zastavení?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Když o tom mluvíte s Ukrajinci, ať už to jsou lidé v obchodě nebo politologové nebo lidé, kteří se zabývají teď tady těmi
válečnými událostmi, novináři třeba, tak tam žádné velké překvapení prostě nevidíte, protože na tuto chvíli je Ukrajina
připravená. O tom, že ten útok nastane, se hovořilo. Ano, ale máte pravdu, je to vnímáno jako určitý předěl i díky tomu
nočnímu projevu prezidenta Zelenského, který vlastně oznámil tu další etapu války. Ale řekla bych, že úplně fakticky, úplně
prakticky pro lidi, kteří žijí jak u té frontové linie, tak ve městech Charkov mě pro nebo tady v Kyjevě, že to nějaké velké
praktické změny zatím zatím neznamená.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Mimochodem ukrajinská oznámení ruské ofenzívě na Donbasu doprovázelo ujištění šéfa prezidentské kanceláře Andrij Marka
směrem obyvatelům, že ukrajinské síly zvládnout tu ofenzívu odrazit. Zdá sami to nebo je to určitý posun ptá ukrajinská oficiální
rétorice, sám možná projev většího sebevědomí.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Ono je to možné pozorovat, toto větší sebevědomí už nějakou dobu. Já bych řekla, že ten předěl, že takovéto sebevědomí, ta
jistota, že zvládneme to, ta nastala ve chvíli, kdy Rusko stáhlo svá vojska z Kyjevské oblasti a kdy prostě Ukrajina vyhrála bitvu
o Kyjev. Od té chvíle je vidět, že Ukrajinci si mnohem více věří, ale na druhou stranu co jiného jako člověk, který stojí nebo je
součástí vedení dnes válečného nebo vojenského velení země, máte říkat. Prostě vy musíte říkat, že to zvládnete, musíte říkat,
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že vyhrajete. Tady panuje mezi lidmi velký, bych řekla takový vlastenecký entuziasmus a oni potřebují každý den slyšet, že je
tady někdo, kdo jim dodává jistotu, že to prostě dopadne dobře, takže i kdyby si toho nemysleli ti politici, tak to říkat budou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a začala, když se na to podíváme s odstupem, začala, Petro, rozhodující bitva rusko-ukrajinské války, nebo ať už to s
Donbasem dopadne jakkoliv, tak klid nebude, válka neskončí?

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
No, ona je otázka, jak to s tímto Donbasem dopadne, protože ta bitva o Donbas, ona může mít několik konců, několik variant.
My ani nevíme, co je teď ruským cílem, jestli je to zabrání tedy těch oblastí Doněcké a Luhanské, protože z Luhanské oblasti,
pokud se nemýlím, Rusové teď ovládají 90 %, z Doněcké pouze polovinu, jestli se tedy spokojí s tím, že ovládnou ty
administrativní celky nebo budou chtít ovládnout i město Charkov, což je, bych velmi strategický cíl teď, a jak se to celé bude
odvíjet i dole kolem Mykolajiva, tak to nevíme, nevíme, jestli Rusku bude snažit třeba postup v té frontě jenom o několik
kilometrů a již si budou připadat jako vítězové bitvy na Donbase. Já se obávám, že to nevědí ani sami Rusové a že budou za
vítězství považovat to, co se jim prostě v příštích týdnech povede, a to prohlásí, tedy za ten cíl splněný a za úspěch.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Petra Procházková, moc vám děkuju, hezký večer.

Petra PROCHÁZKOVÁ, redaktorka, Deník N 
Hezký večer i vám, na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, a pojďme přece jen naznačit ambici ruské armády, obklíčení ukrajinských vojáků ze severu i z jihu. To by mohl být ruský cíl
na východě Ukrajiny. V případě, že se to okupantům podaří, splní tím alespoň částečně hned několik cílů šéfa Kremlu Vladimira
Putina.

Jan KOFROŇ, politický geograf, katedra politologie, FSV  UK  
Bezesporu je úspěch v téhleté operaci, řekněme nezbytnou podmínkou pro to, aby Rusko dosáhlo jednoho z významných cílů,
které si stanovilo v začátku té své speciální vojenské operace, tj. řekněme spojení celé té Doněcké a Luhanské oblasti do
jednoho celku, a zároveň pokud by se povedlo skutečně obklíčit a zničit ty ukrajinské síly, tak skutečně došlo v zásadě k
demilitarizaci Ukrajiny.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Míříme znovu za Richardem Stojarem, bezpečnostním analytikem Univerzity obrany. Pane Stojare, co je nutné sledovat, které
události, co může svědčit o tom, že se Rusům daří, nebo nedaří na cestě k obklíčení toho obrovského množství ukrajinských
vojáků 40 000 až 50 000?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak zatím o tom nesvědčí příliš mnoho indicií. Samozřejmě zaznělo tady, je to celkem logický plán nebo logický závěr, který se
nabízí ve všech úvahách o tom dalším Ruskem postupu. Rusko zaznamenalo, řekněme, dílčí úspěchy, získali v minulých dnech
pod plnou kontrolu, třeba to strategicky významné město Izjum, důležitou tedy komunikační křižovatku, ze které tady mohou
rozvíjet taky své útoky dalšími směry, a zejména pak tedy do týlu těch ukrajinských jednotek dislokovaných na té původní
frontě na Donbasu. Takže drobné úspěchy tady jsou zaznamenatelné. Velkou v podstatě na známou stále je, jestli se tedy
podaří v nejbližších hodinách či dnech Rusům získat pod plnou kontrolu vlastně město Mariupol nebo dnes už fakticky jen ten
rozsáhlý industriální komplex Azovstalu, tady ta ukrajinská rezistence pokračuje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
No, o Mariupolu, promiňte, budeme ještě mluvit, kdyby došlo k tomu obklíčení, byla by to pro Ukrajince bezvýchodná situace, to
už by byla definitivně na Donbase bezvýchodná situace?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak bezvýchodná situace by to určitě nebyla, ukrajinská obrana v podstatě by se s tímto, řekněme, s touto teoretickou
porážkou nezhroutila. Ukrajinské kapacity jsou daleko širší, ale pochopitelně pro ruskou stranu by to byl významný vojenský
úspěch. Bylo by to velmi významné oslabení ukrajinské armády, ale že by to vedlo k dalšímu, řekněme, dosažení všech těch
původně stanovených ruských cílů, nějakému, řekněme, nějaké okupaci celé třeba levobřežní Ukrajiny, to se nedomnívám.
Tady by to asi skutečně posloužilo k tomu, aby to Rusko nějakým způsobem si zachovalo tvář minimálně před tou svou vlastní
veřejností, a mohlo dekorovat tedy výrazný úspěch v té původně tedy deklarovaném cíli té demilitarizace Ukrajiny. Samozřejmě
takováto významná ztráta, ztráta několika brigád, by se už takto prezentovat mohla, byl by to nesporně pro ruskou stranu
úspěch, ale ta situace pro tu ukrajinskou stranu zatím nevypadá, že by byla nějaká zcela kritická nebo bezvýchodná. Možná by
k tomu klíčení nedošlo, kdyby se Rusům podařilo někde průlom, měla by tam ta ukrajinská strana stále určitý prostor k ústupu
tím západním směrem a vyvázání se z těch bojů, takže tady nedomnívám se, že by ty události nabraly až tak dramatický spád a
že myšlenka toho uzavření celé té, řekněme, východoukrajinské skupiny armádní v jakémsi kotli, je teda spíše ideálem pod
lákavým cílem, který by Rusko chtělo realizovat, ale ty možnosti něčeho takového dosáhnout jsou velice omezené a zatím
něčemu takovému příliš ty události nenasvědčují.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Bitva o Donbas se odehrává a odehraje v poměrně rovinatém terénu. Jak velký je to handicap pro obránce?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak ten charakter těch bojů bude vzhledem k téhle situaci nebo tomuto faktoru asi výrazně odlišný, než tomu bylo na severu,
kde tedy ti ukrajinští obránci mohli využívat toho členitějšího, lesnatého terénu, mohli působit v těch malých flexibilních týmech,
které se pohybovaly v tom, řekněme, ruském týlu, zasahovat ta zranitelná místa těch ruských konvojů atp. Tady spíš ten
konflikt nebo ten způsob boje nabude ten konvenční charakter. Ta těžká technika je tam, řekněme, uplatnitelná ve větší míře,
ale opět ovlivní to několik faktorů. Ovlivnit to třeba i počasí, do jaké míry bude ten trend schůdný, prostupný, zda tady ty ruské
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těžké kolony budou schopny využívat jiné komunikace než tedy standardní standardní silnice, zda budou schopny postupovat
tím terénem, takže tady skutečně těch faktorů je více a zatím se asi nedá úplně nic spolehlivě predikovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Zásadní otázka zásobování, a teď myslím hlavně dodávky nové munice a nových zbraní. Platí, že když se Rusům zkrátí ta
vzdálenost ke svým jednotkám, tak o to obtížnější to bude pro Ukrajince, dostávat ze západní části země na východ potřebný
vojenský materiál?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak tady zase, myslím si, k žádné dramatické změně také nedojde. Ony ty ruské zásobovací linie třeba na té severní frontě
nebo u toho Kyjeva nebyly tak rozsáhlé, a přesto tam ta ruská logistika kolabovala, řekněme, pár desítek kilometrů za vlastními
hranicemi. Tady ty standardní nedostatky v logistice se určitě i na té ruské straně v těch dalších operacích. Samozřejmě pro tu
ukrajinskou stranu to může být obtíž, zvlášť pokud se třeba té ruské straně podaří narušovat s větší intenzitou ty ukrajinské
komunikační linie, pokud by se jim podařilo zintenzivnit v podstatě působení svého vlastního letectva nebo svých vzdušných sil
a třeba zasahovat tu infrastrukturu, narušit to spojení, tak tam by pro tu ukrajinskou stranu určitě větší problém nastat mohl, ale
v tuhle chvíli si myslím, že v podstatě vzhledem k tomu, že ten Donbas se dlouhodobě na podobnou variantu připravoval v
době, kdy se uvažovalo o nějakém rozsáhlém konfliktu toho typu, který Rusko nakonec iniciovalo, tak s ohledem na ten vývoj
na Donbase, na tu napjatou situaci ta ukrajinská strana je tam myslím poměrně dobře předzásobená a je schopna, řekněme,
nějakou dobu dobu ještě tedy využít toho materiálu, který tam má doposud k dispozici.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Už jsme to zmínili. Strategickým cílem Rusů je město Mariupol u Azovského moře. Jeho dobytí by Moskvě umožnilo propojit
Krym po souši se separatistickými republikami a zajistit tak úplnou kontrolu nad pobřežím. Poslední významnou oblastí
ukrajinského odporu ve městě, hutní komplex Azovstal, podle úřadů se tam ukrývá nejmíň 1000 lidí, včetně žen, dětí starších
lidí. Od začátku války už v Mariupolu zemřelo víc než 20 000 obyvatel. Jenom připomenu, že před invazí jich tam žilo víc než
400 000.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Bývala to chlouba ukrajinského průmyslu. V minulých dnech se ocelárny v Mariupolu změnily v poslední pevnost obránců
města. V podzemí areálu se podle nich ukrývá tisícovka civilistů.

Denis PROKOPENKO, velitel pluku Azov 
Žádáme politiky celého civilizovaného světa, zorganizujte zelené koridory, poskytněte bezpečnostní záruky, aby se okamžitě
evakuovali civilisté, zranění i těla zabitých.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
V krytech podle těchto záběrů živoří hlavně rodiny s dětmi, namačkaní na pár metrech čtverečních. Schovávají se tu už týdny.

obyvatelka krytu 
Menší pláče. Když spí, třese se. Starší začínají mít deprese. Stýská se jim po klidném životě.

Máma a táta mi slíbili, že až se odsud dostaneme ven, koupí mi nějaký hezký dárek.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Vládne tu strach a beznaděj, jídlo lidé dostávají od vojáků.

obyvatelka krytu 
Vzali nám vše, co jsme měli. Ať nás prostě nechají žít ještě alespoň chvíli. Co my, my jsme staří. Ale co naše děti.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Ulice zničeného města teď ovládají okupační jednotky. Kontrolují ty, kteří tu zůstali a kteří se snaží navzdory všemu dál žít.

obyvatelka Mariupolu 
Měli by rychle vyřešit problém s dodávkami vody. Jak máme bez vody žít? Je to strašné.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Týdny nejde ani plyn nebo elektřina. Sousedé si vaří společně na ohni.

Olga, obyvatelka Mariupolu 
Zrovna jsem šla do důchodu. Nevím, co bude s mou penzí. Bojíme se, že nevíme, co bude. To nás nejvíc řeší.

Lukáš MATHÉ, zpravodaj ČT 
Týdny bojů poškodily v přístavním městě většinu budov. Podle Kyjeva tu ruské síly povraždily tisíce lidí. Desetitisíce jich město
opustily. Lukáš Mathé, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A k naší debatě se připojuje bývalý diplomat a analytik mezinárodní vztahů Vladimír Votápek. Vítejte, dobrý večer.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Analytik mezinárodních vztahů samozřejmě i v současnosti. Pane Votápko, je bitva o Mariupol stále primárně, nebo hlavně bitva
o strategické místo nebo víc a víc bitva se symbolickým významem, s velkým psychologickým dopadem na obránce i na
okupanty?
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Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Jde už jenom o symboly. Jde už jenom o prestiž. Ten Mariupol je v zásadě dobytý. To, že se v Azovstalu drží ještě ukrajinští
vojáci a ukrývají se tam třeba tisícovka obyvatel, z toho strategického hlediska už neznamená skoro nic.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Stojare, jak moc Rusové potřebují uvolnit své vojenské kapacity, myslím personální, od Mariupolu pro jiná místa?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak tady bych trošku polemizoval, přece jen právě v těch kapacitách spočívá aktuálně asi ten největší strategický význam
Mariupolu z hlediska té komunikace, spojení, propojení toho pozemního koridoru, tam v podstatě byl ten zbývající areál toho
Azovstalu nehraje takovou roli, ale stále ta přetrvávající ukrajinská rezistence tam váže poměrně značné tedy ruské síly. Mluví
se přibližně o 12 tisících vojáků, které samozřejmě Rusko by velice, ta ruská strana by velice ráda využila právě na jiných
úsecích fronty, zejména tedy v tom severovýchodním směru na ten Donbas, opět mohlo by to být jedno z těch ramen toho
pomyslného kotle nebo minimálně pomocný úder, který by směřoval do týlu, tedy těch ukrajinských sil na Donbase, takže tady
to je myslím tou hlavní prioritou, proč v podstatě ta ruská strana v těch uplynulých dnech nebo hodinách přišla tedy s
opakovanými výzvami ke kapitulaci zbytku těch obránců. A primárně za tím je tedy snaha té ruské strany uvolnit si ty síly, které
tam jsou stále tedy tou obranou vázány, a využít je tedy právě na podporu toho hlavního útoku, který je veden tedy proti těm
ukrajinským silám na Donbase.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Votápku, z Mariupolu včera zaznělo opět volání po záchraně civilistů, konkrétně volání velitele šestatřicáté zvláštní
brigády námořní pěchoty Sergeje Voliny. Adresoval to světovým lídrům. Řekl: Pomozte vyvést z blokády Mariupolu civilisty.
Selhalo podle vás světové společenství při záchraně civilistů z obklíčeného Mariupolu, nebo za situace, kdy Rusové v zásadě
neumožňovali odchod civilistů, se nedalo nic dělat.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Tak pokud bychom nechtěli vstoupit do přímého konfliktu s Ruskou federací, a to tedy, zdá se, světové společenství nechce,
tak se nedá nic dělat než apelovat na nějakou morálku, na nějaké vyšší city, a tyto apely se na ruské straně nesetkávají s
pochopením, takže i když se opakovaně světoví lídři snažili v té věci angažovat, ruská strana jim prostě nevyšla vstříc a
veškerá vina za utrpení obyvatel Mariupolu tak padá na Kreml.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A mimochodem, pane Stojare, aktuální informace, mariupolské ocelárny Azovstal jsou po ruském bombardování zcela zničené,
vojáci z trosek vytahují lidi. Uvedl to zástupce velitele pluku Azov, jak to čtete? Tzn. že došlo nejspíš k nějakému posunu v
neprospěch obránců?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak zprávy o těch silnicích úderech nebo i strategickém bombardování, ty se opakovaly až v těch uplynulých hodinách, no a
samozřejmě Rusko tam použije veškerý ten ničivý arzenál nebo potenciál, který má k dispozici, ale tady skutečně je otázkou, do
jaké míry jsou schopni nějak plošně zasáhnout právě ty obránce z toho Azovu nebo zbytků té brigády námořní pěchoty. Ono,
když si vybavíme třeba rok 2014, bitvu letiště v Doněcku, tam ti ukrajinští obránci byli také schopni vzdorovat několik týdnů,
třeba díky systému podzemních tunelů, který tam byl velice komplikovaný, a podobná situace je třeba i tady v tom prostoru
areálu toho Azovstalu, takže tady vzhledem k omezenému množství informací málokdo asi dokáže posoudit, jak ještě dlouho
jsou schopni ti obránci vzdorovat a kolik času Rusové budou potřebovat, ale s ohledem na ten další vývoj událostí asi každý
den, každá hodina, kdy ta ukrajinská rezistence tam bude potřebovat, v podstatě je pro tu ukrajinskou stranu přínosem a v
podstatě ulehčí to situaci těm ukrajinským jednotkám na východě Ukrajiny nebo v tom Donbasu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ukrajinský prezident Zelenskyj prohlásil předevčírem, že dobytí Mariupolu Ruskem by znamenalo konec mírových rozhovorů
mezi Ukrajinou a Ruskem. Byla by to ze strany Kyjeva strategická, byl by to strategický krok, nebo chyba? A změnilo by se v
praxi vůbec něco, když ty rozhovory stejně uvázly na mrtvém bodě?

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Ty rozhovory uvázly na mrtvém bodě, protože obě strany čekají na to, jak dopadne ruská ofenzíva, jak Kreml, tak Kyjev. A
samozřejmě ty strany čekají nebo očekávají ten výsledek naprosto opačný. Kreml se domnívá, že prolomí ukrajinskou obranu,
dosáhne nějakého vítězství na strategické úrovni a to bude pak moct zobchodovat při vyjednávání. A podobné, ale opačné
očekávání má prezident Zelenskyj. Já jsem zachytil ten jeho výrok ne že když dobyjou Mariupol, ale pokud zabijí ty obránce v
případě, že by se vzdali. To by potom podle prezidenta Zelenského bylo zcela neomluvitelné a znamenalo by to konec
vyjednávání, jinými slovy říká Moskvě, pokud se se mnou chcete domluvit, nesmíte je v rozporu s válečnými zákony zabít.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
A dnešní ruská výzva, že pokud se vzdají, tak se jim nic nastane. To byste dál do souvislosti s tím výrokem Volodymyra
Zelenského, nebo je to spíše něco jako léčka?

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Ruská armáda nemá v tomto dobrou pověst. Všichni tyhle scény známe, ať už z těch nebo jiných válečných filmů, a i když jsou
to jenom filmy, tak v tomto odrážejí tu skutečnou realitu. Zájmem útočníků je, aby se obránci co nejdříve vzdali a aby to
útočníky stálo co nejméně krve, obránci mají zájem přesně opačný.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pana Stojare, bitva o Donbas mění také to, jaké zbraně Ukrajina potřebuje. Může uspět bez efektivní protivzdušné obrany, bez
zbraní s daleko větším dostřelem než dosud, bez tanků, bez letectva?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
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Tak samozřejmě ten očekávaný charakter těch bojů v podstatě vyžaduje větší zapojení těch tedy sofistikovanějších, těžších
zbraňových systémů. Ono ta, pokud je řeč tedy o protivzdušné obraně, tak ta dosavadní se ukazuje jako celkem efektivní,
protože nevidíme, že by ta ruská strana byla schopna nějakým způsobem zužitkovat tu svoji tedy vzdušnou převahu, minimálně
tu teoretickou, kterou má.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Na druhou stranu i obránci Ukrajiny v rozhovorech mluví o tom, že je pro ně frustrující, když nad svými hlavami vidí ruské
letouny a nemůžou zasáhnout.

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak samozřejmě záleží asi případ od případu. Tady ta je zas potřeba dodat, že skutečně třeba Spojené státy dodaly nebo i
ostatní státy dodaly dostatek třeba těch lehkých přenosných protileteckých systémů, které třeba znemožňují nebo velice
omezují působení těch vzdušných sil přímé podpory těch bitevních vrtulníků a podobně nebo s sebou to ruské nasazení nese v
podstatě riziko velmi významných ztrát a v podstatě ruská strana už tady skutečně utrpěla ztráty, se kterými se na počátku jistě
nekalkulovalo. Pochopitelně sofistikovanější systémy protivzdušné obrany by té Ukrajině samozřejmě výrazně ulehčily tu situaci,
znemožnily nebo velice, řekněme, omezily třeba i takové údery, o kterých byla řeč, třeba ty údery u toho západoukrajinského
Lvova nebo v tom hlubokém ukrajinském vnitrozemí, takže tady nepochybně by ukrajinská strana dodávky podobných systémů
více než uvítala. Další samozřejmě technika využitelná, o které v současnosti, dá se říct, mluví, která je tedy zmiňována, ty
dodávky třeba amerických vyspělých dělostřeleckých systémů s inteligentní municí, s inteligentním naváděním. To by
samozřejmě v podstatě znamenalo pro tu ukrajinskou stranu výraznou posilu. Velice by se to pochopitelně zužitkovalo právě v
té bitvě tedy o Donbas v těch nadcházejících bojích, takže určitě ukrajinská strana má eminentní zájem i na dodávkách těžší,
sofistikovanější techniky, byť třeba, co se týká těch tanků, tady je otázka, zda dodávky nějakých tedy západních vyspělých
modelů, by mohly být efektivně zužitkovány využity vzhledem k tomu, že ti ukrajinští vojáci s ním nemají prakticky žádnou
zkušenost.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Votápku, Rusko opakovaně vyhrožuje, že zaútočí na ty západní zásobovací konvoje. Pokud by tak učinilo, byla by
udržitelná západní snaha držet se stůj co stůj mimo přímý střet s Ruskem?

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Já si myslím, že tam by hodně záleželo na tom, na jakém území by k tomu útoku došlo, pokud by začala zasahovat ty konvoje
na polském území, tak já věřím, že by nám nezbylo nic jiného než aktivovat čl. 5 a považovat to za jasný a otevřený útok na
jednu z členských zemí NATO a do toho konfliktu zasáhnout, pokud ty konvoje bude likvidovat na ukrajinském území, tak se
obávám, že to pro nás nebude dostatečný impuls k tomu, abychom zasáhli.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Šimon se ptá, proč se Ukrajina Donbasu natrvalo nevzdá, ušetřila by tím život svého lidu, ptá se, pane Votápku.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Protože o hranicích státu se nediskutuje, ale bojuje. To je jedna ze základních premis, jeden ze základních znaků fungujícího
státu. To, že československá historie má na sobě hanbu v podobě mnichovské dohody a naší kapitulace, ještě neznamená, že
se podobně mají chovat i ostatní státy. V tomhle případě nám musí být Ukrajina vzorem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Stojare, Anežka se ptá. Rusové se přesouvají na východ, chtějí dobýt Donbas, tedy hlavně Doněck, Luhansk, mluví taky
o Mariupolu, jaká je šance, že se jim to do avizovaného 9. května podaří?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak tady si úplně netroufám predikovat, zda v tomto směru ta ruská strana bude úspěšná. Pochopitelně záměr nebo cíl
ukrajinské strany je úplně opačný a asi ukrajinská strana nehodlá, řekněme, akceptovat přání, řekněme, ruské strany, takže
ten ukrajinský odpor nepochybně bude značný v těch následujících dnech. A v podstatě do toho 9. května příliš času nezbývá,
takže tady já osobně jsem spíše skeptický v tom, že by se ruským ozbrojeným silám podařil v příštích dnech nějaký skutečně
zásadní průlom a třeba obsazení celého toho administrativního zemí Doněcké a Luhanské oblasti. Myslím si, že na základě
zkušeností z těch uplynulých týdnů ten konflikt přece jen bude mít dlouhodobější charakter, než se původně čekalo, a v
podstatě teď i s tím, jak zaznělo, ta ukrajinská strana byla výraznější, nové sebevědomí, tak určitě nebude chtít tedy dopřát
ruské straně nějaký výraznější úspěch a bude dělat vše pro to, aby tedy ta ruská ofenzíva byla zastavena, odvrácena, nebo v
podstatě byl ruský protivník vytlačen z toho ukrajinského teritoria v tom optimálním případě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Pane Votápku, jaká bude letošní oslava Dne vítězství na Rudém náměstí v Moskvě?

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Obávám se, nebo obávám se, předpokládám, že bude hodně divná. Bude hodně podivná, téměř jistě můžeme očekávat, že na
nebi se objeví letky ruských letadel zformované do té podoby novodobého hákového kříže, tedy písmene zet. Ovšem, co
předvedou na zemi, jaké jednotky budou pochodovat přes Rudé náměstí a jakou techniku tam ukáží, to je pod velkým
otazníkem. Zdá se, že žádné jednotky z Ukrajiny se tam nepřesouvají, protože je prostě potřebují na, místě tzn. že tam budou
jakési náhradní jednotky, lze očekávat, že tam budou jednotky moskevské posádky, ale velmi pravděpodobně ta přehlídka
bude mnohem skromnější než v předchozích letech. Pravděpodobně tam bude takový nesmrtelný pluk, tzn. že tam naženou
různé komsomolce s různými fotografiemi, ale předpokládám, že z ruského pohledu ta přehlídka bude mnohem smutnější než v
předchozích letech.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ptal jsem se Petry Procházkové, zeptám se i vás, pane Votápku, je, nebo dá se bitva o Donbas považovat za rozhodující bitvu
té rusko-ukrajinské války, nebo ať to s Donbasem dopadne, jak to dopadne, tak klid stejně nebude?
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Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
No, pokud by náhodou Rusové vyhráli, čemuž nevěřím, tak by to asi nebyl rozhodující okamžik ukrajinské války, protože
ukrajinská armáda má tedy další linie obrany, ale pokud ji Rusové prohrají, pokud teď v té bitvě vyčerpají svoji poslední
bojeschopnou armádu. Je to, tuším, ta pátá armáda přesunutá z Dálného východu. Pokud sami v tom útoku spálí veškeré
bojeschopné jednotky, a i když jim potom zůstane spousta dalších vojáků různých pomocných speciálních jednotek nebo z těch
rozbitých jednotek z předchozích útoků, to už není síla, které by se měla Ukrajina bát, takže pokud Rusové vypotřebují svoji
poslední bojeschopnou armádu v této bitvě, tak by to mohla být rozhodující bitva o Ukrajinu, protože pak už musí jít Rusové do
obrany.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Potom jsou tu obavy, pane Stojare, že pokud se Rusům dařit nebude, tak zahnáni do kouta, sáhnou po chemických, nebo
dokonce jaderných zbraní, jak moc je důvod se toho bát? Jenom s dovolením ocituju pravnučku Nikity Chruščova, Ninu, která
BBC řekla, myslím, že Putin hodlá tuto válku vyhrát, a to za každou cenu, pokud bude potřebovat vyhlásit vítězství, může použít
i taktické jaderné zbraně. Bojíte se toho?

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Tak obecně souhlasím s tím, co tady řekl pan Votápek, tady ten konflikt v podstatě může být nějakým způsobem... vyústit tu
patovou situaci, kdyby tedy ruská strana byla schopna nějakého dalšího postupu a ukrajinská strana by neměla dostatek sil na
nějakou ofenzívnější operaci. Co se týká úvah o nasazení zbraní hromadného ničení, ať už chemických zbraní, nebo taktických
jaderných zbraní. To se domnívám, je přece jen příliš spekulativní. Tady otázka těch taktických jaderných zbraní, ta by tady
tady asi byla na stole, pokud by do toho konfliktu se přímo tedy zapojila třeba Severoatlantická aliance nebo nějaký jiný externí
partner, tak jako prvek odstrašení to ta ruská strana zmiňovala, ale nasazení taktických jaderných zbraní třeba na podporu
tady těchto ofenzívních operací při bitvě na Donbas, to se domnívám, že tak daleko ani ta ruská strana nebude ochotna zajít.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Ano, já jsem myslel, kdyby se to s Donbasem Rusku nepodařilo podle jeho cílů. Richard Stojar, Vladimír Votápek, pánové moc
vám děkuju, pěkný večer.

Vladimír VOTÁPEK, analytik mezinárodních vztahů, bývalý diplomat 
Bylo mi potěšením.

Richard STOJAR, analytik, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany 
Pěkný večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 
Česko dodalo na Ukrajinu další várku těžké vojenské techniky, včetně oceňovaných salvových raketometů RM-70. Ministryně
obrany to odmítla komentovat. Další dodávku přímo z armádních skladů se ale podařilo České televizi navzdory utajení
zdokumentovat, a to už je z dnešní Devadesátky všechno. Byznys ČT24 začne za chvíli.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Ten rachot je ohlušující. Staré záběry z cvičných střeleb české armády, salvové raketomety RM-70. Oproti sovětským gradům
nabízely pancéřovanou kabinu, obranný kulomet i dvojitou dávku střel. Česká armáda je před 11 lety vyřadila, pak se o nich
moc nevědělo až donedávna fotka z vlečky u armádního skladu několik dnů stará. Zaplachtované kabiny. To se u obyčejných
náklaďáků nedělá a vzadu patrné výstupky. Zřejmě konzole pro uchycení raketometu. Ještě ten večer projel vlak pod web
kamerou. Lehátkový pro vojenský doprovod, za ním 7 samotných podvozků s kabinami.

Michal ZDOBINSKÝ, šéfredaktor odborného časopisu ATM 
Skutečně to na 99 % vypadá, že to jsou raketomety RM-70.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Jsou to ty konzole, které vlastně tady jsou vidět vzadu.

Michal ZDOBINSKÝ, šéfredaktor odborného časopisu ATM 
Ano, ano, mají teda sejmuty jak raketnice, tak mají vlastně sejmuty to automatizované nabíjecí zařízení. Kromě tohoto záběru
jsem viděl ještě jiné fotografie kde byly raketomety RM-70. Jenom se to lišilo v tom, že v podstatě nebyly zakryty modrými, ale
zelenými nebo zelenošedými plachtami.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Na konci vlaku pak jede několik kontejnerů a v nich mohou být odmontované díly uskladněny. Na Ukrajině pak vznikly tyto
záběry. Smontované stroje jedou dál. Detaily, třeba charakteristické boční odrazky, svědčí o službě v české armádě. Už
začátkem dubna zamířily po kolejích na východ tanky T-72 a obrněnce BVP-1. Ani tehdy, ani teď to ministryně obrany ani
armáda nechtějí komentovat.

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/ 
Omlouvám se vám, nepotvrdím je ani je nevyvrátím.

Jan BERÁNEK, redaktor ČT 
Zvýšený objem přeprav teď potvrdily i smlouvy mezi Ministerstvem obrany a ČD Cargo, které se objevily v registru. Asi za 12
000 000 Kč, největší část právě teď v dubnu. Velká část smluv je začerněná. Podle lidí z z oboru se ale na jednoho vlaku až na
ukrajinské hranice obvykle pohybuje do jednoho milionu korun. Jde tedy o víc transportů. Jan Beránek, Česká televize.

Černobílé válečné dějiny. Bezmála osmdesát let žijeme dál ve schématech, která nám brání pochopit URL
Automatický překlad
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Seriál Přepište dějiny: Aktuální válečná situace ukazuje, jak jsme i ve 21. století náchylní k černobílému vidění světa, k emoční
zkratce. Zkušenost přitom napovídá, že ne všechny dnes prožívané tragédie nutně projdou do dějin jako součást kolektivní
paměti.

Když v roce 1989 padl komunistický režim, zdálo se, že je před námi svobodný prostor kriticky zpracovávat vlastní dějiny, a to
bez ideologie na jedné straně a zamlčování na druhé. V mnohém se to jistě podařilo – alespoň pokud jde o ideologický odklon
od komunistických klišé, stejně jako pokud jde o mnoho vzápětí zaplněných bílých míst.

Někde mezi tím jsou ovšem stále ještě dějiny plné schémat, nezpracovaná bílá místa, nejasnosti a rozpory. Máme na mysli
například množství válečných tragédií, které jsou svým způsobem složité, nejasné, jednoduše neuchopitelné a vymykají se
černobílému vidění světa. Mimo jiné proto, že se jejich obraz po roce 1948 petrifikoval jedním povoleným způsobem a doposud
nebyla vůle ani síla se jim věnovat znovu a nově.

Přitom jde z velké části o [lock]dějiny dodnes ovlivňující charakter a paměť konkrétních míst naší země. Na světlo světa se
dostanou jednou za čas ve chvíli výročí a působí spíše jako tragické krváky na jedno mediální použití. A pak se opět zanoří,
aniž z nich dokážeme vyvodit nedejbože poučení.

Životické křižovatky

Spisovatelka Karin Lednická, známá svými romány na téma osudů Karvinska, svými „Šikmými kostely“, jednu takovou tragédii
nasvítila ve své nové knize o životické tragédii z roku 1944. Mimo jiné tím znovu potvrzuje skutečnost, že umění – literatura či
film – mnohdy pro historickou paměť udělá více než profesionální historická věda.

Životice srpna roku 1944 jsou přitom mimořádně složitou křižovatkou osudů, identit, velkých dějin i malých osobních pohnutek.
Ty nám mimo jiné často z „velkých“ dějin vypadávají, jako kdyby byli aktéři dějin racionální stroje bez osobních pudů a žádostí.

Kdybychom chtěli stručně popsat životickou tragédii, byl by to příběh života obce v realitě poslední fáze války. Obec přitom
územně patřila do Velkoněmecké říše a velkým tématem bylo, kdo se přihlásí k německé národnosti. Jde o těšínský region,
který vypadl z naší paměti velkých „českých“ dějin – zde jsou to dějiny složité hranice mezi Čechy a Poláky po roce 1918,
příběhy související s pomnichovskou situací roku 1938, kdy území získalo Polsko a po jeho porážce v září 1939 pro změnu
Německo. Spolu s obyvatelstvem polské, německé, české i židovské národnosti…

Již tento půdorys se vymyká našemu zvyku mluvit o česko-německém potýkání. A do toho válečná realita, nucení lidí přihlásit
se k německé národnosti – ale v případě mladších mužů rovnou riskovat nástup do jednotek wehrmacht. Pohybujeme se přitom
na území, kde jsou právě v tomto období aktivní také partyzánské jednotky – nejde však o české či československé partyzány
spojené například s východními nebo západními desanty, jak jsme zvyklí z „našich“ dějin.

Tyto „naše“ dějiny jsou v případě Poláků tak trochu i „jejich“, neboť zdejší partyzánské hnutí patřilo pod polskou Armiju
Krajowu. Ostatně velitel zdejších oddílů Kaminski si členy skupiny pečlivě vybíral, aby mezi nimi nebyli pro něj nespolehliví Češi,
ale jen Poláci. Možná i pro tento polský charakter byla událost držena v jakémsi černobílém schématu partyzánů – gestapa –
obětí.

Životice se nestanou Lidicemi

Samotná událost je spojena s partyzánskými přepady reálných či údajných spolupracovníků s nacisty. Ty se odehrávaly hlavně
v rovině vyhrožování a především rekvizice – jídla, šatstva, případně zbraní. Na jeden podobný přepad zareagovalo těšínské
gestapo vysláním svých příslušníků. Vyšetřování se však zvrhlo v bujarou pitku, na jejímž konci již úředníci gestapa nebyli
schopni ani náznaku toho, kvůli čemu dorazili.

Během tohoto času se Kaminského partyzáni snažili připravit plán na jejich přepad, který několikrát pozměnili, až nakonec
vpadli do hostince a začala téměř dvouhodinová přestřelka. Na jejím konci zůstali tři mrtví gestapáci, hostinský a jeden
partyzán. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Gestapo vedené ještě ani ne třicetiletým velitelem Magwitzem zorganizovalo
akci podobnou spíše represím na východní frontě – ostatně velitel Magwitz měl odtamtud zkušenosti. Bylo naplánováno, že na
druhý den dojde na místě k popravě všech mužů, kteří se nemohou prokázat německou Volklistou…

Památník obětí represí v Životici a okolních obcích. Foto: Michal Stehlík
Akce byla následně uskutečněna i za spolupráce s místními četníky pod vedením Friedricha Sattlera, který mezi popravené
zahrnul rovněž obyvatele vedlejších obcí, a to z osobních důvodů. Nakonec pak opilá komanda omylem zabíjela i v další obci.
Po akci zůstalo 36 mrtvých a absolutní šok pro všechny přeživší obyvatele. Dalo by se pokračovat ještě dalšími „vedlejšími“
tragickými příběhy, ale to není účelem tohoto textu.

Máme zde tragédii podobnou spíše východoevropským represím, která však nezískala prostor v naší národní paměti, ať již pro
onen „polský“ charakter, či pro nejednoznačnou roli partyzánů. Z Životic se nestaly další Lidice. Vznikl sice památník a školní
výpravy po roce 1948 putovaly k připomínkám obětí, ale skutečný příběh se za tablem s portréty obětí vytratil. Obrovskou práci
na tomto tématu sice odvedl historik Mečislav Borák, který byl i autorem expozic na toto téma, událost však nepřekročila
regionální hranice.

Co s partyzány? Co s viníky?

Otázka, která nebyla po roce 1948 nikdy relevantně položena, se týká charakteru partyzánského hnutí. To zůstávalo ve
schématu, které si oba autoři textu pamatují z dětských let, kdy si „hráli na partyzány“. Partyzán byl paměťový kamenný pomník
hrdiny, který se ani náznakem neboural. Konkrétní historická paměť kolem Životic je však docela jiná.
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Partyzáni „v chalupě“ představovali přímé riziko smrti a strach lidí byl obrovský. Jejich činnost tak nemá v konkrétním regionu
nijak pozitivní znaménko, většinou stavěli obyvatelstvo před neřešitelné dilema, na jehož obou koncích mohla být smrt. Pokud
se někde objevil náznak podobného dilematu a objektivní nejednoznačnosti partyzánské reality, musíme zmínit Ladislava
Mňačka a knihu i film Smrt si říká Engelchen. Ne náhodou uvozuje citát z tohoto díla také knihu Karin Lednické.

Pachatelé životického masakru a dobová svědectví o jejich poválečném vyšetřování (stálá expozice v Životicích). Foto: Michal
Stehlík
Jednoduše řečeno, zbavme ve svém pohledu „institut partyzána“ oné poválečné krusty jednoznačné pozitivnosti a zkusme
vyprávět dějiny se všemi aspekty. Otázkou našich moderních dějin pak není jen problém „co s partyzánem“, ale také „co s
viníky“. Klíčoví pachatelé těchto a podobných zločinů se po válce nedočkali odsouzení, jakkoliv se Československo u některých
z nich snažilo o vydání – u tehdejších západoněmeckých úřadů nepochodilo. Situace je na jedné straně obětí reality železné
opony, na straně druhé pak obětí německé neochoty vracet se ke zločinům (nejen) v protektorátu.

Organizátor životické tragédie Magwitz tak patrně v poklidu dožil v Německu a místní četník Sattler nám zmizel z dějin docela. A
aby to nebylo zase tak jednoduché a černobílé, nezapomínejme, že s válečnými zločinci zacházel účelově i československý
komunistický režim – máme na mysli například milosti prezidenta Zápotockého udělené některým nacistům, z nichž chtěla
následně Státní bezpečnost udělat agenty na Západě, kam směli vyjet.

Květnové revanše na Vysočině

Podobně složitými případy, které se dodnes zvláštním způsobem vznášejí nad konkrétními místy, jsou nejméně dva masakry na
Vysočině na samotném konci války. Máme na mysli oběti ve Velkém Meziříčí a v Třešti. Zde se stala květnová aktivita místních
lidí v roce 1945 terčem poslední vlny zásahů německých bezpečnostních složek – a to terčem více než krvavým.

Podívejme se podrobněji na Velké Meziříčí, kde se čeští občané dokonce dohodli s místní posádkou a na radnici začal
úřadovat revoluční národní výbor. Působily tu partyzánské jednotky pod vedením Karla Štajnera-Veselého, který byl opatrný a
skeptický a varoval svého spolupracovníka Miroslava Vetišku, aby se povstalci nezdržovali ve špatně zabezpečené radnici. A
zde do situace zasahuje politika: z ilegality vystoupil místní komunistický předák Jindřich Nováček, aby se ujal role ve vedení
národního výboru.

Duben 1946. Po Staroměstském náměstí pochodují bývalí partyzáni při příležitosti svého poválečného sjezdu v Praze. Foto:
ČTK
Vetiška byl naproti tomu spojen se západním odbojem. Nepřehledná situace vyvrcholila příjezdem německých jednotek pod
vedením poručíka Ostendorfa, který vzápětí zaútočil na radnici, kde se zdržovalo více než šedesát osob. Vetiška se snažil
vyjednávat a v nastalém zmatku se mu podařilo uprchnout. Minimum lidí pak uteklo zadním traktem radnice. Následně však byla
radnice dobyta a několika desítek osob zatčeno. Byli vyslýcháni, mučeni a odsuzováni k smrti. Bylo 7. května 1945 a okupanti
postupně zastřelili přes padesát mužů… Jindřich Nováček byl pak pro výstrahu pověšen na lampě na náměstí. Válka přitom
někdy v těchto okamžicích oficiálně končila.

Tragédii po následném osvobození Rudou armádou ještě vyostřil omyl sovětského letectva, které město bombardovalo s
dalšími obětmi na životech, včetně rudoarmějců. Událost zanechala hlubokou stopu nejen v místních rodinách, ale také v
paměti. Téměř šest desítek obětí na samotném konci války vyvolávalo otázky po zbytečnosti a nepřipravenosti převzetí moci.
Hledali se viníci, paměť se pak modelovala dle režimu a průběžně se přepisovaly dějiny.

Miroslav Vetiška byl v roce 1947 obviněn, že se měl „dopustit zločinů podle vojenského trestního zákona tím, že jako velitel
skupiny nesplnil rozkaz svého nadřízeného, aby se svou jednotkou a se členy revolučního národního výboru opustil město, že
nechránil radnici před útokem Němců…“ Nic z toho se neprokázalo a byl osvobozen. Vzhledem k tomu, že patřil západnímu
odboji, byl jeho proces v roce 1951 obnoven a tentokrát byl Vetiška odsouzen ke 2,5 roku.

Opoznámkovaný zápis v kronice Velkého Meziříčí o událostech z května 1945. Foto: Michal Stehlík, Deník N
Po propuštění se rehabilitace nedožil, ale přišla po jeho smrti v roce 1968. O nejednoznačnosti události svědčí pak i zápisy v
místní kronice, kde je bezprostřední poválečné vylíčení následně jinou rukou doplněno mnoha otazníky, vykřičníky, či přímo
vepsanými výkřiky „Žvásty!“. A také této události se týká realita poválečného vyrovnání se s viníky: například poručík
Ostendorf se před československé soudy nikdy nedostal.

Válka není jen Heydrich

Náš pohled na události let 1939–1945 byl po dlouhá desetiletí do roku 1989 koncentrován na komunistický odboj a po roce
1989 se nám koncentruje do období kolem dvou heydrichiád (období teroru spojené s Heydrichovým nástupem do funkce v
roce 1941 – první stanné právo – a tzv. druhá heydrichiáda, druhé stanné právo, po atentátu v roce 1942).

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 věnoval skutečnosti, že současná
situace na Ukrajině svádí k celé řadě historických paralel a přirovnání. Prakticky všechny – stejně jako v jiných případech –
více či méně kulhají.

Samozřejmě rezonují i další témata, jako je holocaust, včetně romského, situace května 1945 či politická jednání se Stalinem.
Všeobecný obraz však zůstává do značné míry vydestilovaný na těchto několik fenoménů – zdánlivě jasných a přehledných.

Ani válečná zkušenost však není prosta rozporuplnosti a stále nezvednutých výzev po kritickém zpracování. Některé dějiny
jsme jednoduše nechali přepsané či zamlčené minulým komunistickým režimem i nadále a stále ještě čekají na svůj skutečný
obraz.

Stručně
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I po roce 1989 se celí řada historických událostí vykládá jednostranně, zkresleně či tendenčně.
Příkladem je černobílý pohled na partyzánské hnutí.
Pozapomenuta tak zůstává i životická tragédie či kontroverzní konec války ve Velkém Meziřící.

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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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Studio 6 střídá kontinuální vysílání.

mluvčí 
Zpravodajské čtyřiadvacítky. Dobrý.

Den. Při.

mluvčí 
Výbuchu metanu v dole Kňourek na jihu Polska zemřeli nejméně 3 horníci. Po dalších osmi podle polských médií pátrají
záchranáři celkem 2 exploze se dolů ozvali krátce po půlnoci. Na místě v tu dobu pracovalo 42 horníků. Ranění už jsou.

mluvčí 
V péči lékařů.

mluvčí 
Okupační jednotky pokračují soustředění sil na východě Ukrajiny ruské rakety v noci dopadaly poblíž frontové linie v Donbasu
pod nepřetržitou palbou se nachází i země. Rusové se tam zaměřují na strategicky položený přístav mariupol odříznout od
zbytku Ukrajiny se jim ho podařilo už začátkem března. Od té doby boje odhadem poničily na 80 % tamní zástavby. Dnes by se
z města měli opět otevřít humanitární koridory. Úřady odtamtud chtějí odvézt na 6000 lidí.

mluvčí 
Mají hlavní úsilí nepřítele se soustředí na dobytí města mariupol doplnění pokračuje útočník operacích v oblasti závodu.

mluvčí 
Zůstal.

mluvčí 
Na některé české weby zaútočili podle Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost hackeři situaci teď
vyhodnocuje závažné dopady ale zatím neeviduje. Podle ČTK se nynější útok týká například Českých drah nebo systému
některých tuzemských letišť. Úřad proto zopakoval své varování před kybernetickými útoky v souvislosti s děním na Ukrajině.

Česko dosud vydalo lidem pracuju prchající před válkou na Ukrajině téměř 300 000 speciálních víz za poslední den jich přibylo
3449 na cizinecké policie se podle ministerstva vnitra zatím nahlásilo přes 183 000 lidí. Většinu uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy
děti.

Ceny tuzemských výrobců i nadále stoupají. Nejvíc rostly v zemědělství. Meziročně se v březnu zvýšily o více než 27 %
průmyslu růst zrychlil téměř o čtvrtinu ceny stavebních prací vzrostly podle odhadů Českého statistického úřadu o více než
desetinu. Vývoj tržních služeb pro podniky pak oproti loňskému březnu zrychlil téměř o 5 %. Ceny výrobců naznačují, kolik
zaplatí běžný zákazník v obchodech v dalších měsících.

Jak už jsme říkali, do Letňan bek v polských Pavlovicích nedaleko českých hranic zřejmě došlo ke dvěma výbuchům.
Záchranáři našli podle polských médií 3 mrtvé horníky. Po dalších lidech se pátrá. Víc informací už přidá Pavel Habram. Pavle,
dobrý den. Připomeň, prosím, kolik bylo v době explozí zasažené oblasti lidí.

Já se omlouvám za technické problémy s Pavlem Bémem se určitě budeme pokoušet spojit.

mluvčí 
I dál.

mluvčí 
Nehoda se stala krátce po půlnoci. Prioritou je teď hledání přeživších hašení ohnisek požárů.

mluvčí 
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Na místě, co já mám informace, tak zasahuje zhruba 14 záchranářských čet pětičlenný ono ty práce obecně ta taktika při
likvidaci takovéto události je zřejmá tzn. veškeré práce směřují k záchraně vyhledání postiženích likvidaci případných ohnisek
následných požárů, které vznikají v tom výbuchu, případně odstranění věcí věcí materiálů, které jsou tlakovou vlnou vržený do
těch důlních chodeb, ale především záchrana těch posílený. A samozřejmě při záchraně nutno sledovat důlním ovzduší z
hlediska dalších možných výbuchů a kvality vjet na základě našich předchůdců. Pojď žádostí ze zahraničí. Je nutný pouze
souhlas ředitele naší hlavní báňské záchranné stanice jsme okamžitě tzn. zhruba do tří do pěti minut jsou v pohotovosti 3
kompletní častý báňských záchranářů, včetně lékaře pro ten prvotní výbuch samozřejmě víří uhelný prach, kteří je případně se
mohou v tom důlním ovzduší nárok ti další složky výbušných plynů nejenom metan, který má výbušnou koncentraci 5-15 %
obsahu ovzduší, ale pokud ta směs obohacená samozřejmě dalšími plyny, které provází ten výuky, jako je vodík oxid uhelnatý,
tak potom prudce klesají i výbušné koncentrace týdnů, meze výbušnosti a může dojít k následným výbuchům.

mluvčí 
Mariupol se podle ukrajinské armády podaří před ruskou agresí bránit už jen několik dní nebo hodin. Přístavní město čelí
intenzivnímu bombardování z velké části už zničeno posledním místem odporu se stal objekt oceláren a zůstal. V něm se kromě
vojáků ukrývá údajně taky několik stovek civilistů. Pro ně ukrajinské síly žádají zřízení evakuačních koridorů.

mluvčí 
Ocelárny a zůstal v Mariupolu. Symbol a poslední místo ukrajinského odporu ve městě. Místo, které je prakticky úplně zničené
honit.

mluvčí 
Potřebujeme více těžkých zbraní mám na mysli dělostřelectvo, tanky nebo obrněná vozidla. Všechno s velkým dosahem
takových zbraní máme stále nedostatek, jako označuje.

mluvčí 
Pan Rusko vyzvalo ukrajinské vojáky v Mariupolu, aby se vzdali a slíbilo jim, že s nimi bude zacházet podle mezinárodních
konvencí. Tuto možnost ale Ukrajinci zatím nevyužili. Rusku totiž nevěří a obviňují ho z toho, že brání evakuaci civilistů.

Zachránit životy tisíců lidí by podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mohla další dodávka zbraní ze západu. Na
spojence proto apeluje, aby je dodali, co možná nejdříve.

mluvčí 
Je můj otec, kdybychom měli přístup veškeré výzbroj, kterou potřebujeme, kterou mají naši spojenci a je srovnatelná se
zbraněmi využívanými Ruskem, tak bychom válku už ukončili. Obnovili bychom mír a dobyli naše území. Je očividné, že jsou
ukrajinská vojska prozíravější a mají lepší taktiku.

mluvčí 
Další vojenskou pomoc Ukrajině slíbilo Německo, Finsko nebo Velká Británie. Londýn chce vyzbrojit ukrajinské dělostřelectvo.
Berlín pak proplatí vybavení od německých firem. Dodávky tanků leopard totiž Olaf Scholz odmítl.

mluvčí 
Já do požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat. Ukrajina si teď z tohoto
seznamu vybrala. Dáváme jí peníze potřebné k nákupu, tak jako dřív se jedná o protitankové zbraně. Sledovací zařízení,
munici nebo vybavení pro dělostřelectvo.

mluvčí 
Podle Pentagonu pak Ukrajina už dostala od některých spojenců podporu, která jí umožní posílit letectvo, jestli ale šlo přímo od
dodávku stíhaček. Jasné není. Washington se navíc chystá do země poslat i zbraně pro pozemní jednotky. Další americká
pomoc by podle agentury Reuters měla být v hodnotě v přepočtu 18 miliard korun.

mluvčí 
Situaci v Mariupolu rozebereme podrobněji s Janem Ludvíkem s výzkumným pracovníkem pražského centra pro výzkum míru s
odborným asistentem institutu politologických studií. Katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobrý den. A zároveň děkuju, že jste se připojil?

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Zpravodaj České televize v Kyjevě Martin Jonáš ráno informoval o tom, že se do Mariupolu se sjely prominentní ruští novináři,
kteří se pravděpodobně budou chtít pokusit. Chystají se ohlásit triumfální vítězství. Je nebo není v této chvíli ještě nějaká
šance, že obránci mariupol, respektive ocelárny a zůstal ubrání.

mluvčí 
Nepochybně šanci, že se brání ještě nějakou dobu, to se velmi těžko odhaduje, protože my.

mluvčí 
Nemáme přesnou informaci o stavu těch jednotek a není úplně jasné, jestli má ani Rusko. Rusko musí jenom odhadovat, jak
moc se dokáží i obránci ještě dlouho udržet. Na druhou stranu je více než pravděpodobné, že v tomto týdnu mariupol skutečně
padne.

mluvčí 
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by mohla pomoct další dodávka zbraní ze západu je teď nějaká ale
šance vůbec dodat zbraně do Mariupolu nebo alespoň nějakou pomoc tam dodat, když se zatím nepodařilo zprovoznit
humanitární koridory.
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mluvčí 
Doma jo, ono skutečně velmi těžko. Tam už se nedá v zásadě nic moc dělat.

mluvčí 
Co.

mluvčí 
By to tedy znamenalo dobytí Mariupolu.

mluvčí 
Dobytí Mariupolu tuhle chvíli má velký symbolický význam pro Rusko a o to město se bojovalo dlouho a řekněme, že Ukrajinci
už ta vybudovali veliký příběh ohledně tý obránců a s v tomhle už to vlastně je pro Rusko určitá urážka, protože to obléhání
mariupol skutečně trvalo velmi dlouho a potřebují alespoň trochu vykompenzovat tím, že ten Mariupolu obsadí mariupol pro ně
může mít velkou cenu jako a základna a toho a Hazlov, který Rusové rádi označují za ten příklad té toho nacismu na Ukrajině,
znamená to může umožnit vytvořit takový příběh o tom, že se částečně daří tedy ratifikace Ukrajiny a prakticky Rusko umožní ty
jednotky, které byly zatím vázány, bojí mají úkol nasadit někde jinde, bych není úplně jasné, v jakém stavu jednotky jsou
nepochybně ta útočná operace proti ukrajinským obrázků si na ruské straně musela vyžádat značné ztráty a dost možná síly,
které jsi uvolní Mariupolu, budou potřebovat doplnit přeskupit a nebude možné říct ne.

mluvčí 
To mě právě zajímá, do jaké míry bitva o mariupol je symbolická a do jaké míry má skutečně význam toho vojenského hlediska,
až se uvolní ty případné ruské jednotky?

mluvčí 
V podstatě platí, to je ona samozřejmě je je symbolická a neobyčejně tím, jak toho trvá a symbolika možná i přesahuje
vojenskou hodnotu samotného Mariupolu a zároveň vojenská moc tam stále je to významný přístav. Je to a komunikační uzel
spojující ruskou a jižní a východní frontu a volní volní Rusům a jednotky, které byly vázány přitom obléhání Mariupolu. Podle
odhadů amerických a ozbrojených sil se jedná o 11 a prapory taktických skupin a což tuhle chvíli je, řekněme, nějakých 10 až
až 20 % ruských sil vázaných právě Marijampole.

mluvčí 
Jak výhodný nebo nevýhodný pro obránce, terén ocelárny.

mluvčí 
Dozajista je to pro ně dobré místo, kde se bránit i to jaksi vidíme v tom, že se dokázali v tom terénu bránit tak o podle různých
informací skutečně ta v té straně zůstal velké množství podzemních prostorů a což jen místo, které se těžko napadá, není vidět,
jak se tam práci pohybují tzn. obraz dokáží v tom terénu přesouvat bez toho, aby útočník věděl, kde budou koncentrovat další
síly a zároveň ta vláda má tu velmi praktickou výhodu, když se brání v ocelárně, tak přece jenom trošku snižujete školy, které
utrpí civilní obyvatelstvo, kdybyste se bránili v obydlených částech města.

mluvčí 
Ukrajinská vicepremiérka dnes ráno oznámila, že se Rusko Ukrajina předběžně dohodli na humanitárních koridorech z
Mariupolu. Do jaké míry, nebo jestli je nebo není důvod věřit bezpečnost humanitárních koridorů?

mluvčí 
Z těch předchozích dohod humanitárních koridorech máme, řekněme, smíšené zkušenosti, je možné fungovat, budou zároveň
došlo i několikrát může Rusko. Tyhle dohody nakonec nedodržela pod různými záminkami. Tvrdilo, že té evakuace a pomoc
přicházet nemohla těžko odhadovat.

mluvčí 
Bylo v silách západu udělat v tomto smyslu něco víc.

mluvčí 
V principu vezmeme-li to s tím limitem, že západ nechce riskovat, má přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem, která by mohla
přerůst do.

Vedené války, tak asi skutečně moc víc udělat nedalo, možná se dalo Ukrajině poskytovat těžké těžké zbraně o něco rychleji.
Tam určitý prostor je viděl Ukrajinci samozřejmě taky potřebují nějaký čas, aby ty zbraně, které dostávají zakomponovali do
svých jednotek, nejde udělat úplně hned a a je trošku otázka, jestli kdyby Ukrajina dostala třeba ty české, tak i o něco dřív, tak,
jestli by to stačilo na to a ten mariupol, a to v obležení Mariupolu o prolomit, protože.

Přece jenom Ukrajinci se brání velmi dobře, ale ale chtějí do protiútoku na nějakou větší vzdálenost už je výrazně obtížnější a
zkouší mariupol obléhá taky poměrně dlouho a snažil Grace už by útočit do nějaké připravené ruské ruské obrany a no a my
jsme od nich ještě neviděli velké úspěšné protiútoky.

mluvčí 
To se.

mluvčí 
Tedy bavíme o situaci na bojištích, co se týká mírových rozhovorů alespoň na první pohled se teď zdá, že jakékoliv mírové
rozhovory ustaly minimálně podle oficiálních zdrojů minimálně neprobíhají alespoň z toho, co máme možnost vědět na té
nejvyšší úrovni, byť někteří komentátoři připouští, že ty, že ta komunikace nemusí být úplně přetrhané, ale jak to číst, má teď
jedna ze stran dost sil NATO podle vás rozhodnout válku, anebo se teď bojuje o to, protože se nacházíme v nové fázi války v
další fázi války, tak, jestli se bojuje o to, jaké vlastně karty dostanou pro to vyjednávání na stůl diplomaté?
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mluvčí 
Já.

mluvčí 
Myslím, že to druhé je to mnohem pravděpodobnější vysvětlení, ani jedna ze stran tuhle chvíli nemá jasnou převahu nemá.

Jasnou perspektivu toho, že by ten konflikt ukončila nějakým vojenským vítězstvím a vůči kterému nezbude té druhé straně než
v podstatě kapitulovat, ale minimálně jedna ze stran asi věří, že ještě je tu nějaká šance, jak si zlepšit svoji vyjednávací pozici a
předpokládal.

Bych tím, co se o co se jedná, o co se nejvíc hraje ten budoucí status Donbasu, o kterých se taky bude v těch následujících
dnech podle všeho tvrdě bojovat, a to, jestli ruská armáda dokáže nějakým způsobem a.

Prolomit tu krajskou obranu a získat kontrolu nad tím regionem, tak nám hodně napoví o tom, co čekat od od těch budoucích
mírových jednání naopak otce Ukrajinců a podaří dál úspěšně bránit, tak Rusko bude bude cena pravděpodobně ještě by.

Přiblížit ty svoje požadavky, které vůči Ukrajině má realitě toho se vlastně vojensky, co má dosáhnout.

mluvčí 
Tzn. až poté bitvy nano na Donbasu. Očekáváte nějaký výraznější posun, co se týká mírových rozhovorů?

mluvčí 
A čekal bych to takto a čekal bych, že v tuhle chvíli zejména Rusko ještě doufá, že si tu svoji pozici na objednávání zlepší tím,
že by mohlo zničit ukrajinské síly na Donbase a s tím pádem nějak vyjednat.

Budoucí statut těch dvou proruských separatistických teritorií, a tak, aby Ukrajině nezbylo než než akceptovat jako buď součást
Ruska nebo jakousi samostatnou ruské v podstatě ovládanou entitu.

mluvčí 
Děkuju za rozhovor s Janem Ludvíkem jsme probrali nejen případné mírové rozhovory, ale také situaci v Mariupolu. By se v
průběhu dnešního dopoledne ještě několikrát spojíme. V příštím rozhovoru. Probereme třeba právě bitvu na Donbasu prozatím
díky.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Pomoc lidem z Ukrajiny putuje také z Beskyd skupina tamních nadšenců zástupců různých profesí. Nejprve pomáhala přímo na
Slovensko ukrajinské hranici. Teď svou pomoc cílí do oblastí Frýdeckomístecka. Díky podpoře místního developera se jim
podařilo zajistit pro ukrajinské matky s dětmi, ale i seniory 35 bytů, které postupně vybavují. Zároveň hledají práci. S členy
spolku Beskydy Ukrajině natáčela Markéta Radová.

mluvčí 
Pěkný den. Jsme teď ve Frýdecko místeckém hotelovém domě Permon, konkrétně dětské herně, která tady vznikla teprve
nedávno. Do těchto prostor členové spolku Beskydy Ukrajině soustřeďují svoji pomoc lidem z Ukrajiny. Vedle sebe mám
Kristýnu pochválit novou členku spolku Beskydy Ukrajině. Dobrý den. Kristino. Hezký den. Markéto. Chci se zeptat, co,
konkrétně už jste v prostorách hotelového domu zařídili, co tady vznikl. Je to spousta všechno to je strašně rychlé a děláme
toho tolik, takže možná začnu od toho, co je nejpotřebnější, a to je ta základní pomoc, kdy se snažíme vlastně vybavit malé
nízko metráže byty, ať už nábytkem nebo základními potravinami, základními hygienickými potřebami a SOU vlastně ty bytečky
připravené na to, aby mohli přijet ukrajinské rodiny, mohly se ubytovat, mohli si odpočinout nabrat síly, takže to je taková jako
pro nás ta první část pomoci, která je velmi důležitá, ale chtěli jsme jim prostředí zpříjemnit tzn. snažíme se pro ně připravovat
nejenom to potřebné, ale taky to hezké, a to je vlastně důvod, proč vznikla tahle herna, ve které tuhle chvíli stojíme, protože je
to prostor, kde se mohou rodiny scházet. Děti si tady mohou hrát dospělí si povídají, odpočívají a jsou za to velmi vděční,
protože opravdu ty byty jsou malé. A každopádně mají tam soukromí a tady mají ten prostor, proto se scházet několik lidí,
konkrétně v tuto chvíli tady je v těchto prostorách v těchto bytech a jaké lidi se jedná, jsou to hlavně maminky s dětmi senioři.
Bavíme se zhruba 80 lidech s tím, že vlastně neustále připraven další a další byty v případě potřeby jsme schopni vlastně
nabídnout tuhle chvíli máme při volné byty a jinak je to ±80 lidí z rezerv tuhle chvíli máme. A co je to za cílovou skupinu, tak
jsou to především maminky s dětmi. To je taková asi nejrozšířenější skupina, ale máme tady třeba i babičky. Máme tady i o
několik málo starších mužů, ale to je opravdu promile. Obecná představa je taková, že lidé přijíždějící z Ukrajiny nejprve míří
například do krajského asistenčního centra, kde si vyřizují potřebné formality a dál pokračují s vyhledáváním práce bydlení škol
a podobně. Jste se rozhodli jít trošku jinou cestou cílenou pomocí, v čem je to efektivnější lepší takto pomáhat prostřednictvím
spolku. My jsme se rozhodly touhle cestují z toho důvodu, že vlastně to je to, co nás spojilo, že jsme se snažili o konkrétní
pomoc konkrétním lidem, to je pro nás to důležité a například tady v herně, když se tady potkají děti a směju se a neřeší válku,
řeší prostě jenom že, že se tady mají hezky, tak to je pro nás to, co nám dává ten dobrý pocit, že to děláme dobře. Možná bych
ještě chtěla říct, že s krajským asistenční centrem spolupracujeme. Rozhodně se nesnažíme nabourávat systém a většina lidí,
která je vlastně u nás ubytovaná, tak přichází právě z krajského asistenčního centra. To je právě otázka, prosím, chtěl nějakým
způsobem jste obsadili zdejší byty, jestli jsou to lidé, se kterými jste třeba navázaly nějaký konkrétní kontakt, nebo jestli to byly
náhodně vybraní lidé, tak, jak už jsem říkala, většina z nich přichází z krajského asistenčního centra, ale v tuhle chvíli a do
našeho spolku už teď možná opravdu oficiálně patří 1 Ukrajinka, která je u nás od začátku a taje vlastně pro nás obrovský
platným členem právě protože rozumí lidé právě, protože je velmi organizačně schopná. A spousta lidí, kteří přicházejí v
posledních týdnech už na kontaktován vlastně přímo na ni, takže máme tady lidi, kteří opravdu utíkají z příšerných podmínek.
Už jsou vlastně navázaný, konkrétně na tady tuhle kolegyni. Dneska už to tak můžu říct a přicházejí přímo přes ni, ale pořád je
to o tom, že vlastní krajské asistenční centrum o tom ví, že je to jako opravdu v tom systému, to je to si myslím, že je velmi
důležité při téhle pomoci. Nesnažíme se rozhodně nic nabourávat. No prosím, vraťme se ještě nakonec února, kdy začala válka
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v těchto tehdy na to zareagovali. Tuším, že 1 nebo i více členů vašeho spolku tehdy vyrazili přímo k ukrajinsko slovenským
hranicím pomáhat lidem s přesuny právě s válkou zasažené Ukrajiny. Proč jste se rozhodli aktivně pomáhat a přesně tak v
podstatě Radim Kovář Lukáš Svoboda jsou kolegové, kteří pomohli v hranicích. V podstatě to tak trošku pískali, a to je důvod,
proč jsme tady, protože o se snažili pomoct pomoct, co to šlo, ale uvědomili si, že jenom ten převoz vlastně nestačí, že je
potřeba s těmi lidmi pracovat dál. Pomoct jim, ať už s ubytováním s teplým jídlem s teplým ošacení hned na začátku, ale potom i
následnou péči, jako je třeba to, že potřebují najít zaměstnání nebo řidiči potřebují do školy a podobně. Tzn. že ta pomoc vaše
se později přetavila vlastně ty v součtu současnou činnost, kterou tady se zacílili na Frýdeckomístecku. Řekněte mi, kolik členů
má vlastně váš spolek v současnosti, znali jste se do té doby navzájem a v tuhle chvíli máme 9 členů a náš náčelník, kterému
nesmíme říkat náčelník tvrdí, že máme naprosto demokracie, každý má přesně takový úhel pohledu takové právo mluvit jako
všichni ostatní by to tedy děje, že to je něco úžasného a vás, jestli jsme se znali, tak to je krásná otázka, protože přicházeli
dvojky, možná trošičku takhle někdo s někým se znal, ale dohromady je pro nás vlastně stále nové pracovat jako tým tzn. že
nepomáháme jenom lidem, kteří přicházejí z Ukrajiny, ale snažíme se budovat i ten svůj tým tu svoji spolupráci, kterou vlastně
vytváříme a kdy tak trošku jako jsem tam i narazíme na to, že každý jsme naprosto jiný, přesto to co spojuje právě ta ta chuť
pomáhat a pomáhat kontinuálně dlouhodobě.

mluvčí 
Ale vy máte vlastní zaměstnání, kam ty profese?

mluvčí 
Ano, i mezitím stíháme pracovat, jsme profesně velmi odlišný kluci jsou ze stavebnictví. Já například s kolegyní Radkou jsme z
oblasti vzdělávání. Máme tady holky z firemního prostředí ze školství, takže je to velmi různorodé. A možná i to je to, co nás
jako na jednu stranu obohacuje a na druhou stranu je pro nás tím velmi složitým, čím se musíme, taky jsem tam potýkat.

mluvčí 
Řekněte mi, jaký je ten cíl té podpory, kterou směřujete lidem z Ukrajiny. Hnutí chce to hlavní?

mluvčí 
Tak jsou takové 2 fáze. To hlavní je to teplo bezpečí, ten v uvozovkách, domov, který přišli, a to je ta první fáze materiální
zabezpečení. Toho by se měli kam vracet, by měly teploty by měly jít, aby měli ten ten bezpečný domov, i když samozřejmě
není úplně jejich, ale myslím si, že opravdu někteří se tady začínající ti pomoct jako máte pro nás důležité. A ta druhá část
pomoci je především o tom, že se snažíme jim pomoct s tím, s čím oni si neporadí právě proto, že máme jazykovou bariéru
právě, protože neznají město, nemají kontakty atd. takže to jsou věci typu lékařská pomoc a péče o nemocné děti tím, jak
vlastně přijíždějí z těch velmi stresových situací, tak spousta z nich, když si tím trošičku uleví život, tak to tělo zareaguje, takže
řešíme takové ty běžné nemoci nachlazení, ale řešíme i ortodontistů, kardiaky nebo kardiology vlastně pro tyhle lidi, a tak dál,
takže zejména lékařská pomoc, pak jsou to věci typu pomoct najít zaměstnání a pomoc nacházet jednorázové brigády, pokud
se to zaměstnání nedaří najít pomoc s dětmi, co se týká školství, tzn. zařazení do nějakého systému, ať už do školek nebo škol.
Kromě toho se věnujeme tomu, abychom společně s nimi vytvářeli nějaké volnočasové programy pro děti nebo pro dospělé,
takže teď nás čeká společné opékání Sokolík například atd. a snažíme se měla budovat ten partnerský vztah tzn. není to, že
my dáváme oni berou, ale snažíme se budovat, cože se podílejí vlastně na tom, co co tady mají, a to si společně s námi vytváří.

mluvčí 
Krásno díky vám za rozhovor mockrát děkuju a jen doplním, že lidé napříč Českem mohou lidem z Ukrajiny stále i nadále
pomáhat, a to jak finančně tak.

mluvčí 
Zhruba před půlhodinou se sešel ministr zemědělství Zdeněk Nekula šéfem antimonopolního úřadu Petrem mlsnou. Řeší spolu
marže u některých potravin, třeba u másla, pečiva nebo kuřecího vepřového masa. Podrobnosti přidá od rezortu zemědělství
Eliška Záleská. Eliško, hezký den. Tématem jednání je taky novela zákona o tržní síle a jejím zneužití. Co by se po jejím
případném schválení změnilo?

mluvčí 
Den i ode mě přijetím této normy by se rozšířily možnosti státní kontroly. To teď u těch ekonomicky nejsilnějších podniků
provádí právě antimonopolní úřad, jehož šéf tady na ministerstvu zemědělství právě v těchto chvílích se Zdeňkem Nekola 1.
Ten úřad postihuje nedodržení splatnosti faktur, například, anebo také vynucování požadavků nad rámec smluv jde tedy o
vztah mezi ekonomicky silnějšími podniky, jakými jsou obchodní řetězce a dodavateli také, ale například mezi těmi silnějšími
dodavateli v potravinářství a těmi slabšími, jakými jsou například farmáři ministerstvo zemědělství počítá s tím, že tato norma už
bude touto dobou platnosti vláda se snažila projednat zrychleně s tím ale narazila u sněmovní opozice, například šéfka
nejsilnějšího klubu poslanců nejsilnějšího opozičního klubu hnutí ANO Alena Schillerová řekla, že norma je komplikovaná a
vyžaduje si podrobnou debatu, ale není tedy jediné téma té dnešní schůzky s tím dalšími jsou jakousi zmiňovala Marie, ale
obecně chování ekonomicky silnějších podniků vůči těm ekonomicky slabším nejrůznější nekalé praktiky.

mluvčí 
U národního památníku na pražském Vítkově se právě koná setkání náčelníka generálního štábu Aleše opaty. S jeho
protějškem z Litvy Waldemara jsem hrubší jsem ten do Česka přiletěl už včera ceremonii na Vítkově začíná oficiální program
jeho návštěvy. A my už se na místo podíváme za Kateřinou Trnkovou. Kateřino, i tebe zdravím, proč se setkání koná právě
teď?

mluvčí 
Pěkné dopoledne. Jenom v začátku poopravím informaci právě začátku jakási můžete vidět za mnou, tak ta ceremonie skončila,
je to zhruba nějaká minuta 2, ale teď tedy k tomu, proč se to setkání koná právě v této době. Je to kvůli výročí pěti let od
zahájení mise v Litvě, které se účastní právě české jednotky, i když ty se k ní připojily o něco později v červenci roku 2018.
Naposledy tam například to letos v závěru března odletěli stíhací letouny z České republiky, a to tak, aby počíná 1. dubnem na
několik měsíců převzali štafetu od Dánů ve střežení vzdušného prostoru pobaltských zemí. Právě tato už několikátá my se bude
jedním z témat jednání, na které se před chvílí odebrali právě opata srub jsem na generální štáb armády České republiky, jinak
ten program tady byl standardní, jak tomu bývá při podobných návštěvách, takže došlo na slavnostní defilé podání hlášení ze
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strany velitele. Odehrály se také obě hymny. Česká lékařská následovala minuta ticha. Rušit, jak jste slyšeli, dorazil do České
republiky už včera. Odpoledne například navštívil vojenskou základnu v Čáslavi dnes odpoledne se setká také s českými
velitelé, kteří se během té mise v Litvě právě těch aktivit v Litvě zúčastnila, kteří se tam prostřídali. Tady u památníku na
Vítkově to není dnešní jediná akce ještě po poledni se tu uskuteční. Pietní akt to u hrobu neznámého vojína, kterého se
zúčastní předseda Českého senátu Miloš Vystrčil. Spolu s maršálkem polského senátu Tomášem Brodským a také ukrajinským
velvyslancem Jevhen Perebyjnis jsem.

Africe hrozí problémy kvůli nedostatku obilí. Bude chybět pšenice z Ukrajiny i Ruska URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ekonews.cz , Autor: Tomáš Nídr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 11:08 , RU / měsíc: 4 732 ,
RU / den: 364 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
...příspěvek? Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tomáš Nídr 
Tomáš vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice
Mladé fronty Dnes... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Živé vysílání 10:30
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 11:21 , Sledovanost pořadu: 74 886 , Pořad:
10:30 Živé vysílání , AVE: 21 176 100,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,83
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Je 10 30 čas na další zprávy vítejte u nich.

Německo Finsko, Velká Británie Spojené státy slíbily další vojenskou pomoc Ukrajině. Londýn chce vyzbrojit ukrajinské
dělostřelectvo. Zbraně pro pozemní jednotky plánuje poslat i Washingtonu. Německý kancléř odmítl dodávky tanků leopard.
Jeho vláda ale Ukrajině proplatí jiné vybavení od německých zbrojních firem.

mluvčí 
Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat. Ukrajina si teď z tohoto
seznamu vybrala. Dáváme jí peníze potřebné k nákupu, tak jako dřív se jedná o protitankové zbraně. Sledovací zařízení,
munici nebo vybavení pro.

mluvčí 
Dělostřelectvo.

mluvčí 
Česko během svého předsednictví v čele Evropské unie podle ministra zahraničí Jana Lipavského bude chtít Ukrajině pomoct,
aby získala kandidátský status, řekl to v událostech komentářích v čele sedmadvacítky plánuje Praha řešit další zpřísňování
protiruských sankcí. V této souvislosti je podle europoslankyně za hnutí ANO Dity Charanzové potřeba jednat především se
státy, které tvrdší sankce vůči Moskvě nepodporují.

mluvčí 
České předsednictví Evropské unii bude výrazným způsobem reflektovat situaci na Ukrajině. Máme na to plán budeme řešit
norskou konferenci pro Ukrajinu i rekonstrukci. Uděláme speciální akci na evropské aspirace Ukrajiny, abysme pomohli se
dostat Ukrajinu do Evropské unie.

mluvčí 
Já bych možná naše snahy diplomatické na směřovala na ty země, které v tuto chvíli nejsou schopni vlastně přistoupit na tu
razantní politiku vůči Rusku, kteří nejsou schopni schválit sankce Německo, které nechce dodávat těžkou výzbroj.

mluvčí 
Podle mluvčího Pentagonu Ukrajina už dostala od některých spojenců podporu, která jí umožní posílit letectvo. Neupřesnil ale
jestli se jednalo přímo o dodávky stíhaček. Spojené státy Kyjevu slíbili náhradní díly pro poškozená letadla a už dřív tak 11
vrtulníků. Ukrajinský prezident apeloval na zahraniční spojence, aby zbraně dodaly možná co nejdříve jejich rychlé nasazení.
Podle něj může zachránit tisíce životů.

mluvčí 
Kdybychom měli přístup veškeré výzbroj, kterou potřebujeme, kterou mají naši spojenci a je srovnatelná se zbraněmi
využívanými Ruskem, tak bychom válku už ukončili. Obnovili bychom mír a dobyli naše území. Je očividné, že jsou ukrajinská
vojska prozíravější a mají lepší taktiku.

mluvčí 
V Hradci Králové hasiči ráno zasahovali u dopravní nehody nákladního auta, které převáželo bagr. Narazilo s ním do viaduktu.
Nehoda se stala v ulici akademika Bedrny a uzavřela železniční trať samotnou silnici. Provoz byl za necelou hodinu obnovený.

Prodeje nových aut v Evropské unii dál klesají. V březnu si zákazníci koupili meziročně o pětinu méně vozů, konkrétně přes 844
000 prodeje se snižují už od letošního ledna. Na celé první čtvrtletí si pohoršili meziročně o 12,3 % zatím nejvýraznější
březnový propad ovlivnila kromě pokračujících výpadků v dodávkách dílů i válka na Ukrajině.
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Do Kyjeva dnes jako další z evropských politiků dorazil předseda Evropské rady Charles Michel, který o svém příjezdu do
ukrajinské metropole informoval na Twitteru východoevropský stát, který má zájem o vstup do Evropské unie. V současné době
čelí nové rozsáhlé ofenzívě Ruska na východě země. Probereme víc s Ivou jímavou spolupracovníci Deníku N, dobrý den.
Dobrý den. Z Kyjeva. Tak pokud mám správné informace, asi mám, tak vy jste v Kyjevě. O té návštěvě víme, je to návštěva
symbolická nebo přiváží i konkrétní pomoc konkrétní nabídky.

mluvčí 
Totiž vůbec nevím, jsem fotograf a tohle vůbec nesedl. A fotím prostě, co se tady a vůbec ani nevím, jestli někdo přijel, takže se
omlouvám.

mluvčí 
Nevadí budeme bavit o té vaší cestě, pokud správně vím, tak vy jste dorazila do Kyjeva včera, jak těžké nebo naopak
jednoduché bylo dostat do Kyjeva?

mluvčí 
Tak celkem to bylo jednoduché. Já jsem v Kyjevě vlastně nebyla celou dobu jsem byla na východě, takže já jsem byla docela v
šoku. Toto jsme po cestě lidi ukrývá rozbitý zničený domy a Spálený Station, promiňte, kdyby tam to je i angličtina a prostě jako
byla absolutně v šoku, jinak ve městě a obchod i té jsou otevřeny některé a lidi se na ulicích k archivu je v 10 to prej změnili,
ale přijal proti tomu Kypru obchodů otevřeno není. A alkohol je stále zakázaný. Může se nakoupit jenom do čtyř kašně prostě
dalo koupit až to zavření obchodu. A jsme včera měli do Ir panu, kde je ten hřbitov, kde se pohřbívají lidi, který byli zavražděni
nebo zemřeli. Za pokud chce, když tam byli Rusové a kdo je tam také pohřeb vojáka 41 let. Ta malá mi říkala, že byly vlastně
zabit a bomba není spadla za ty třetí 6. března devátýho pohřbili před domem, protože se nedal nedal se pohřbít, která nám na
náš vykazuje a vlastní včera teprve oficiálně odstoupí pohřbili. A matka teda jako bylo to hrozně těžký pro ni. On měl jenom tak
velký. Takže nebyl ženatý, nejsou žádný vnuci, tak se může říct, že to je dobře, ale na druhou stranu těch témat se vlastně nic
nezbylo hodně smutných.

mluvčí 
Jak se teď tedy na Ukrajině pracuje, mění se nějak vztah místních novinářů nebo obecně k cizincům?

mluvčí 
Já si ano, promiňte, já si myslím, že ne, protože my jsme přespávali jsme rezervovat se stávaly řekla míru a já, když jsem
vycházela z toho hotelu, tak jsem si začal velice doplní a on ředitelé si Němci a Burka ženy jsme Češi. Strašně nám děkovala a
prostě říkala my zvítězíme, my jsme silný národ, ale rozplakala se a kde teda, jestli má syna na vojně nebo nemá, ale říkala
prostě, že, že musí nechtěla. Nechtěla, abysme viděli, že pláče a za celou dobu tady, co jsem jsem potkal jenom jednoho
člověka a ženu s dítětem, a to bylo vnitru, která byla taková jako více proruská, že by se ten východ dlouhá v kabině měl dát
těm družstvům a že prostě aby válka nebyla, to byl jedinej člověk za těch. Můžu říct těch tří měsíce jsem tady, kterej teda jako,
s níž a tím způsobem jinak všichni říkají, vyhrajeme tyto naše země, je to naše právo.

mluvčí 
Já jsem se chtěla ptát na to, když jste projížděli Ukrajinou, jak moc velké rozdíly jsou třeba odhodlanosti lidí bránit vlast, anebo
třeba, co se týká ekonomické situace.

mluvčí 
Ekonomická situace bude asi velmi špatná, protože vlastně jako ne, když jsme přijížděli teda do toho Kyjeva, tak jako prostě
hospody restaurace, hotely to všechno vlastně všechny krásy domy se vlastně zničení kolem toho kolem toho Kyjeva, a to
samý vlastně hodně dělají třeba si chtěli ceny byly v době, když jste tam vlastně bouchlo na na tu, měl to být asi na nádraží, ale
dostal to prostě pneu servis, takže jako ta zase prostě ty lidi ztratili práci. Asi říkám, zemřelo také ze s nima i jedno dítě, takže tu
infrastrukturu, co se týče jako byznysu a k takto se prostě tady likviduje.

mluvčí 
Ten on, kdo ekonomika.

mluvčí 
Bude hodně těžká.

mluvčí 
Ten Lvov, když jste zmínila, tak až do těch útoků se zdál být poměrně bezpečným místem, jak si to místní vysvětlovali, že právě
nalevo se útočí zhruba 60 km od polských hranic.

mluvčí 
No, to je to byl vlastně absolutně první taková taková jako olej, a tak v podstatě, kdy zemřeli lidé ve Lvově a byly tak tak touto
nádrží byly absolutně v šoku v tom absolutně šoku a mezitím kolem ještě je hotel, kde vlastně byly uprchlíci většinou vrozeně
nebo z luhanské oblasti, byl absolutním šoku, jednou utekli a a teď vlastním skoro o život a lidi jsou lidi prostě hotový v tom, že
budou bojovat, ať se děje, co se děje.

mluvčí 
Když zůstaneme v Kyjevě, kde jste právě teď, kde jste mluvila o tom, že se tam ten život vrací částečně k normálu, že na ulicích
víc lidí na silnicích je víc aut, tak ale přesto ten stín války samozřejmě zůstává všude lidé mluví o tom, že o tom, co se včera
ohlásilo, že nastala nová fáze války.

mluvčí 
Kdy my jsme přijali včera teda předevčírem. Včera jsme přijeli. Dnes měli to krytinu a teďko prostě jsme tady na Petr Procházka
rozhovor stres, nukleární expert nebo nějakej ministr, takže já jsem s lidmi ještě stejné mluvil, jak dlouho práce, rozumíte, jo,
negativy, tak budu měsíc tak možná odpovědět, ale jsem totiž krátce.
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mluvčí 
Jak dlouho máte v plánu zůstat nebo kam se budete potom dál přesouvat?

mluvčí 
Na to všechno záleží na tady na Deníku N si s ním pojedu, že jo, já jsem svobodný fotograf, takže mám trošku složitější. Já auto
nezaplatím, a tak na to se také nedá odpovědět plánu tak, že bysme mohli být měsíc neděle možná 14 dní. Jak záleží na
situaci, jestli se nám podaří udělat všechny ty rozhovory a něco nafotit.

mluvčí 
A obecně, jak obtížné je tam pro vás fungovat, co se týká toho těch běžných potřeb nákupům?

mluvčí 
Úplně v pohodě, protože ty jako úplně v pohodě.

mluvčí 
Zásoby tam jsou tady.

mluvčí 
Tu někdy nějaký odvolal obchody otevřený a kde jsem jsem dlouho vyplnit. My jsme byli dlouho vnitru, takže tam vůbec
všechny obchody zákon o otevření, takže jako bez problémů restaurace musí tam taky není.

mluvčí 
Paní Zímová. Díky moc za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku a pokud možno klidný zbytek dne.

mluvčí 
Neřekli nechá stranou.

mluvčí 
A vývoj války na Ukrajině dál sledujeme taky s Janem Ludvíkem ještě jednou dobrý den.

mluvčí 
Ještě jednou, dobrý den.

mluvčí 
Uplynul tedy den od prohlášení ukrajinského prezidenta, že začala bitva o Donbas, jak ten den zatím hodnotit?

mluvčí 
No a je potřeba říct, že je to, co říkal prezident vrátí se úplně neshoduje s informacemi, které například poskytlo, je Pentagon,
na které v podstatě i vidíme, respektive nevidíme, znáte vy skutečně začala, nicméně ještě se nejedná o nějaký zásadní ruský
pozemní útok a Rusko začalo podle všeho. A ten já tu bitvu zesilování ostřelování ukrajinských pozic a dělostřelectvem a
raketovým dělostřelectvem a zintenzivněním letecké kampaně a ty ty pozemní útoky, které zatím byly zaznamenány. My jsme
označili spíš takový průzkum bojem a ještě to nebyl nějaký zásadní a pokus o průlom té ukrajinské fronty.

mluvčí 
No a co teď tedy budeme dál sledovat, budou to stále větší posun stále větší postupná eskalace, anebo přijde nějaký zásadní
kulminační bod, jde hodina aha.

mluvčí 
V mnohém záleží na tom, jak moc Rusko dokázalo poučit z těch svých předchozích Ski a kde v té první fázi války já svoje síly,
řekněme, velmi nařídilo, dalo i již mnoho korunou a nekoordinovala jejich postup a pokud by servery ruské síly dokázaly dostat
nějakou výrazně lépe koordinovaného takticky lepšího vztahu, a tak bysme skutečně měli vidět, že se někde někde pokusí
nenápadně zkoncentrovat a zaútočit jedním směrem, který si vyberou tam ukrajinskou frontu prolomit a musí se v podstatě
zničí ukrajinskou logistiku tak, aby ty vojenské jednotky nedokázaly efektivně bojovat, ale město od Rusů neviděli, že by tohle
nějakým a způsobem byli byli schopni druhá možnost, který oni si můžou vybrat, jež budou postupovat pomalu metodicky a asi
budou ten terén připravovat masivní dělostřelbou a následně tam pošlou pozemní jednotky, což je výrazně jednodušší z
hlediska koordinace řízení letos jako něco, co spíš zvolí, protože jsme viděli, že řada těch ruských jednotek asi není úplně
jakoby takticky na výši a není úplně schopná té té složité operace a budou se snažit v podstatě v téhle variantě Ukrajince pře o
2 a využít toho, že přestože Ukrajina dostává poměrně masivní vojenskou pomoc západu, tak přece jenom ta válka. Vysoké
intenzity, která Ukrajině probíhá, máte obrovskou spotřebu materiálu, že ani ty dodávky, které, které plynou stává, aby
nemusely stačit a až v podstatě Rusko zkusí vsadit na to, že prostě konkurence potřebuje tak, že nakonec nějaké fázi už se
nebudou schopni dál bránit.

mluvčí 
Já jsem právě četla některé komentáře, podle kterých se očekává, že Rusové prostor nejprve drtivě napadnou, děly poté do
něj pošlou své obrněné jednotky pěšáky, takto například postupovaly ve druhé čečenské válce v letech 1999-2000. Tzn. že
takový nějaký postup očekáváte, jak se proti němu můžou Ukrajinci bránit na Donbase, což je poměrně otevřený rovinatý terén.

mluvčí 
Těch možností není zase až tak moc ta nejefektivnější, jak se bránit měla střelbě nepřítele je vlastní střelbou, proto je ale třeba
mít dostatečné množství vlastních děl.

mluvčí 
Z.

mluvčí 
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Speciální radary jsou schopny zachytit tu příchozí dělostřeleckou palbu a na základě toho identifikovat, jestli to dělostřelectvo
první liga nachází, aby bylo možné zničit další možnost roubence mají podnikat nějaké omezené taktické protiútoky, které vydal
už narušily ruské zásobovací linie. To je možná jako jejich největší šance. Zatím se vidět, že existuju jsou v tomhle velmi velmi
schopní jsou jsou nějaké omezené míře schopni útočit na ty ruské zásobovací trasy a samozřejmě, pokud si Rusko bude chtít
připravit, které masivního střelbou, tak bude pro ty své děla potřebovat obrovské množství munice, které tam musí dovézt z
těch logistických center a doposud byly ruské funguje velmi zranitelné. Je otázka, jestli Rusko dokázalo poučit a svoje
zásobovací trasy bude schopno lépe chránit, a tak, jestli to má dostatek sil, protože ty ruské síly, které na Ukrajině zaútočili na
utrpěly velké ztráty a Rusku se nedaří nějakým zásadním způsobem by vyřešit ten problém s nedostatkem živé síly Rusko
schopno vytáhnout ze skladů a obrovské množství techniky, byť už to není úplně nevěří technika také pořád v té válce
poměrně užitečná, ale tím, že to opravdu jste pořád ještě speciální operace, tak si nemůže pomoct s tou mobilizací a a není
schopno v podstatě Ukrajincům vyrovnat, co se týče těch počtů.

mluvčí 
Britská tajná služba taky upozorňuje na to, že ruská armáda má stále ještě logistické potíže místy mohlo podle vás způsobit i
ten spěch ten termín 9. květen, který si mozku a podle všeho stanovil, aby dosáhl alespoň nějakých cílů, anebo zkrátka ty
logistické problémy ruské armádě jsou.

mluvčí 
Velká otázka nepochybně tak ty logistické problémy jsou nepodařily se odstranit všechny ona ani ruská armáda nemá,
řekněme, z hlediska přípravy na konflikt příliš to silnou tu část, která zabezpečí logistiku a ne vlastně není stavěná pro to, aby
točila paradoxně daleko do cizích zemí, ona je stavěna na to, aby bojovala při obraně Ruské federace jsme jako nemají, když
to řeknu jednoduše dostatek náklaďáků, které dovezou ty potřebné zásoby a tím, že ji mají menší množství, tak potom dochází
k tomu, že ta logistika nefunguje ten druhý problém bylo zabezpečení zásobovacích tras v tom byla ruská armáda v té první fázi
války, lidově řečeno, pedagogická, postupně se začaly zlepšovat, ale protože chyběly síly, tak si to nikdy nepodařilo a zlepší
zlepší úplně já musím tlačí termín 9. května nevíme, to je do značné míry západní spekulace a je pravda, že pro Rusko má ten
9. květen a obrovský symbolický význam a Vladimíru Putinovi by určitě politicky velmi pomohlo, kdyby mohlo 9. května
příležitostí vítězství v druhé světové válce a oznámit nějaké významné dětství na Ukrajině.

mluvčí 
A.

mluvčí 
Ale my nevíme, jestli tohle tohle zadání pro ruské síly dostaly, co víme, že ruští generálové, kteří byli podle všeho ve velké míře
vynecháni z plánování té první části invaze a svým zákony už vedení se snaží nějakým způsobem získat zpět válku pod
kontrolu.

mluvčí 
A.

mluvčí 
A nedokážeme říct, kam ten střet těch politických preferencí a různých umělých termínu a generalitou, která já nepochybně
bude chtít dostat část na to, aby se tentokrát 0 na ofenzívu pořádně připravit, tak, jestli převáží ta vojenská racionalita nebo
ten politický.

mluvčí 
Tlak. No.

mluvčí 
A čím to bylo, že byly takto podle vás velitelé vyřazení a možná ještě jedno jméno řeknu, když ste začal s velením, a to je
Alexandr, Dvorník kov právě o něm se v minulých dnech velmi mluvilo změna velitele velitele, který má ty jednotky sjednotit,
který má zkušenosti ze Sýrie. Už jsme mohli poznat jeho rukopis, jaký je jeho rukopis?

mluvčí 
Je potřeba říct Dvorník byl v Sýrii v té úplně první a vázy nebyl tam mají úplně dlouho. Pro něj to je výhoda v tom je má
zkušenost s tím, jak se dává dohromady ne úplně fungující a koordinaci té vojenské operace. Je taky pravda odborníků velel a.

Té jižní frontě ruského postupu, na které se Rusku podařilo dosáhnout největších úspěchů, ale otázka, jestli je to jakoby jeho
osobní příspěvek nebo nebo to vychází z nějakých jiných faktorů, například toho, že Ukrajina přece jenom té jižní frontě nedala
zas až tak velkou prioritu zcela rozumně se soustředila na obranu Kyjeva. Ono, jestli vlastně ve sborníku nebo ne nemáme
jakoby důvod domnívat, že to je zas až tak důležité to, co velká změna je, že Rusko poprvé jmenovala nějakého velitele pro
celou operaci, až je skutečně někdo, kdo můžete sýry koordinovat v té první fázi naopak a se vrátíme k tomu, proč nic
nenaplánovali, byť spekulujeme, tak nejspíš opravdu padá, že, že ruská vláda nešla do války a že ruská armáda.

Skutečně šla do speciální vojenské operace, aby všichni víme válku, vypadáte válka, tak oni si představit, že ta válka nebude,
proto s sebou.

Vlastně úplně nevzali dostatek té logistiky a naopak si pouze velké množství těch jednotek Rosberga je, co znamenáte těch to,
co byly síly ministerstva vnitra, které jsou spíš určeny k tomu, aby nějak kontroloval to okupované území, a když se tyhle
jednotky gardy naopak dostávali nebo míst?

Já, protože nejsou takticky připraveni na to, jak bojovat s vojskem a oni jsou určeni k tomu, aby, aby kontrolovali a civilní.

mluvčí 
Obyvatelstvo. Další.
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mluvčí 
Fázi války jsme probrali s Janem Ludvíkem z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky
prozatím na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Ruská invaze na Ukrajinu už trvá víc než 50 dní. Rusko ji obhajuje sebeobranu zachováním míru nebo dodržováním lidských
práv. Po stažení z kyjevské oblasti, po kterém vyšly najevo masakry civilistů satelitních městech kolem Kyjeva zahájili ruské síly
ofenzívu v oblasti Donbasu Luhansku. A víc teď doplníme s Michalem Ryglem z Filozofické fakulty univerzity Hradec Králové,
dobrý den.

Dobrý den. Pojďme se tedy podívat na tu válku na Ukrajině z jiného úhlu pohledu podle Kremlu vede Rusko na Ukrajině
spravedlivou válku. Jaké má pro to argumenty?

mluvčí 
Ano, už v tom vzduchu. Některé zmínila standardně zaznívají a o které mají návaznost na tu teorii spravedlivé války. A prvním je
obecně řečeno, obrana lidských práv, a to je totiž považována za potenciální děti důvod pro použití vojenské síly a ruští
představitelé Prahy tvrdí, že na Ukrajině už několik let probíhá systematická perzekuce zastrašování skutečného obyvatelstva
nebo toho obyvatelstva, které se definuje u nás německého Kly ukrajinská. Prezident Putin dokonce televizním projevu drží
oznamuje tu speciální vojenskou operaci na konci února a bohužel genocidu to, že ten kdo a druhým vlastně bezpečnost on to
o Gary o vstupu nebo vstupu Ukrajiny o garance, a to, která se podle představitelů Ruské federace ukázala v minulosti jako
výlučně obranná aliance, ale taková, která patří mně, točí vojenské operace a 10 tedy sugeruje přibližování NATO k hranicím
Ruska. Omezuje ruské vitální a že není vlastně obranu těch vitálních zájmů, čili v nějakém smyslu dobrou a i to je teorii
spravedlivé války, možná ano, základní důvody, pro něž lze legitimně vést vojenské operace Erdogana.

mluvčí 
Pak je tady, ale ty různé úkazy tisíce mrtvých civilistů na Ukrajině zločiny proti lidskosti masové hroby vraždy. Jak tohle ruské
vedení dokáže obhájit před svými obyvateli, proč vlastně ruští obyvatelé válku tolerují nebo někteří přímo podporují?

mluvčí 
Já se přiznám, že nevím, jak ve skutečnosti moc velkou podporu. Tato akce má a neznám jako jaké důvěryhodné sociologické
průzkumy, které sdělovaly jako ruská společnost se podporuje obrazy naivní domnívat, že nějak jako vyprodaný stadion na
nějaká jednotlivá propagandistická akce je v tomto jaksi dorovná, vzpomeňme si a vaše prvomájové kdy a a tak dál
opravdovost. Pokud frontová, je možné mezi lid John strach třeba vyjádřit nesouhlas, ale pravda, že nesledujeme nějaký
masivnější nějaké masivní nepokoje v nějakém asi o vyjádření nesouhlasu. Pokud lékař ovládá to nějak koprová. Já si myslím,
že Rusko snaží dovedně zarámovat tento útok toho známého příběhu po roce coby hlavní bojovník proti nacismu v Evropě a je
to ten příběh ruské osvoboditele Evropy k nacismu Šperková druhé světové války, a to nějaký silný náraz vůz, který má své
místo těch společností a je velmi pochopitelný a obyvatelé všech prostě musela velmi vnímavý, ale myslím situace je skutečně
výlučně naučeno od Ruska. Zde podle mne ruští propagandisté počítají s tím, kdo pro Evropana hodně uvěřitelná, protože by
Ukrajinu bronzu jako šanci fungovat, zda bude k a a jak moc dodal lékař Tomáš, nejsem schopen posoudit, ale myslím si, že
tyto 2 téměř opírá právě ukradl příběh. Ruská budou to chci nacismu.

mluvčí 
Či prosím, v krátkosti, kdo tedy rozhoduje o tom, jestli je nějaká válka spravedlivá nebo ne?

mluvčí 
Samozřejmě pak bychom mohli cynicky říct, že dějiny píšou vítězové tisková. Jsem později složí takový narativ, který vyhovuje
čili zpráva opravdu stran sporu, ale Doubice v rámci toho nesprávného snažíme překonat, takže to je taková disciplína, která
se snaží stanovy nebo já prostřednictvím člověka to posoudit. My víme, že lidé jsou nejlepšími skončí ve svých vlastních
sporech v průběhu staletí, kde je léta diskuzí a spravedlnosti Lucky, které vykrystalizovaly odmítli celá série podmínek, které
jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné zahájit ku šesti a stále hoří legitimně zpravidla on Czech k dispozici nějaký, v
uvozovkách, manuál, neosobní objektivní, pokud možno, podle nějž je možné buď kola přidržet těch kritérií a aplikovat na
jednotlivých klik a udržet.

mluvčí 
Filozofický pohled na válku dodal Michal viděl. Díky za to na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Transfuzní a tkáňové oddělení ve fakultní nemocnici Brno funguje 20 let. V těchto dnech si tak zaměstnanci připomínají výročí
největšího zařízení transfuzní služby v republice. Pořádají třeba den otevřených dveří. V areálu nemocnice Michal Čejka.
Michale, původně stála transfuzní stanice v centru Brna a jaké byly důvody pro přestěhování?

mluvčí 
Dobrý den. Ten důvod byl samozřejmě především modernizace sem do pavilonu. I.

mluvčí 
2 se transfuzní stanice přestěhovala z původního místa v ulici Tomešová a stanice krevní bankou byla v té době umístěna
záměrně přímo pod klinikou anesteziologie. Resuscitace intenzivní medicíny a následně pak heliportu právě kvůli dosahu při
závažných událostech v této transfuzní stanici ročně odeberou zhruba 50.
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mluvčí 
MUDr. zhruba 50 000 odběrů. Do toho se počítají odběry ze.

mluvčí 
Středisek v Třebíči Jihlavě, které pod tuto stanici taky patří. Taky o největší krizové transfuzní centrum. Pro Jihomoravský kraj,
kraj Vysočina. Právě tady by se v případě nějaké rozsáhlé nenadále události řešili případy, kdyby větší množství lidí
potřebovalo krev ovšem krev neodebírají jen tady, anebo právě v těch střediscích na vysočině. V loňském roce byly zahájeny
taky výjezdní odběr krve ve firmách a organizacích v Brně a okolí. Jedním z důvodů byla tehdejší aktuální. Epidemická situace,
kdy se dárcům krve do nemocnice kvůli pandemii covidu, tak úplně nechtělo a tím druhým důvodem byla také dlouho trvající
poptávka ze strany firem, které chtěly uspořádat odběry krve svých zaměstnanců zaměstnanců přímo na pracovišti a ty odbory
se mimo nemocnici se hned v prvním roce fungování ukázaly jako velice dobrý krok, protože pomáhají významným způsobem
rozšiřovat dárcovský registr.

Mariupol vzdoruje ruským okupantům, dlouho už ale zřejmě nevydrží URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ct24.cz , Autor: apm , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 12:24 , 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
Rusku se zatím nedaří prolomit obranu Mariupolu a dobýt přístavní město, obráncům ale docházejí síly. Jejich velitel Serhij
Volynskyj varoval, že Mariupol vydrží vzdorovat maximálně několik dní. Úřady se ve středu pokusí evakuovat šest tisíc civilistů.

Velitel ukrajinské 36. brigády námořní pěchoty Volynskyj vyzval světové lídry, aby zorganizovali evakuaci z rozsáhlých
mariupolských oceláren Azovstal, kde se soustředí ukrajinské síly bránící město a kde se podle ukrajinských představitelů
ukrývají i stovky civilistů. Ocelárny jsou poslední baštou ukrajinského odporu ve městě a čelí intenzivnímu ruskému
bombardování.

„Tohle by mohla být naše poslední výzva. Zbývá nám pravděpodobně několik dní, možná jen hodin. Nepřítel je co do počtu
desetkrát silnější než my, má převahu ve vzduchu, na zemi, i pokud jde o dělostřelectvo, vybavení a tanky. Obracíme se na
světové lídry a prosíme je, aby nám pomohli a přepravili nás na území třetí země,“ apeloval ve videovzkazu Volynskyj.

Podle něj je v ocelárnách zhruba pět stovek zraněných vojáků, přičemž poskytnout jim zdravotní pomoc je problematické.
„Doslova hnijí,“ poznamenal velitel v rozhovoru pro CNN a připomněl, že na místě jsou i civilisté, kteří trpí zejména kvůli
explozím v bezprostřední blízkosti. Ukrajinští činitelé obviňují ruská invazní vojska, že na hutní komplex shazují extrémně silné
bomby.

Podle Jana Ludvíka z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  je velmi pravděpodobné, že
Mariupol padne v tomto týdnu, protože dodat obráncům zbraně či cokoliv jiného je v tuto chvíli prakticky nemožné. Bitva o
přístavní město trvá velice dlouho, poznamenává analytik, proto ji může Kyjev brát jako příběh hrdinné obrany, zatímco pro
Rusko je dlouhé obléhání určitou porážkou.

Aerial view of the Azovtal plant in Mariupol pic.twitter.com/bNxWZiC9sy

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 20, 2022

Dobytí Mariupolu nicméně Moskvě umožní vytvořit příběh o úspěšné denacifikaci, protože právě přístav na břehu Azovského
moře je sídlem pluku Azov, který Kreml označuje za fašistický a jeho existence byla jednou ze záminek pro invazi.

Zvláštní zpravodaj ČT v Kyjevě Martin Jonáš ve středu ráno informoval, že do Mariupolu se sjeli prominentní ruští reportéři,
kteří se zřejmě chystají vyhlásit triumfální vítězství ruské invazní armády.

Výzva ke složení zbraní a snahy o evakuaci

Okupanti ve středu opět vyzvali obránce Mariupolu, aby se do 14. hodiny vzdali a složili zbraně. Slibují, že s nimi budou
zacházet podle mezinárodních konvencí. Ukrajinci možnost nevyužili už v úterý a v neděli, Rusku nevěří a obviňují jej, že brání v
evakuaci civilistů.

O tu se ve středu pokusí devadesát autobusů, které by měly pomoci do bezpečí šesti tisícům žen, dětí a seniorů. Ukrajinská
vicepremiérka Iryna Vereščuková předeslala, že se podařilo nezávazně dohodnout humanitární koridor, jehož trasa vede přes
Berďansk do Záporoží. Moskva zatím takovou dohodu nepotvrdila.

Starosta města Vadym Bojčenko doufá, že předběžná domluva s Ruskem na vytvoření humanitárního koridoru bude potvrzena
a dodržena. Podle radnice zůstává v přístavu na sto tisíc civilistů.

Živé vysílání 11:30
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 12:29 , Sledovanost pořadu: 81 473 , Pořad:
11:30 Živé vysílání , AVE: 16 348 860,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,91
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Po počasí přidáváme další zprávy, vítejte u nich. Slovenská policie obvinila bývalého premiéra Roberta Fica a exministra vnitra
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Roberta Kaliňáka z několika trestných činů. Mezi nimi i obvinění ze založení zločinecké skupiny a ohrožení daňového tajemství.
Případ souvisí s kauzou očistec. Kaliňáka už policie zadržela 30 zatím ne. Krok by musel odsouhlasit parlament.

Německo, Finsko, Velká, Británie, Spojené státy slíbily další vojenskou pomoc Ukrajině. Londýn chce vyzbrojit ukrajinské
dělostřelectvo. Zbraně pro pozemní jednotky plánuje poslat i Washingtonu. Německý kancléř odmítl dodávky tanků leopard.
Jeho vláda ale Ukrajině proplatí jiné vybavení od německých zbrojních firem.

mluvčí 
Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat. Ukrajina si teď z tohoto
seznamu vybrala. Dáváme jí peníze potřebné k nákupu, tak jako dřív se jedná o protitankové zbraně. Sledovací zařízení,
munici nebo vybavení pro dělostřelectvo.

mluvčí 
Podle mluvčího Pentagonu Ukrajina už dostala od některých spojenců podporu, která jí umožní posílit letectvo. Neupřesnilo ale
jestli se jednalo přímo od dodávky stíhaček. Spojené státy Kyjevu slíbili náhradní díly pro poškozená letadla a už dřív taky 11
vrtulníků. Ukrajinský prezident apeloval na zahraniční spojence, aby zbraně dodali, co možná nejdřív. Jejich rychlé nasazení.
Podle něj může zachránit tisíce životů.

mluvčí 
Kdybychom měli přístup k veškeré výzbroj, kterou potřebujeme, kterou mají naši spojenci a je srovnatelná se zbraněmi
využívanými Ruskem, tak bychom válku už ukončili. Obnovili bychom mír a dobyli naše území. Je očividné, že jsou ukrajinská
vojska prozíravější a mají lepší taktiku.

mluvčí 
Dnešek je druhým termínem jednotných přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. O přijetí se bude snažit 18,5 tisíce žáků
pátých sedmých tříd. Kolem tří čtvrtin z nich bude dělat zkoušky na osmiletých oborech a zbytek šestiletých mezi uchazeči 11
ukrajinských uprchlíků.

Prodeje nových aut v Evropské unii dál klesají. V březnu si zákazníci koupili meziročně o pětinu méně vozů, konkrétně přes 844
000 prodeje se snižují už od letošního ledna. Za celé první čtvrtletí si pohoršili meziročně o 12,3 % zatím nejvýraznější březnový
propad ovlivnila kromě pokračujících výpadků v dodávkách dílů i válka na Ukrajině.

Česko během svého předsednictví Evropské unii bude podle ministra zahraničí Jana Lipavského chtít Ukrajině pomoct, aby
získala kandidátský status, řekl to v událostech komentářích v čele sedmadvacítky plánuje Praha řešit další zpřísňování
protiruských sankcí. V této souvislosti je podle místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové. Potřeba jednat
hlavně se státy, které tvrdší sankce vůči Moskvě nepodporují.

mluvčí 
České předsednictví Evropské unii bude výrazným způsobem reflektovat situaci na Ukrajině. Máme na to. Plán budeme řešit
norskou konferenci pro Ukrajinu. I rekonstrukci. Uděláme speciální akci na evropské aspirace Ukrajiny, abysme pomohli se
dostat Ukrajinu do Evropské unie a samozřejmě budeme se věnovat velice pečlivě. I otázka sankcí případným dopadům sankcí
energetické nezávislosti a soběstačnosti Evropské unie. Nicméně zde platí, že musíme postupovat ve shodě, protože jinak se
začneme vzájemně přeplácet blokovat, nebudeme si posílat plyn. Česká republika nemá vlastní moře nemá přístav tzn. my
jsme závislí na té společné dohodě s těmi našimi sousedy, aby se k nám ty zdroje dostali stejně jako Rakousko nebo Maďarsko
nebo Slovensko tzn. my potřebujeme, aby to byla opravdu společná politika.

mluvčí 
Já bych možná ty naše snahy diplomatické na směřovala na ty země, které v tuto chvíli nejsou schopni vlastně přistoupit na tu
razantní politiku vůči Rusku, kteří nejsou schopni schválit sankce Německo, které nechce dodávat těžkou výzbroj na Ukrajinu,
takže a i v kontextu toho předsednictví my teď opravdu musíme nejvíc napnout na naše úsilí směrem k těmto zemím, ať už je to
Itálie a ať už je to Německo, ať už je to Rakousko, protože nás čeká vlastně jedno z nejtěžších předsednictví vůbec které kdy
Evropská unie měla. A tohle si myslím, že teďko klíč k té budoucnosti Evropy.

mluvčí 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že zbraně, které plánují dodat západní partneři v příštích týdnech by mohly
zachránit tisíce životů, kdyby Ukrajina dostala veškerou výzbroj, jakou potřebuje a jakou mají západní státy. Válka s Ruskem by
podle Zelenského už v dohledné době skončila. Probereme víc s Janem Ludvíkem s výzkumným pracovníkem pražské centrum
pro výzkum míru odborným asistentem institutu politologických studií katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Ještě jednou vás zdravím?

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Tak už jsme probrali v předchozích rozhovorech. Dnes dopoledne situaci v Mariupolu bitvu o Donbas, tak se pojďme možná
zaměřit na ty zbraně na to, co říkal ukrajinský prezident, co reálně může dostat, protože on už dřív požadoval například jedno
procento tanků, co má NATO k dispozici?

mluvčí 
To, co dostat může relativně rychle, je technika původně drobná Sovětském svazu nebo v tom východním bloku, která je stále
ještě buď ve výzbroji nebo ve skladech mobilizačních rezervách a těch východních členských zemí Severoatlantické aliance a
není úplně možné, aby jaksi dostal jedno procento ze všech tanků letadel a ono to velmi jako smysluplný způsob, kterým to
slovenský vysvětluje a aby jasně řekl, že Ukrajina vlastně nepotřebujete moc, aby se bránila a i my máme opravdu hodně, ale
prakticky nejde, aby dostal 3 tanky z Německa, 2 tanky z Portugalska a 4 tanky z Itálie projevil jako nefungovalo pro Ukrajinu
vytvořilo a logistické peklo, kdyby se ukrajinští technici museli učit a na spoustu techniky, jaký servis chovat a jaký příprava do
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boje. Tím pádem na to prostě státy NATO, aby se ideálně potřebovali a je možná trošku škoda, že se to neudělal už dřív a
dohodnout na tom, co vlastně chtějí na Ukrajině dosáhnout, jaké jsou naše vlastní cíle, jakým způsobem budeme Ukrajinu
zásobovat poskytovat zbraně tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, protože pokud ta válka neskončí nějaké, řekněme,
respektive měsíců, tak stejně Ukrajina se bude muset přeorientovat na západní techniku, což je něco, čím se mohlo začít už už
dřív, ale s tím vědomím, že jsme připraveni na to dělat dlouho o NATO, že to bude trvat a že okamžitě Ukrajině nepomůže,
protože ten výcvik těch osady zejména výcvik těch toho servisu zatím tedy potřeba nejen nejen díky bojuju, ale lidi, kteří jaksi tu
techniku starají, tak to trvá dlouho.

mluvčí 
Já jsem se právě na to chtěla ptát, co všechno umí ukrajinští vojáci používat i v souvislosti s tou informací, že američtí armádní
instruktoři za by měly začít v nejbližších dnech cvičit ukrajinské dělostřelce, jak dlouho takový výcvik pro používání těchto zbraní
může trvat?

mluvčí 
To se velmi liší v závislosti na tom, jaká je tu zbraň od, řekněme, nikoliv in u těch ručních protitankových zbraní, které se
ukrajinské armádě dodávali těsně před vypuknutím kompletu a pak celé to bylo konfliktů, které v té obraně hráli velmi velmi
důležitou roli po po měsíce až roky u těch nejsofistikovanějších zbraňových systémů s tím, že obecně platí, že je jednodušší bys
vycvičit i samotné bojovníky než než vycvičit ten logistiku, respektive údržbu, která, která za tou technikou je třeba a která je
nezbytná pro to, aby se ta vojenská technika dala v té válce provozovat.

mluvčí 
A pak je tady ještě ta věc, jak se daří nebo bude dařit dopravovat ten vojenský materiál právě na východ Ukrajiny, když
vzpomenu třeba Volf, který byl v poslední době jinak do té doby po město, které bylo považované za bezpečné, tak tam právě
je také překladiště nebo sklady vojenského materiálu ze západu je to zhruba 60 km od Polska, byl Lvov ostřelované, tak jaké
jsou možnosti ty zbraně dopravovat na místo.

mluvčí 
Ty zbraně jsou zatím ty možnosti zatím v podstatě dostatečné ta komunikační infrastruktura na Ukrajině není zničena do té
míry, že by se tam západní a nedostali a že by se nemohli dostat z té západní části Ukrajiny na to výkladní, to je něco se ruské
síly možná budou snažit v průběhu té bitvy na Donbase tyhle komunikační linie odříznout. Nicméně je potřeba počítat, že my ty
naše a takže pomoc překročí ukrajinské hranice, a tak se stává zcela legitimním cílem ruských ozbrojených sil a její část může
být zničena už během přepravy předtím se vůbec dostane ukrajinský boj jednotka. Tím se tím se nemusíme trápit, to je něco,
co je ve válce úplně normální a prostě ta logistika je standardní cílem protivníka, pokud nebudou zničeny nějaké velká
procenta těch dodávek, tak to tak to není nic, co by bylo překvapivé nic, co by tu pomoc činilo nesmyslnou.

mluvčí 
Ještě, když se zastavím u té východní oblasti, tak tam ještě před válkou často převažovaly preference proruských politiku, tak
do jaké míry se mění loajalita Ukrajinců směrem k Ukrajině právě tam.

mluvčí 
Minimálně v těch východních oblastech Ukrajiny, které před tou únorovou invazí Ukrajina kontrolovala, tak v podstatě je už
nevidíme žádné významné sympatie vůči Rusku, jestli jsou nějaké zásadní sympatie vůči Rusku a té části Doněcké luhanské
oblasti, které předtím byly pod kontrolou těch proruských separatistů, tak samozřejmě těší ověřit podle nedávných průzkumů
ani tam nyní nějak jaksi drtivá podpora. Přistoupení k Rusku i tam ten jaksi i tam ta populace nějakým způsobem rozdělená. To
rozdělení Ukrajiny nás západní plynu z části sice dlouhodobé a často se mluví o tom, že ta východní část je nějakým způsobem
Ruska, ale ve skutečnosti nikdy úplně proruská nebyla spíš byla taková divně postsovětská a s těmi z různejch syrsko ruskou
anexi Krymu a zahájení to i na Donbase a samozřejmě teď ještě víc s tou invazí mnohem větší, která která započala v tom
únoru, tak ta podpora Ruska na Ukrajině naprosto mizivá můžeme v podstatě spolehlivě říct, že Rusko jakoukoliv významnou
míru podpory Ukrajině ztratilo.

mluvčí 
Říká Jan Ludvík. Děkujeme za váš čas pro zpravodajskou čtyřiadvacítku, na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Po zámcích v Protivíně už opustili nájemníci nový vlastník malajsijský královský fond ho chce v následujících měsících začít
opravovat. V domech ještě donedávna bydlelo asi 40 lidí. Město části z nich nabídlo náhradní byty. Někteří si bydlení nešli
sami. Do Protivína, zdravím Editu Kadlecovou, v jakém stavu nájemníci budovy zanechali a co tady chce tedy nový vlastník
vybudovat?

mluvčí 
Dobré dopoledne. Většina těchto sedmi budov v protivínském podzámčí už je prázdná. Zůstávají tady poslední 3 nájemníci.
Jednomu končí nájemní smlouva na konci dubna druhému na konci května. Ten třetí už je tady v těchto chvílích v podstatě
neoprávněně. Všichni ostatní z těch původních asi 40 nájemníků se odstěhovali. Některé byty po nich ale zůstali doslova v
dezolátním stavu. Nový vlastník tyto budovy chce kompletně rekonstruovat. Víc se starostou města Jaromírem Hlaváčem, dobrý
den. Pane starosto, bydleli tu vesměs sociálně slabší rodiny, kam se odstěhovali?

mluvčí 
Ta v kombinaci s pomocí města s pomocí nového vlastníka se zčásti stěhují do městských prostor. Části si našly své vlastní
ubytování. Město pomohlo aukcemi. Část lidí odešla úplně mimo Protivína.

mluvčí 
Já už jsem zmiňovala některé ty byty zůstaly opravdu dezolátním stavu. Vy jste nám některé z nich ukázali tak, jak v jakém stavu
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je celý ten komplex. Je to nějakou překážkou pro nového vlastníka.

mluvčí 
Tak překážku to není, protože noví vlastníci kompletně kompletně rekonstruovat celý komplex, takže právě proto jsme ani tak
netlačil na to, aby nám ty byty přidali alespoň trochu normální stavu se sami včera viděli. Je to velmi složité, protože ten
nepořádek, který tam byl, který tam zůstali až do nebe volající.

mluvčí 
Zůstávají tu poslední 3 nájemníci, nový vlastník už si tady ty prostory zaměřuje i s vydáním stavebního povolení chce začít
budovat, co budete dělat, když se ti lidé neobtěžují do toho potřebného data?

mluvčí 
Ne dnešní má informace taková, že všichni nájemníci opustí byty do posledního dubna a 1 jediný, který má méně se mu ale do
30. 5. to my dodržíme samozřejmě. Ten tady bude 30. 5. ale všichni ostatní nájemníci třicátém budu tady nebudou.

mluvčí 
Vy, když jste ten prostor prodávali, tak jedno z podmínek bylo, že bude celoročně přístupný veřejnosti, jak konkrétně.

mluvčí 
Úplně, protože té to byl jedna z podmínek, jsme chtěli by to vlastně vzniklo druhé náměstí, aby ve skutečnosti tady se scházeli
lidé, jak z Protivína, tak nejenom ty, co přijdou jako turisté, i když bude zámek v nějakém čase hermeticky uzavřený, tak, aby
tady právě to žilo svým vlastním životem tzn. tady to bude otevřeno celoročně každý den.

mluvčí 
Ministerstva já vám děkuji za vaše odpovědi. Má tedy vzniknout, konkrétně kulturně obchodní centrum přístupné, jak místním,
tak i turistům nebo veřejnosti, která sem přijede, má tady být kavárna, pekárna, ale i ubytovací kapacity, které jsou pro Protivín
velmi důležité, protože ve městě momentálně zoufale chybí.

mluvčí 
Měl by mít dobré tam tyto centra také penzion, apartmány, restaurace, kavárna, pekárnu. Rádi bychom pořádali akce pro
veřejnost, například by se jednalo o farmářské trhy nebo velikonoční trhy investice by měla být v rozsahu kolem 200 000 000
Kč s tím, že samozřejmě záleží na tom, v jakém vztahu i 7 budov pozemky i my v současné době provádíme zaměření objektů a
připravujeme potřebné průzkumy s tím, že následovat bude studie celého areálu a dokumentaci potřebná pro stavební
povolení, takže jakmile získáme to stavební povolení rádi bychom začali tím, že plánujeme, že by to mohlo být kolem do konce
roku 2023.

mluvčí 
My jsme se na plánovanou novou podobu podzámčí ptali i místních a někteří z nich zavzpomínali, co se tady v těch budovách
pod zámkem v dávné minulosti odehrávalo. V poslední době už jsem mnoho místních nezavítal.

mluvčí 
Mě to osobně je úplně jedno, co tam bude hlavně, aby to nebylo tohleto. A víte, že tam tady bydlela u svého času žalob Bus a
tady na tady dopisoval cirkus Humberto a tam na tom Prahu měl lavičku a tam sedával a představy místním pickupy lyže. To
byla krása. Než tenhle ten bordel, co tam je, kdyby se to opravil, ať je to kohokoliv. Teď máme kapitalismus ne někdo to musí
vlastnit.

mluvčí 
Aspoň to bude trošku něčemu vypadat. Víte, co za vypadáte. Já teď jsem tam nebyla jsem tam byla naposledy se narodil syn
na vítání občánků, a to už je 48 let, ale nevím, ale makal se tam hodně, takže by to bylo jedině dobře, bylo by to třeba využitý
jest.

mluvčí 
Nový vlastník chce rekonstrukci zahájit v průběhu příštího roku hned, jak získat stavební povolení. Hotovo by mělo být do
konce roku 2025.

mluvčí 
Rekonstrukce bývalé ubytovny v Čelakovského ulici v Ústí nad Labem Krásném Březně Březně se prodraží. Oprava navíc
potrvá 16 týdnů déle. V domě má vzniknout 33 bytů, což se nelíbí obyvatelům sousedních domů. Bojí se, že z ubytovny zase
vznikne sociální bydlení a do lokality se vrátí problémy s nepřizpůsobivými.

mluvčí 
Rekonstrukce bude dražší zhruba 4,5 milionu. Město není získalo dotaci, nicméně ta nepokryje celou tu rekonstrukci a zbytek
peněz proto doplatí z úvěru ty peníze těch 4,5 milionu. Navíc pokryju pokrýt stavební práce, se kterými projekt úplně nepočítal
a město je zaplatí ze svého rozpočtu. Projekt na rekonstrukci domu z roku 2015 budova od té doby ale dál chátrala, a proto ta
oprava bude rozsáhlejší delší, než se počítalo, jak to vypadalo, když se z ubytovny stěhovali poslední nájemníci. A jak dům
vypadal zhruba před dvěma lety v reportáži.

Únor 2013 společnost CPI. Tehdejší majitel ubytovny chce zařízení uzavřít mříží. Dům ale odmítá opustit asi čtyřicítka
nájemníků.

mluvčí 
My se odtud nebudeme stěhovat. Prostě budeme dál bojovat. Zdá se.

mluvčí 
Že dostane dovnitř, protože politika dotazy s dětmi na ulici.
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mluvčí 
Tyto mysleli jsme žádná ubytovna. Město koupilo tak týden je to Praha z nich.

mluvčí 
Budova je zakonzervovaná připravená k rekonstrukci.

mluvčí 
Byty v objektu Čelakovského, tak chceme primárně pro seniory, kteří třeba už mají jenom 1 příjem 1 důchod a je pro ně
problém uplatit potraviny.

mluvčí 
Během těch 20 let, což je udržitelnost projektu, může jakékoliv jiné vedení chtít stěhovat už tak problematické části problémové
občany.

mluvčí 
V panelovém domě za mnou by mělo vzniknout 16 sociálních bytů pro seniory 17 dostupných bytů, které by mohli využít
například zaměstnanci integrovaného záchranného systému. Více o té rekonstrukci a dalším využití budovy a.s. náměstkem
primátora Tomášem Vlachem. Pane náměstku, dobrý den. Dobrý den. Místní se té opravy obávali. Obávali se toho, že sem
znovu nastěhují nepřizpůsobiví, jak tomu město zabránit, aby se sem stěhovat?

mluvčí 
Musím říct, že se obávali oprávněně tu budovu provozoval CPI byty velmi kontroverzní vlastník, který nepomáhal k tomu, aby
tady byl klid. My jsme jako město tu budovu koupili od CPI byty a nyní s pomocí dotace rekonstruujeme, je to možnost, jak
můžeme přímo ovlivnit skladbu nájemníků.

mluvčí 
16 sociálních bytů pro seniory, co si pod tím představit, pro koho budou určené?

mluvčí 
Ty byty jsou malometrážní, tzn. pomůžou seniorům, kterým nestačí příjmy na pokrytí nákladů, která neustále se zvyšují. A v ten
zájem už teď je od seniorů, takže věříme, že bez problémů byty obsadíme.

mluvčí 
To jsem se chtěl právě zeptat, jaký je ten zájem a je to tedy určeno pro tedy, kteří třeba ze svého důchodu mají tak malý
důchod, že si nemůžou dovolit přijít třeba do nějakého domovu pro seniory.

mluvčí 
Skutečně přes tu valorizaci důchodů, tak ty rostoucí náklady zatěžují seniory a kdyby jsme touhle službou chtěli pomoci, je to
pro seniory, řekl seniory, kteří na rozdíl od těch domovech pro seniory jsou ještě soběstační. Tzn. to je ten hlavní rozdíl mezi
touto službou službou, které, které nabízí město v domovech seniorů.

mluvčí 
Pokud by měli zájem, kam se můžou ozvat, kde, kde můžou se ucházet o to ubytování? Tak.

mluvčí 
My postupně v průběhu roku zveřejníme na webových stránkách i v tisku veškeré dokumenty žádostem o byty a samozřejmě
vytvoříme pořadník na základě kterého potom budeme obsazovat po dokončení rekonstrukce.

mluvčí 
Kolik vyjde takové nájemné pro seniora bude nějak regulované.

mluvčí 
Ta horní sazba 61 Kč za metr čtvereční tzn. je to skutečně nájemné, která pomůže primárně tedy seniorům plné sty zvyšující se
náklady, ať už potravin nebo nebo třeba energie.

mluvčí 
Tzn. dokážete odhadnout, kolik to bude za jednotu bytovou jednotku ±1000.

mluvčí 
Ten jeden z těch průměrných bytů vyjde přibližně na 4,5-5 000 Kč za měsíc.

mluvčí 
17 dostupných bytů tak bude nabídnuto pro lidi z integrovaného záchranného systému v Mostě nedávno zrekonstruovalo
město také jeden z domů a 5 bytů z toho nabídlo krajské zdravotní pro lékaře zdravotníky bude ten scénář stejný tady v Ústí.

mluvčí 
My chceme nabídnout řádově víc bytů než 5 pro krajskou zdravotní. Už jsme pro ten účel uzavřely memorandum tzn. opravdu
máme zájem pomoci dostat do regionů kvalitní lékaře, zdravotní sestry, ty byty můžou bejt významný motivační faktor.

mluvčí 
Já vám děkuji za rozhovor. Tolik náměstek primátora Tomáš Vlach, no a ještě připomenu, že ta rekonstrukce, která už je teď v
plném proudu, by měla být hotová v polovině příštího.
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Obránci ukrajinského Mariupolu volají o pomoc
RÁDIO , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 14:33 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 243 288,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Obránci ukrajinského Mariupolu volají o pomoc. Jejich velitel Serhij Volynskyj vyzval světové lídry, aby zorganizovali evakuaci z
rozsáhlých Mariupolských oceláren Azovstal, kde je jejich poslední Bašta.

Tohle by mohla být naše poslední výzva. Zbývá nám pravděpodobně několik dní, možná jen hodin, říká Volynskyj. Ruské
ministerstvo obrany dalo ukrajinským bojovníkům další ultimátum. Zbraně mají složit do dnešního odpoledne. Ukrajinská
vicepremiérka Irina Vereščuková mezitím oznámila, že Ukrajina se s Ruskem předběžně dohodla na vytvoření humanitárního
koridoru, kterým by z Mariupolu mohli odejít ženy, děti a starší lidé. U telefonu je teď Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních
studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Je podle vás nějaká reálná šance, že by západ výzvu obránců Mariupolu vyslyšel a nejak jim pomohl dostat se pryč?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já se obávám, že v tuhle chvíli není v podstatě moc prostor, jak obránců Mariupolu pomoc a i kdyby Západ zkusil nějakým
způsobem vyjednat odchod obráncům Mariupolu, tak úplně není jasné, proč bych s tím Rusko mělo souhlasit. A proč by tu
bitvu nebojoval dokonce a tzn. buď do chvíle, než se ukrajinští obránci vzdají nebo když padnou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Kolik nebo dá se odhadnout, kolik těch obránců může ještě v těch ocelárnách být a jestli přistoupí na to ultimátům, zatím to
neudělali, to ultimátum není první.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Tak to je velmi těžká otázka. Pravděpodobně tam těch obránců pořád může zbývat řádově nějaké nízké tisíce. Řada z nich ne-li
většina z nich bude minimálně lehce zraněná, utrpěli zraněných těch dlouhých bojích při dlouhém obléhání se tomu nedá
vyhnout.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Podle dřívějších prohlášení ukrajinské strany se v mariupolských ocelárnách ukrývá i množství civilistů. Podařilo se tyhle
informace potvrdit?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Já se přiznám, já jsem neviděl potvrzení, zároveň ukrajinská strana mluví o tom, že těch civilistů tam jsou stovky, což je
poměrně věrohodná informace. Je pravděpodobné, že část civilistů prostě nechtěla být na tom území, které ruské síly
okupovali a snažili se co nejdýl, co nejdéle zůstat pod ochranou ukrajinských vojáků.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
V Mariupolu zůstává podle ukrajinských úřadů na 100 000 lidí. Evakuace asi 6000 z nich by měla podle předběžné dohody
začít asi za necelou hodinu. Čekáte, že tentokrát by na to Rusové skutečně mohli přistoupit, protože zatím se do města
nedostal ani Červený kříž nebo třeba Lékaři bez hranic?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Uvidíme. Je pravda, že Rusko v předchozích případech většinou tu evakuaci velmi komplikovalo a když zase objevila informace
o humanitárních koridorech, tak často ta evakuace nakonec z nějakých důvodů, řekněme záminkami nemohla proběhnout. A je
tu jeden faktor, který by to mohl změnit, byť spekulujeme. Trochu se mění ta strategická logika toho jestli je pro Rusko
výhodné, aby civilisté v Mariupolu zůstali. Ve chvíli, kdy Rusko to město oblehlo, tak pro Rusko bylo výhodné tam ty civilisty
držet a komplikovat tím obranu města a obránci se museli o ty civilisty nějakým způsobem starat, dělit se s nimi o zásoby a
zároveň se museli dívat na utrpení toho civilního obyvatelstva a Rusové jím tím chtěli dát vzkaz, "raději se vzdejte, aby civilní
obyvatelstvo netrpělo". Ve chvíli, kdy jsou ty civilní obyvatelé na území kontrolovaném ruskými silami, tak samozřejmě ta
odpovědnost za ně přichází na Rusko a pro Rusko může být lepší se jich zbavit tím, že je nechá odejít pryč a tím přidělávat
naopak zase starosti Ukrajincům, kteří se o ně budou muset postarat.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Pokud se Rusům podaří Mariupol, tedy dobýt, k čemu jim pak bude úplně zničené, rozbombardované město s nulovou
infrastrukturou?

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Ten Mariupol v takovém stavu, v jakém ho Rusko získá samozřejmě fyzicky bude mít jenom omezenou hodnotu. Nicméně pro
Rusko stále má smysl ho kontrolovat ze tří důvodů. Za prvé samozřejmě i ta zbývající fyzická infrastruktura není úplně
bezcenná, co bude pro Rusko zejména důležité, že Mariupol je důležitým komunikačním uzlem, který zjednoduší spojení té jižní
a východní ruské fronty, a to je jedna věc. Druhá věc je, že ve chvíli, kdy Mariupol padne, tak se v Rusku uvolní ty síly, které v
tuhle chvíli potřebuje pro obléhání, pro dobývání Mariupolu. Podle různých odhadů to má být až 11 praporních taktických
uskupení, tzn. ne úplně zanedbatelné síly, které by se Rusku velmi hodily pro tu nadcházející bitku na Donbase. Za třetím
Mariupol má tuhle chvíli, a to asi nejdůležitější obrovskou symbolickou hodnotu. Ta symbolická hodnota je dána jednak tím, že
Mariupol se tak hrdě bránil a Rusko potřebuje tenhle příběh ohledně obrany Mariupolu zakončit tím, že ho nakonec dobije. Ale
ten Mariupol je přece jenom taky a základna a pluku Hazlov, což jsou ti údajní neonacisté, o kterých Rusové nemluví.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
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Říká Jan Ludvík z Univerzity Karlovy z Katedry bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd . Děkuju, na slyšenou.

Jan LUDVÍK, bezpečnostní expert, Katedra bezpečnostních studií IPS FSV  UK  
Na slyšenou.

Válka na Ukrajině
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: TV Nova , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 16:32 , Sledovanost pořadu: 304 632 ,
Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny , AVE: 488 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,38
Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
A já teď vítám ve vysílání Karla Svobodu z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy, dobrý den. Jak zásadní by pro
vývoj na Ukrajině bylo, pokud by Rusové získali kontrolu nad Mariupolem?

Karel SVOBODA, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Dobrý den. Ono, ono se to jakoby těžko říká, protože oni Mariupol samozřejmě můžou, můžou obejít. Tam bych řekl, že daleko
důležitější je to, že by si uvolnili ty síly, které tam mají, které v tuhle chvíli musí obléhat ten Azovstal, protože jestliže se počítá
ten počet obránců, řekněme, na 2,5 tisíce, tak Rusové tam musí mít výrazně, výrazně víc. A tohle by si uvolnili, takže já vidím
ten význam vedle symbolického, že by tedy mohli říkat - OK, dosáhli jsme to, co jsme chtěli, tak vlastně i ten faktický, že by si
uvolnili ty síly.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Cílem Ruska je teď ovládnutí Donbasu. Pokud by se to podařilo, považoval by to Vladimir Putin, potažmo ruská veřejnost za
úspěch nebo by válka pokračovala dál?

Karel SVOBODA, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Tak oni by to deklarovali jako úspěch, mohla by skončit současná fáze války, ale já bohužel jsem takový skeptický k tomu, že by
Vladimir Putin ustal ve svém snu nějakým způsobem ovládnout Ukrajinu, ovládnout ji ať už, pokud ne tedy přímo jako, jako
fyzicky ji obsadit armádou, tak ovládnout politicky, takže ta válka by pravděpodobně nějakým způsobem pokračovala dál.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Jak dlouho mohou tedy podle vás boje o Donbas ještě trvat?

Karel SVOBODA, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
To se strašně těžko určuje. Ono ruská armáda, aspoň ty zprávy, které máme, jsou to zase takové zprávy zákulisní ve stylu a
máme dobré informace, já nevím, od koho, tak říkají, že ona ta skepse v ruské armádě poměrně hodně narůstá prostě v tom
smyslu, že oni si uvědomují, že těmi konvenčními prostředky nejsou schopni, schopni Ukrajince porazit, že vlastně nejsou
schopní dosáhnout toho vítězství, které by si Vladimir Putin přál. Vladimir Putin je tlačí naopak do toho, aby, aby oni tohle
dokončili, ale ruská armáda pravděpodobně na to, na to úplně síly nemá, čili ono se to strašně špatně odhaduje. Třeba nevíme
ani sílu ukrajinské armády, neznáme jí, takže jako od hodin až po roky. Jo, to je strašně těžké říct.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Je tedy možné, že by se ještě našlo diplomatické řešení, že je teď prostor pro mírová jednání?

Karel SVOBODA, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
V tuhle chvíli ne, v tuhle chvíli se bude rozhodovat o tom, kde vlastně, co ty armády zastaví. Jinak vyjednáváte prostě ve chvíli,
kdy máte armádu v hlavním městě a jinak vyjednáváte, když prostě utíkáte a vaši vojáci zahazují zbraně, takže, takže v tuhle
chvíli na, prostor na diplomatická jednání moc není. Ta ofenzíva se někde zastaví a pak se bude dát jednat, ale oni Rusové,
ruská strana teď říká, že vlastně nedůvěřují ukrajinským vyjednavačům nebo že jim přestali důvěřovat. Já si myslím, že těm
ruským vyjednavačům ta důvěra nepanovala nikdy, takže ono v tuhle chvíli pro diplomatická jednání prostor moc není, ale
uvidíme, co bude, co bude, až se ta ofenzíva někde zastaví.

Petra KŘIVKOVÁ SVOBODA, moderátorka 
Pane Svobodo, děkuji za vaše odpovědi. Hezký den.

Karel SVOBODA, Katedra ruských a východoevropských studií FSV  UK  
Děkuji. Na shledanou.

Vláda ČR: Občané, udávejte! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: pravyprostor.net , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:15 , Země: Česko
PL Úřad vlády rozjel novou iniciativu boje proti dezinformacím nazvanou „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“. V jejím rámci
předkládá příklady „prokremelských lží“ a argumentů proti nim.

A také výzvy, kterými se občané mají řídit. Například by měli sledovat a sdílet důvěryhodné zdroje, jako například vládní
organizace nebo veřejnoprávní média. Vyvracet lži by se neměli bát ani v osobním kontaktu, například při diskusi s tetičkou
nebo kamarádem. Nahlašování dezinformací pak prý „není práskačství“, protože lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné –
lidé by je na sociálních sítích měli hlásit, a pokud mají podezření, tak hlásit i trestnou činnost. 
Mezi opakovaná prohlášení vlády patří věta: „Jsme ve válce!“ Některá opatření skutečně válku připomínají, například vypnutí
údajně dezinformačních webů, ke kterému se vláda hlásí i nehlásí, provázejí ho tajnosti a které dle zjištění iRozhlasu bylo z
popudu zpravodajských služeb. 
K boji s dezinformacemi se ale vláda hlásí. Jejím nejnovějším počinem je stránka s výzvou „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“,
která má hned v záhlaví Úřad vlády ČR. A prohlašuje: „Poprvé od roku 1939 jeden evropský stát napadl druhý, Evropa je
svědkem bezprecedentní ruské agrese. Rusko bezdůvodně a bez vyhlášení války napadlo sousední Ukrajinu. Tuto agresi
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nesmíme tolerovat a nesmíme jí pomáhat.“ 
Varuje: „Šířením ruských dezinformací pomáháte agresorovi. Dezinformace a lži jsou zbraně namířené proti nám všem.
Postavte se na stranu Česka. Bojujte proti ruským lžím. ČESKO VÁS POTŘEBUJE.“ 
Dále tato stránka nabízí příklady „typických lží“ a odpovědi na ně. Dezinformace mají prý za cíl Čechy „vystrašit a znejistit“ a
stránka úřadu vlády varuje, že „šířením prokremelských dezinformací pomáháte agresorovi“. Příkladů s odpověďmi je celkem
šest: 
Šest je také rad, jak s údajnými dezinformacemi bojovat. Úřad vlády a tvůrci stránky doporučují jednak sledovat a sdílet pouze
důvěryhodné zdroje, za které prohlašuje české vládní instituce a veřejnoprávní a důvěryhodná média. Ke zvážení
důvěryhodnosti se občanům doporučuje žebříček sestavený Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. 
Kromě toho iniciativa doporučuje, aby lidé před sdílením četli články až do konce a neřídili se jen titulky, případně si mají
zkontrolovat, zda se nejedná o hoax. Co se týče diskusí, lidé se prý nemají bát diskutovat a lži vyvracet, ale mají držet emoce
na uzdě. „Snaž se ale argumentovat věcně a neuchyluj se k nadávkám. Používej argumenty, které najdeš na webech
organizací, které vyvracejí lži,“ instruuje stránka. 
Nabádá i k mimointernetovému boji proti dezinformacím. „Proti dezinformacím nemusíš bojovat pouze na sociálních sítích,
klidně se pobav s tetičkou nebo s kamarádem,“ ponouká stránka ve stylu připomínajícím slavnou kampaň Přemluv bábu Jiřího
Mádla nebo výzvy Mikuláše Mináře, když ještě vedl spolek Milion chvilek pro demokracii. 
A prohlašuje, že „Nahlásit dezinformace není práskačství“. Ti, kterým připadá někoho nahlašovat nepříjemné, si dle stránky
mají uvědomit, že „lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné“. Na sociálních sítích na ně mají pak upozornit standardním
způsobem. „Trestné činy neváhej nahlásit Policii ČR,“ vyzývá pak stránka, ovšem co má být trestným činem čtenářům
nesděluje. 
Jako poslední je na stránce výzva, aby lidé nedávali peníze dezinformátorům, prý by měli podpořit „nezávislá média“. Varuje
před těmi, kteří si ze šíření dezinformací udělali byznys. „Dej těmto šmejdům červenou a raději finančně podpoř kvalitní
novinařinu, kterou přinášejí nezávislá média respektující etické zásady žurnalistiky,“ nabádá. 
Kdo se na této iniciativě podílí, není ze stránky úplně jasné, nicméně pod hlavičkou „Chci vědět více“ je jmenována řada
organizací, které jsou bojem proti údajným dezinformacím proslulé. Z vládních institucí to jsou Centrum proti terorismu a
hybridním hrozbám a Ministerstvo zahraničních věcí. 
Z nevládních pak například projekt CEDMO (Středoevropská pozorovatelna digitálních médií) , který vznikl na Fakultě
sociálních  věd  UK  a má za cíl „interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce za pomoci prvků umělé
inteligence, posilování digitální a mediální gramotnosti a rozvoj fact-checkingových platforem“. 
Asi není překvapením, že další zmíněné instituce jsou organizace Člověk v tísni, Čeští elfové, Jeden svět na školách,
Demagog.cz či Elpida. Kromě nich jsou „doporučeny“ například hnutí HateFreeCulture, organizace KremlinWatch, web
Manipulátoři.cz, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, asociace Nelež nebo Konsorcium nevládních organizací pracujících s
migranty. Není uvedeno, zda se na vzniku stránky některá organizace nějak podílela. 
„Reklamu“ mají na webu také iniciativa Stojíme za Ukrajinou a web Naši Ukrajinci. Na stránce se nevyskytuje ani jedno jméno
jejích tvůrců, ani jedna kontaktní e-mailová adresa, není tak jasné, zda má s projektem něco společného Michal Klíma, vládní
zmocněnec pro oblast médií a dezinformací. Dle správce domén je branmecesko.cz registrovaná na Úřad vlády a jako
administrativní kontakt jsou uvedeni IT správci úřadu. 
V argumentaci na stránce je řada nesrovnalostí. Například hned v první větě se tvrdí, že „poprvé od roku 1939 jeden evropský
stát napadl druhý“. Přitom na pozadí tohoto výroku je fotka z roku 1968, kdy bylo Československo napadeno hned několika
státy Varšavské smlouvy, což si koneckonců každý rok připomíná. Toto tvrzení také ignoruje válku na území bývalé Jugoslávie. 
U tzv. prokremelských dezinformací jsou pak některé argumenty mimo běžné, kupříkladu u tvrzení, že „Současná situace je
vinou NATO/Západu, které se rozpíná a ohrožuje Rusko“, namítá neznámý autor stránky, že NATO, EU a západní státy
opakovaně nabízely Rusku dialog a velmi dlouho tolerovaly „ruské hybridní působení na jejich území“, tedy údajné vměšování
se do voleb, vraždy občanů a kybernetické útoky. Dotyčný tedy nepopírá, že se NATO a Západ rozpíná, ani že toto rozpínání
může být pro Rusko vnímaně či skutečně ohrožující. 
U tvrzení, že „Ukrajina je nacistický stát, kde probíhá genocida Rusů“ pak autor namítá jednak, že Ukrajina není nacistický stát,
protože se do boje zapojila i jednotka izraelských veteránů. A také že „podle nezávislých mezinárodních organizací neexistují
zprávy, že by na Ukrajině probíhala genocida Rusů“. Jak ovšem řada vědců poukazuje ve vědeckém zkoumání, „absence
důkazů není důkazem absence“ – tedy že absence zpráv o jevu není důkazem, že daný jev neexistuje. 
K nové stránce úřadu vlády už se krátce vyjádřila Společnost pro obranu svobody projevu, která poznamenala, že pokud web
vyzývá k udávání spoluobčanů, o kterých si čtenář myslí, že nemluví pravdu, bude tento seznam opravdu dlouhý. 
Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky
Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty
nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP. 
S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou
přes , poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet 
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby 
Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym. 
Příspěvky za měsíc duben 2022: 
RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 200,- Kč, Iva Majerčíková
200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, Michal Kuchař 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Vladislav Vydra 200,-
Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ivo Fojtl 300,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Karel
Schuch 500,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, ing. Josef Javůrek 1000,- Kč, Tomáš Hartl 200,- Kč, Zdeněk Lejnar 200,- Kč,
Pavel Burget 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Přemysl Rubeš 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč,
Tomas Muller 200,- Kč, Mirko Hampl 170,62 Kč, Rudolf Roedling 597,18 Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Ivo Koláček 500,- Kč,
Ladislav Panský 500,- Kč, Jiří Obermaier 400,- Kč, MUDr. Martin Volný 1000,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Michal Škurek
500,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Vladimír Dlouhý 500,- Kč, Soňa Piškulová Hačun 200,- Kč, Dagmar Karlíková 300,- Kč,
Anonym 200,- Kč, Alexandra Budínská 200,- Kč, Jiří Zajíček 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil
Běhan 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Jan Nedvěd 200,- Kč, Pavel Šustr 1000,- Kč, Lucian Škorjanc 200,- Kč, Martin Vacek
250,- Kč, Zdeněk Svoboda 100,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč 
Celkem za měsíc: 18 917,78 Kč 
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to? 
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze. 
Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás
shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali
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komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména
nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny
atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér.
Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou
zodpovědnost. 
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE. 
(Visited 13 times, 13 visits today) 
Administrace: Redakce 
on 20.4.2022. 
votes, average: out of 5) 
Vložit komentář 

Výstavou proti dezinformacím. Zlínští studenti navrhli pomůcky pro mediální výchovu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČRo - wave.cz , Autor: Marcel Faltys , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:15 , RU / měsíc:
412 129 , RU / den: 31 043 , Rubrika: Výtvarné umění , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,34
Dezinformacím, tedy informacím s cílem oklamat a ovlivnit názor člověka, čelí stále více Čechů. V posledních letech vzniklo
několik iniciativ, které proti šíření dezinformací bojují – ať už občanských nebo na legislativní úrovni. Studenti Ateliéru
digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně řeší tématiku dezinformací na nové
výstavě. Zprávu přináší český server Czech Design.

Zlínští studenti navrhli pomůcky do výuky mediální gramotnosti. Právě výuka mediální gramotnosti a kritického myšlení je pro
pochopení fungování informací pro společnost klíčová. Na výstavě „Vždyť to psali na netu…“ se návštěvníci dozvědí například
o základních poučkách, jak se nenechat na internetu napálit, a na co si dávat pozor.

Na výstavě je k vidění například koncept Kláry Bárové, který kombinuje výuková videa, aplikace a desktopové rozhraní pro
pedagoga. Viktória Kolesárová zase upozorňuje na takzvaná deepfake videa, při jejichž sledování má divák problém rozeznat
realitu od fikce. Projekt „Nenech se zmást“ Markéty Babkové má za cíl pomoct učitelům oživit hodiny zábavnější formou než
pouhým frontálním výkladem. Žáci mohou tipovat, zda je zpráva manipulativní, a následně se pokouší odhalit dezinformační
techniky. Jiří Fikejz přidal interaktivního porůvodce „Jak se dělá hoax“.

„Dezinformace jsou čím dál tím větší problém, ale v českém školství jsou stále jen okrajovou záležitostí,“ říká pro Czech Design
Karolína Šimková z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Šimková je zároveň autorkou výzkumu mediální gramotnosti
projektu designformace.cz. Podle výzkumu společnosti STEM z roku 2021 podlehlo dezinformacím spojených s onemocněním
Covid-19 asi 40 % Čechů, upozorňuje Czech Design.

Práce mladých designérů uvidíte v rámci Zlin Design Weeku na výstavě „Vždyť to psali na netu“ od 6. do 13. května 2022 na
zámku ve Zlíně.
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Covid jako třídní nepřítel, Čína zamkla 380 mil. lidí. Švejnar kritizuje ČNB. Rusové mezi námi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Týdeník ECHO , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:36 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Rubrika: Týdeník , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,15 , Návštěvy za
měsíc: 6 400 000
Čína testuje strategii „zero covid“, tedy nulového covidu. Snaží se ho dosáhnout i za cenu obětování svého největšího města,
Šanghaje. V domácím vězení se v Číně ocitlo až 380 milionů lidí. Více v článku Ondřeje Šmigola v novém Týdeníku Echo.

Švejnar kritizuje ČNB. „Zvyšováním úroků napomohla k inflaci“. Ekonom Jan Švejnar se domnívá, že díl viny na zdražování má i
Česká národní banka zvyšováním úrokových sazeb. „Vůbec se s nimi nemělo jít nahoru tak, jak se šlo. Bylo to předčasné a
špatné. Firmy najednou mají dražší úvěry než v okolních zemích a jsou zcela evidentně znevýhodněny. To může oslabit i celou
ekonomiku. Je tady riziko do recese,“ říká Jan Švejnar, profesor mezinárodní ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku,
v rozhovoru s Lenkou Zlámalovou.

Topit na 18 stupňů, zateplovat. Rodí se plán, jak se vyvléci z ruské smyčky. Daniel Kaiser v tématu Týdeníku Echo popisuje
míru české závislosti na ruské ropě a plynu. A také to, jak česká vláda plánuje vyvléci se z ruské energetické smyčky.

Rusové mezi námi. Spolky sponzorované Kremlem oněměly. Jednatřicetiletý Alex pochází z Kavkazu a v České republice žije už
třetím rokem. Živí se jako mechanik a má umělecké ambice. Maluje. Píše. Před osmi lety, kdy Rusko obsadilo Krym, pochopil,
že ve své domovině žít nechce. Začal se učit anglicky a připravovat na to, že jednou odejde. „Je drahé a komplikované dostat
vízum do České republiky, když jste z Ruska. Dlouho se na to čeká,“ vysvětluje. Jeho manželka vízum nedostala... Více o
situaci Rusů v České republice se dozvíte v reportáži Alžběty Bublanové.

Co ruská válka znamená pro Asii? Čína je zdrženlivá jen naoko. Jak je současný konflikt vnímán v širším okolí Ruska,
postsovětském prostoru, v Číně nebo třeba v Indii? Spojují tyto země s válkou také nějaké své cíle či ambice? Komu se válka
hodí? Nebo naopak překáží? Redaktor Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a
bezpečnostním analytikem Jiřím Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a
analytikem serveru Sinopsis Davidem Gardášem.

Němci nemohou za všechno, například za válku na Ukrajině. V Evropě a speciálně v její středovýchodní části včetně českého
koutu se po 24. únoru zrodil nový konsenzus. Za ruský vpád na Ukrajinu mohou – pochopitelně po Rusku – nejvíc Němci. O
minulém víkendu to zcela natvrdo řekla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, která Angelu Merkelovou žádá, aby se
celému světu omluvila za to, co se na Ukrajině děje. Tvrdit, že k válce na Ukrajině vede přímá cesta od strachu Merkelové z
Putina a obchodů sociálnědemokratických soudruhů s Gazpromem, je však zavádějící a neúplné, píše Daniel Kaiser.

Nové číslo Týdeníku Echo můžete číst již nyní elektronicky. Od čtvrtka je pak k dostání i v prodejnách tisku. Týdeník Echo si
můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.
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Velký bratr přichází URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: cz24.news , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 18:52 , RU / měsíc: 15 038 , RU / den: 861 , AVE:
2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
ČESKO: Jak informovala mainstreamová média (tudíž to zcela jistě nebude dezinformace), naše vláda chystá zákon k potírání
dezinformací. Vláda prý chce nastavit efektivnější pravidla k potírání dezinformací. Falešné zprávy a agresivní dezinformátory
považuje stát za riziko, které vyžaduje novou legislativu. Před několika dny řekl v Právu vládní zmocněnec pro oblast médií a
dezinformací Michal Klíma, že „svoboda slova… neznamená svobodu šíření dezinformací, a vůbec ne takových, které záměrně
šíří cizí moc, aby ovlivnila politické poměry v jiné zemi.“

Novou legislativou zaměřenou na dezinformace se zabývá ministerstvo spravedlnosti i vnitra. S výsledkem chtějí přijít během
několika měsíců. Jakou bude mít zákon podobu, však zatím není jasné. Patrně bude vycházet ze slovenského vzoru, který do
trestního zákona doplňuje nový skutek, na jehož základě by bylo trestné vytvářet i šířit nepravdivé informace, které by mohly
„znepokojit obyvatelstvo nebo ovlivnit jeho rozhodování o závažných společenských otázkách“. Viníkům by na Slovensku v
takovém případě hrozil jeden rok až pět let vězení. 
Jak ale víme z našich i slovenských událostí minulých týdnů, jde to i bez zákona. Ve slavný výroční den 25. února vypnul český
privátní spolek Nic.cz (prý na doporučení vlády a bezpečnostní služby) řadu webů, jež byly kýmsi (kým, na to odpověď dodnes
neznáme) shledány závadnými. Na Slovensku (popsali jsme to před několika dny v samostatném článku) vypnuli portál
Infovojna (předtím Hlavné zprávy a další), ale tam už přímo v režii Národného bezpečnostního úradu (obdoby naší BIS). Jestliže
už víme, že exekutiva a tajné služby přebírají do svých rukou pravomoc, která je v demokratické zemi výlučnou privilejí
zákonodárců, pak není zřejmé, proč se naši ministři chtějí zdlouhavě zabývat anti-dezinformační legislativou. Že by to bylo z
důvodů malého množství agend, které si na příslušných ministerstvech (vnitra a spravedlnosti) říkaly o akutní řešení, není moc
pravděpodobné. Důvod bude nejspíš ten, že si vláda uvědomila, že vypnutím webů toho 25. února porušila Ústavu a její Listinu
základních práv a svobod (včetně Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1949), a to přestává sranda. Vláda
porušující Ústavu země přestává být vládou demokratickou a stává se autokracií. Nezapomínejme na to. 
Kolem nového zákona a vůbec boje s tzv. dezinformacemi se vyjevují ještě další zajímavé aspekty. Výše citované Právo
charakterizuje pracovní náplně vládního zmocněnce Klímy takto: „koordinuje mezi ministerstvy, úřadem vlády a nevládními
organizacemi další postup.“ Zajímalo by mě, kde se mezi (přece jen zatím z voleb vzešlými institucemi, jako je vláda a
ministerstva) najednou vzaly neziskové organizace. Podivení ale skončí, jakmile se podíváme pár let zpátky. Už proto, že víme,
že náhody neexistují a každá věc má svou příčinu i důsledek. 
Už roku 2005 vznikla organizace Evropské hodnoty. U jejího zrodu vidíme Petra Koláře (ano, ten, který rozpoutal
vnitropolitickou krizi roku 1997 známou jako Sarajevský atentát), a též třeba Štefana Füleho, mezi lety 2010 – 2014
eurokomisaře za Česko. Kolem roku 2015 se Petr Kolář vcelku nepokrytě dal slyšet, že bude usilovat o prezidentskou funkci.
Nakonec tak neučinil, neboť to byl na první pohled marný boj. O to víc před sebou tlačil spolek Evropské hodnoty, vedený
vykutáleným pornohercem Jakubem Jandou. Spolek se původně tvářil jako intelektuální trust debatující o politických trendech,
ale relativně nedávno se překabátil na „Bezpečnostní centrum“. Zde se provozuje už od roku 2016 program zvaný Kremlin
Watch, zaměřený na ideologický boj proti Rusku. Připomeňme, že v té době panovalo mezi západem a východem relativní
mocenské příměří (s výjimkout Majdanu), takže Kremlin Watch lze chápat jako předsunutou jednotku. Důkazy k tomu daly samy
Evropské hodnoty, když zaútočily na prezidenta Zemana, jenž si „dovolil“ zpochybnit morální autoritu ukrajinských nacistů
Bandery a Šuchevyče. K oběma se dnešní oficiální ukrajinská místa hlásí jako bezmála k „otcům zakladatelům“, staví jim
pomníky a nosí jejich portréty v pochodňových průvodech. 
Evropské hodnoty ale nejsou žádným odborným společenstvím. Studie Fakulty  sociálních  věd  UK  Praha  analyzovala jejich
činnost s tímto verdiktem: „„Studie think tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí ČR,
obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií,
ale projevem ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým)
budoucím hrozbám.“ Podle Petra Bittnera z Deníku Referendum, „Janda není ochoten uznat politickou pozici, která vybočuje z
primitivního studenoválečného schématu, na kterém stojí jeho vnímání světa i sama politická orientace think-tanku Evropské
hodnoty.“ Bittnerův článek nesl vskutku případný titulek: „Think-tank Evropské hodnoty: Jestřáb v rouše expertním.“ (Deník
Referendum 25. srpna 2018). Klíč k dnešní debatě o anti-dezinformačním zákonu hledejme právě v té větě analytiků z FSV
UK : „Připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým) budoucím hrozbám.“ 
Co se ovšem stalo v mezičase? Někdejší ministr Chovanec zjara 2017, půl roku před volbami, dohodl s informačními giganty
typu Facebooku či Googlu, že budou mazat „závadné“ obsahy. Jestli si Chovanec myslel, že mu to vyhraje volby, byl na omylu.
Jeho socialisté tak tak prolezli do Sněmovny a jen díky intrice namířené proti SPD mohli usednout za dosti ponižujících
podmínek do Babišovy vlády. Ukázalo se tedy, že tento způsob represe a likvidace oponentních názorů nestačí. Tak byly
vypuštěny na trať podivné anonymní spolky typu Čeští elfové, do hry byly (jak přiznává i Klíma v Právu) připuštěny neziskovky
(třeba Manipulátoři.cz aj.) a začala ta pravá štvanice, na jejímž zdaleka ještě ne konci jsou vypínané weby, pošlapávaná Ústava
a opravdu tragikomická snaha dát tomu všemu likvidačnímu činění právní rámec. 
Nepůjde však jen o weby. Dokonce i našim vládním úředníkům (s mnohaletým zpožděním) došlo, že dominantní část veřejné
komunikace se odehrává na sociálních sítích. Vládní úderka si tedy hodlá vyšlápnout i na ně. Hezkou a opravdu nehledanou
tezi, která to má ospravedlnit, dodal Roman Máca z Manipulátorů (to je mimochodem dokonalý nomen omen): „Jestliže jsou
weby a aktivisté na sociálních sítích vnímáni jako bezpečnostní riziko, tak pokud je něco takovým rizikem, mělo by to mít oporu
v legislativě,“ řekl tento myslitel doslova. Co to znamená v překladu? Jestliže Máca, Evropské hodnoty či jiný pucflek dnešní
politické elity a její nenávistné ideologie dělící občany na lepší a horší, plnoprávné a bezprávné, označí nějaký mediální obsah
či jeho autora nebo šiřitele za „bezpečnostní riziko“, pak by na to měl být zákon, který toto riziko odstraní a ztrestá. Ale co když
se Máca nebo Kartous nebo Janda nebo kterýkoli další Bretschneider české mediální scény sekne? 
Ale nebojme se, oni se ve své bůhvíkomulibé činnost splést nemohou. Jsou totiž dobře motivováni, aby psali a říkali to, co
právě píšou a říkají. Velký bratr na ně pilně dohlíží a všichni, v čele s nimi, spějeme do toho krásného nového světa. Inu,
možná ten svět bude krásný, ale svobodně žít se v něm dát nebude. 
Sledujte nás na Telegramu: t.me/cz24news 
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Ekonom Švejnar kritizuje ČNB. Čína kvůli covidu zamkla 380 milionů lidí. Rusové mezi námi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: echo24.cz , Autor: Týdeník ECHO , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 20:14 , Celková
návštěvnost: 3 710 000 , RU / měsíc: 1 374 605 , RU / den: 103 540 , Rubrika: Týdeník, Homepage, Domov, Seznam cz, Krátké zprávy , AVE: 30 000,00
Kč , Země: Česko , GRP: 1,15 , Návštěvy za měsíc: 6 400 000
Ekonom Jan Švejnar se domnívá, že díl viny na inflaci má i Česká národní banka zvyšováním úrokových sazeb. „Vůbec se s
nimi nemělo jít nahoru tak, jak se šlo. Bylo to předčasné a špatné,“ říká profesor mezinárodní ekonomie na Kolumbijské
univerzitě v New Yorku v rozhovoru s Lenkou Zlámalovou. Firmy podle něj najednou mají dražší úvěry než v okolních zemích a
jsou zcela evidentně znevýhodněny. To může oslabit i celou ekonomiku. Více v novém vydání Týdeníku Echo.

Čína testuje strategii „zero covid“, tedy nulového covidu. Snaží se ho dosáhnout i za cenu obětování svého největšího města,
Šanghaje. V domácím vězení se v Číně ocitlo až 380 milionů lidí. Více v článku Ondřeje Šmigola.

Topit na 18 stupňů, zateplovat. Rodí se plán, jak se vyvléci z ruské smyčky. Daniel Kaiser v tématu Týdeníku Echo popisuje
míru české závislosti na ruské ropě a plynu. A také to, jak česká vláda plánuje vyvléci se z ruské energetické smyčky.

Rusové mezi námi. Spolky sponzorované Kremlem oněměly. Jednatřicetiletý Alex pochází z Kavkazu a v České republice žije už
třetím rokem. Živí se jako mechanik a má umělecké ambice. Maluje. Píše. Před osmi lety, kdy Rusko obsadilo Krym, pochopil,
že ve své domovině žít nechce. Začal se učit anglicky a připravovat na to, že jednou odejde. „Je drahé a komplikované dostat
vízum do České republiky, když jste z Ruska. Dlouho se na to čeká,“ vysvětluje. Jeho manželka vízum nedostala... Více o
situaci Rusů v České republice se dozvíte v reportáži Alžběty Bublanové.

Co ruská válka znamená pro Asii? Čína je zdrženlivá jen naoko. Jak je současný konflikt vnímán v širším okolí Ruska,
postsovětském prostoru, v Číně nebo třeba v Indii? Spojují tyto země s válkou také nějaké své cíle či ambice? Komu se válka
hodí? Nebo naopak překáží? Redaktor Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a
bezpečnostním analytikem Jiřím Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a
analytikem serveru Sinopsis Davidem Gardášem.

Němci nemohou za všechno, například za válku na Ukrajině. V Evropě a speciálně v její středovýchodní části včetně českého
koutu se po 24. únoru zrodil nový konsenzus. Za ruský vpád na Ukrajinu mohou – pochopitelně po Rusku – nejvíc Němci. O
minulém víkendu to zcela natvrdo řekla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, která Angelu Merkelovou žádá, aby se
celému světu omluvila za to, co se na Ukrajině děje. Tvrdit, že k válce na Ukrajině vede přímá cesta od strachu Merkelové z
Putina a obchodů sociálnědemokratických soudruhů s Gazpromem, je však zavádějící a neúplné, píše Daniel Kaiser.

Nové číslo Týdeníku Echo můžete číst již nyní elektronicky. Od čtvrtka je pak k dostání i v prodejnách tisku. Týdeník Echo si
můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.

GOEBBELS SE PROBRAL A NADŠENĚ TLESKÁ!!! NAHLAŠOVÁNÍ DEZINFORMACÍ PRÝ „NENÍ PRÁSKAČSTVÍ“
Přemluv tetu, že Putin lže. Hlas na policii. Fiala rozjel akci URL
Automatický překlad
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ČESKO: Úřad vlády rozjel novou iniciativu boje proti dezinformacím nazvanou „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“. V jejím rámci
předkládá příklady „prokremelských lží“ a argumentů proti nim. A také výzvy, kterými se občané mají řídit. Například by měli
sledovat a sdílet důvěryhodné zdroje, jako například vládní organizace nebo veřejnoprávní média. Vyvracet lži by se neměli bát
ani v osobním kontaktu, například při diskusi s tetičkou nebo kamarádem. Nahlašování dezinformací pak prý „není
práskačství“, protože lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné – lidé by je na sociálních sítích měli hlásit, a pokud mají
podezření, tak hlásit i trestnou činnost.

Mezi opakovaná prohlášení vlády patří věta: „Jsme ve válce!“ Některá opatření skutečně válku připomínají, například vypnutí
údajně dezinformačních webů, ke kterému se vláda hlásí i nehlásí, provázejí ho tajnosti a které dle zjištění iRozhlasu bylo z
popudu zpravodajských služeb. 
K boji s dezinformacemi se ale vláda hlásí. Jejím nejnovějším počinem je stránka s výzvou „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“,
která má hned v záhlaví Úřad vlády ČR. A prohlašuje: „Poprvé od roku 1939 jeden evropský stát napadl druhý, Evropa je
svědkem bezprecedentní ruské agrese. Rusko bezdůvodně a bez vyhlášení války napadlo sousední Ukrajinu. Tuto agresi
nesmíme tolerovat a nesmíme jí pomáhat.“ 
Varuje: „Šířením ruských dezinformací pomáháte agresorovi. Dezinformace a lži jsou zbraně namířené proti nám všem.
Postavte se na stranu Česka. Bojujte proti ruským lžím. ČESKO VÁS POTŘEBUJE.“ 
Dále tato stránka nabízí příklady „typických lží“ a odpovědi na ně. Dezinformace mají prý za cíl Čechy „vystrašit a znejistit“ a
stránka úřadu vlády varuje, že „šířením prokremelských dezinformací pomáháte agresorovi“. Příkladů s odpověďmi je celkem
šest: 
Šest je také rad, jak s údajnými dezinformacemi bojovat. Úřad vlády a tvůrci stránky doporučují jednak sledovat a sdílet pouze
důvěryhodné zdroje, za které prohlašuje české vládní instituce a veřejnoprávní a důvěryhodná média. Ke zvážení
důvěryhodnosti se občanům doporučuje žebříček sestavený Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. 
Kromě toho iniciativa doporučuje, aby lidé před sdílením četli články až do konce a neřídili se jen titulky, případně si mají
zkontrolovat, zda se nejedná o hoax. Co se týče diskusí, lidé se prý nemají bát diskutovat a lži vyvracet, ale mají držet emoce
na uzdě. „Snaž se ale argumentovat věcně a neuchyluj se k nadávkám. Používej argumenty, které najdeš na webech
organizací, které vyvracejí lži,“ instruuje stránka. 
Nabádá i k mimointernetovému boji proti dezinformacím. „Proti dezinformacím nemusíš bojovat pouze na sociálních sítích,
klidně se pobav s tetičkou nebo s kamarádem,“ ponouká stránka ve stylu připomínajícím slavnou kampaň Přemluv bábu Jiřího
Mádla nebo výzvy Mikuláše Mináře, když ještě vedl spolek Milion chvilek pro demokracii. 
A prohlašuje, že „Nahlásit dezinformace není práskačství“. Ti, kterým připadá někoho nahlašovat nepříjemné, si dle stránky
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mají uvědomit, že „lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné“. Na sociálních sítích na ně mají pak upozornit standardním
způsobem. „Trestné činy neváhej nahlásit Policii ČR,“ vyzývá pak stránka, ovšem co má být trestným činem čtenářům
nesděluje. 
Jako poslední je na stránce výzva, aby lidé nedávali peníze dezinformátorům, prý by měli podpořit „nezávislá média“. Varuje
před těmi, kteří si ze šíření dezinformací udělali byznys. „Dej těmto šmejdům červenou a raději finančně podpoř kvalitní
novinařinu, kterou přinášejí nezávislá média respektující etické zásady žurnalistiky,“ nabádá. 
Kdo se na této iniciativě podílí, není ze stránky úplně jasné, nicméně pod hlavičkou „Chci vědět více“ je jmenována řada
organizací, které jsou bojem proti údajným dezinformacím proslulé. Z vládních institucí to jsou Centrum proti terorismu a
hybridním hrozbám a Ministerstvo zahraničních věcí. 
Z nevládních pak například projekt CEDMO (Středoevropská pozorovatelna digitálních médií) , který vznikl na Fakultě
sociálních  věd  UK  a má za cíl „interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce za pomoci prvků umělé
inteligence, posilování digitální a mediální gramotnosti a rozvoj fact-checkingových platforem“. 
Asi není překvapením, že další zmíněné instituce jsou organizace Člověk v tísni, Čeští elfové, Jeden svět na školách,
Demagog.cz či Elpida. Kromě nich jsou „doporučeny“ například hnutí HateFreeCulture, organizace KremlinWatch, web
Manipulátoři.cz, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, asociace Nelež nebo Konsorcium nevládních organizací pracujících s
migranty. Není uvedeno, zda se na vzniku stránky některá organizace nějak podílela. 
„Reklamu“ mají na webu také iniciativa Stojíme za Ukrajinou a web Naši Ukrajinci. Na stránce se nevyskytuje ani jedno jméno
jejích tvůrců, ani jedna kontaktní e-mailová adresa, není tak jasné, zda má s projektem něco společného Michal Klíma, vládní
zmocněnec pro oblast médií a dezinformací. Dle správce domén je branmecesko.cz registrovaná na Úřad vlády a jako
administrativní kontakt jsou uvedeni IT správci úřadu. 
V argumentaci na stránce je řada nesrovnalostí. Například hned v první větě se tvrdí, že „poprvé od roku 1939 jeden evropský
stát napadl druhý“. Přitom na pozadí tohoto výroku je fotka z roku 1968, kdy bylo Československo napadeno hned několika
státy Varšavské smlouvy, což si koneckonců každý rok připomíná. Toto tvrzení také ignoruje válku na území bývalé Jugoslávie. 
U tzv. prokremelských dezinformací jsou pak některé argumenty mimo běžné, kupříkladu u tvrzení, že „Současná situace je
vinou NATO/Západu, které se rozpíná a ohrožuje Rusko“, namítá neznámý autor stránky, že NATO, EU a západní státy
opakovaně nabízely Rusku dialog a velmi dlouho tolerovaly „ruské hybridní působení na jejich území“, tedy údajné vměšování
se do voleb, vraždy občanů a kybernetické útoky. Dotyčný tedy nepopírá, že se NATO a Západ rozpíná, ani že toto rozpínání
může být pro Rusko vnímaně či skutečně ohrožující. 
U tvrzení, že „Ukrajina je nacistický stát, kde probíhá genocida Rusů“ pak autor namítá jednak, že Ukrajina není nacistický stát,
protože se do boje zapojila i jednotka izraelských veteránů. A také že „podle nezávislých mezinárodních organizací neexistují
zprávy, že by na Ukrajině probíhala genocida Rusů“. Jak ovšem řada vědců poukazuje ve vědeckém zkoumání, „absence
důkazů není důkazem absence“ – tedy že absence zpráv o jevu není důkazem, že daný jev neexistuje. 
K nové stránce úřadu vlády už se krátce vyjádřila Společnost pro obranu svobody projevu, která poznamenala, že pokud web
vyzývá k udávání spoluobčanů, o kterých si čtenář myslí, že nemluví pravdu, bude tento seznam opravdu dlouhý. 
Sledujte nás na Telegramu: t.me/cz24news 

Foto: Repro branmecesko.cz Popisek: 
Výzva na webu Úřadu vlády ČR branmecesko.cz 
Foto: Repro branmecesko.cz Popisek: 
Výzva na webu Úřadu vlády ČR branmecesko.cz 

Anna Burdová – autorské čtení a beseda URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: melnicek.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.04.2022 23:07 , RU / den: 3 500 , AVE: 1 500,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,04
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.

Další informace a vstupenky http://www.mekuc.cz/akce/2783-anna-burdova-autorske-cteni-a-beseda 

Dopis do prázdna aneb Což založit ještě jednu Chartu?
TISK , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 4 , Autor: Karel SÝS , Vytištěno: 43 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022
00:20 , Rubrika: Z domova , AVE: 59 129,22 Kč , Země: Česko
Zúčastnil jsem se manifestace Charty 2022 na Staroměstském náměstí. Podotýkám hned zkraje, že jsem Chartu podepsal v
naději, že se stojaté vody konečně pohnou. Po vystoupení několika řečníků jsem však odešel. Nemohl jsem již poslouchat, že
největší problém společnosti je COVID-19, očkování a nošení roušek. 
Škoda. Řečníci neustále omílali, že »za komunistů« žili občané v nesvobodě. Podobně na Hradě pan prezident, kterého si
velice vážím, prohlásil, že tato země žila čtyřicet let v odosobněné době. Vše, co zde bylo dodnes vytvořeno, vytvořily právě
osobnosti, dokonce i ty, ba právě ty, co byly a jsou panem prezidentem oceňovány a vyznamenávány. Vyjmenovávat je
netřeba, byl by to ostatně nekonečný seznam. 
I řečníci na zmíněné manifestaci tvrdili, že miliony českých občanů vlastně žily a pracovaly ve zlu. Škoda, tím Charta 2022 přišla
o statisíce podporovatelů, když ne členů. 
Učitelé poctivě učili a vychovali občany vzdělané, a co víc – po dalším vzdělávání bažící. Ztratíte tedy učitele, kteří učili a
vychovali generace vědoucích. Dnes jsou nuceni vychovávat poloviční elektronické analfabety, co si přečtou, že si mají koupit
svůj trojitý kyblík KFC Drive Thru, ale nepřečtou Vrchlického ani Seiferta. 
Statisíce poctivých občanů tvořily hodnoty, z jejichž trosek žijeme dodnes. Ty jste také ztratili. Ztratíte i nemocné s COVID-19:
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vždyť rouška je jen rouškou, pod níž se dějí neplechy. 
Rozklad a marasmus společnosti přece nezačal před dvěma roky příchodem COVID-19. I když to nechcete slyšet, začal po
převratu. Po kolikáté v českých dějinách už došlo k dělení na smělé a nesmělé? Na ty, co smí, a co nesmí? 
Chartu 2022 jsem podepsal. Na tiskové konferenci jsem vystoupil a přiznal, že Chartu 1977 jsem nepodepsal a proč. 
Předpokládal jsem, že vývoj po převratu nás dovede až sem, na sám kraj totálního a totalitního zblbnutí. Spolu s Michalem
Černíkem, předsedou Svazu českých spisovatelů, a s Jaromírem Pelcem, šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta, jsme se
snažili o normalizaci, rozuměj o normálnější stav kultury. Ano, šlo to ztuha. 
Jaromír Pelc již uzavřel nakladatelské smlouvy například s Ivanem Wernischem nebo Karlem Šiktancem. Ukázalo se však, že
disidenti mnoho zájmu neprojevovali. Proč také, když už bylo vše naplánováno, a ti, kdo převrat pečlivě připravovali,
nepotřebovali normalizaci poměrů, právě naopak. Každý počin v tomto směru házel do jejich plánu vidle. 
Čas oponou trhnul, česká opona je pořád natržená. Část lidí si polepšila, část si nakradla, část se napakovala, část se nechala
okouzlit vidinou kuponů, jež jim umožní dostat aspoň nějaký drobek z podniků, které jí však před Listopadem všechny patřily.
Část naopak – byla opět vyhozena ze všech ústavů mocnářství. Jako v Čechách vždy, vyhazovali je především ti, co si nakvap
přešili kostýmy. 
Jakési příměří trvalo několik let, pak režim nasadil silnější páky. Kapitalismus zná totiž sofistikovanější nástroje než minulý režim.
Jedna z účastnic tiskovky se svěřila, že může říkat pravdu nahlas už jen v obýváku. Chyba lávky, nikdo nikde již není v bezpečí
před Velkým Všeslyšícím Uchem. O tak chlupatých uších se StB ani nesnilo. 
Současný režim je chytřejší – například můžete vydat knihu. Ano, zatím, ale za své a nepatrným nákladem. Pak nastoupí
cenzura mlčením. To však platilo jen do března 2022. Teď už nemůžete vydat jen tak nějakou knihu, hovořit na veřejnosti ani
doma, co vám slina na jazyk přinese. Ani číst, ani poslouchat, ani myslet. Nemůžete schvalovat, co není schváleno, jinak
budete zastřelen s celou rodinou. Pardon, nikoli zastřelen, zatím ještě ne. Ale volačo sa proslýchá. 
Věřil by někdo, že musíme povinně propadnout třeštění? 
Nedávno byla ve Stavovském, dříve Tylově divadle uvedena inscenace opery Gaetana Donizettiho Robert Devereux. Ředitelka
Festivalu hudebního divadla Opera 2022 v Praze z jeviště sdělila divákům, že po dlouhé diskusi bylo rozhodnuto, že ruská
mezzosopranistka Elena Maximova smí přece jen vystoupit, i když je Ruska. 
Robert Devereux měl štěstí, prošel kádrovkou, protože byl poslancem nikoli ruské Dumy ani nedej bože Nejvyššího sovětu
SSSR, nýbrž anglického parlamentu. To třeba fenomenální Anna Netrebko byla vyškrtnuta ze všech divadel předuralské
zeměkoule. 
Po proslovu následoval nevídaný krok. Obecenstvo muselo povstat a vyslechnout v podání orchestru a sboru ukrajinskou
hymnu. 
Za protektorátu Böhmen und Mähren ani Goebbelse nenapadlo, že by se mělo v českém divadle zpívat, že Německo je
nadevšecko. A i ten Václav Talich byl zván do Němec, aby tam dirigoval Mou vlast. 
Sešrotovaný Koněv, zafačované Sbratření… Bohužel časy se nemění a lidé jsou pořád stejní. Nebo přece jen nejsou? 
O pár dní později vysvětlil umělecký ředitel opery Národního divadla, že Čajkovského opera Střevíčky je zakázána, neboť v
době imperiálních nároků Ruska se »historický kontext Čajkovského opery stává citlivým tématem«. Je v ní totiž chválen car. 
To za komančů se směla hrát opera Michaila Ivanoviče Glinky Život za cara, aniž někoho napadlo srovnávat cara s Brežněvem.
Aby bylo jasno, dílo se původně jmenovalo Ivan Susanin, ale později ho přejmenoval sám Glinka. Děj se odehrává kolem roku
1612, kdy mladý ruský rolník Ivan Susanin obětuje svůj život pro cara před zachráněním skupiny záškodnických Poláků. Pane
jo! 
FIFe – organizace chovatelů koček, na konferenci ve Wannsee vyloučila ze světové výstavy koček kočky ruské! Nesmí být ani
dováženy ani zapisovány do rodokmenů, jsou totiž rasově nečisté. Na rozdíl od norimberských zákonů nebyly však u koček
odstupňovány a zohledněny stupně rasového míšení. 
Z abecedy bude s nejvyšší pravděpodobností vypuštěno písmeno Z, jelikož bylo namalováno na tancích a dalších vozidlech,
jež vtrhly na Ukrajinu. Chudák Átopek! 
Nepoznáte ani řidiče-začátečníky podle Z v červeném trojúhelníku. Respektive poznáte je, teprve když to do vás napálí.
Inkriminovaným písmenem se zabývá jakási Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Jistě vznikne na ono téma nejedna přínosná diplomka! 
Jiný mudrc, Jiří Boukal, specialista na branding (co to je?) a komunikaci, prozradil redaktoru Metra, že »před druhou světovou
válkou používala svastiku řada firem, je to vlastně symbol štěstí«. Ó, jak šťastni byli chovanci koncentráků za trochu toho
štěstíčka! 
Zet zkrátka aspiruje na vyloučení (nebo vyškrtnutí?), doufejme však, že abeceda neskončí ypsilonem, nýbrž žet! 
Bože, jak hluboko jsme klesli! Z těchto straček už nevybředneme? 
Na Ukrajině se střetly dva kapitalistické státy. Socialismus bylo lze zlepšovat, ale kapitalismus nikoli – ne že by byl zlý, ale musí
se živit, žrát a požírat. Ale co až nebude co požírat? Ta chvíle se nezadržitelně blíží, ona už je tady! 
I ti, co to mysleli dobře, jsou vytlačeni k těm, kdo už dávno věděli, že to není dobře. Kapitalismus – aby přežil – zase něco
vymyslí. Musí se cpát, ale z kloaky mu lezou už jen trosky. 
Což takhle založit ještě jednu Chartu? 

Foto autor:   FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ
Foto popis:   Demonstrace Charty 2022 na Staroměstském náměstí

Mariupol už patrně dlouho nevydrží odolávat
TV , Datum: 20.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 00:49 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 479 272,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Tomáš ŠPONAR, moderátor 
56. den bojů na Ukrajině. Ruská armáda je kousek od dobytí Mariupolu. Obránci města už dlouho nevydrží. Velitel tamní
brigády proto vybídl světové lídry k evakuaci z rozsáhlých oceláren, kde se kromě vojáků ukrývá i řada civilistů. Moskva
ukrajinské jednotky opět vyzvala ke složení zbraní. Obránci ultimátum odmítli. Starosta města mezitím doporučil občanům, aby
Mariupol opustili. Evakuaci do Záporoží má zajistit humanitární koridor. Podobné pokusy o cestu do bezpečí ale už v minulosti
selhaly.

Ondřej NEKOLA, redaktor 
Poslední bašta ukrajinského odporu. Kolik vojáků v masivním továrním komplexu protkanýmu podzemními tunely o rozloze přes
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10 km2 operuje, není jasné. Podle odhadů připadá na jednoho obránce oceláren 10 bojovníků podporovaných Kremlem.
Odpověď Ukrajinců na další ruské ultimátům byla přesto jasná: Nevzdáme se.

Serhij VOLYNA, velitel námořní pěchoty 
Apelujeme a prosíme světové lídry, aby nám pomohli. Prosíme je, aby nás vysvobodili.

Ondřej NEKOLA, redaktor 
Na videu zaslaném světovým médiím vyzývá velitel šestatřicáté brigády ukrajinské námořní pěchoty k evakuaci stovek civilistů,
převážně žen a dětí, kteří se v protileteckých krytech Mariupolských oceláren ukrývají.

Serhij ORLOV, místostarosta Mariupolu 
Bylo by pěkné, kdyby (Rusové) umožnili civilistům odejít z areálu Azovstalu nebo i opustit město, ale nedovolili to padesát dní.

Ondřej NEKOLA, redaktor 
Přesně od 5. března, datum vytvořený posledního humanitárního koridoru z Mariupolu. Ten dnešní se měl otevřít ve 2 hodiny
odpoledne místního času. Kyjev vyslal do oblasti na 90 autobusů. Evakuovat by měly na 6000 lidí nejen z oceláren, ale i z
dalších částí města. Kolik se jich dostalo do bezpečí, zatím nelze nezávisle ověřit. Kreml tvrdí, že další strategický bod ve městě
- přístav je už pod jeho kontrolou. V troskách města vznikají provizorní trhy s tím nejnutnějším.

prodavačka 
Tyto jsou poslední, 40 hřiven, berte si.

Ondřej NEKOLA, redaktor 
Kilo brambory je k dostání v přepočtu za necelých 40 Kč, dobít mobil generátoru vyjde na 30 Kč. K tvrdému ostřelování dál čelí
celý východ země. Rusko se v rámci druhé fáze války snaží získat kontrolu nad doněckou a luhanskou oblastí a chlubí se
těmito záběry. Kyjev tvrdí, že se mu daří protiútoky odrážet a několik oblastí osvobodil. Dál se brání Charkov, který čelí
každodennímu bombardování od začátku války. Poslední útok mířil na sídliště, zabil nejmíň 4 lidi.

obyvatelka Charkova 
Střela prošla skrz a všechno rozbila.

Ondřej NEKOLA, redaktor 
Kyjev obvinil Moskvu, že v okupovaných obcích chystá referenda o připojení k samozvaným separatistickým republikám. Jedno
takové mělo proběhnout v obci Rozovka v Záporožské oblasti. Na videu šířené ruskými médií ale hlasují převážně staří lidé a
většinu z nich obyvatelé vesnice nepoznávají.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
A v Horizontu je s námi Jan Kofroň z institutu politických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Nad obranou
Mariupolu jsme v uplynulých týdnech opakovaně lámali hůl. Je to téměř neuvěřitelné, ale ona zatím drží, čím to je?
Samozřejmě, pokud necháme stranou neuvěřitelnou morálku a motivaci jeho obránců.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Já bych si dovolil říci, že ty boje ve městech bývají poměrně náročné, zejména pro toho útočníka, takže to, že se obránci drželi
měsíc, je něco, co není tak extrémně překvapivé, byť určitě ten fakt, že si do současnosti zachovali schopnost udržet poměrně
rozsáhlé území, dnes dokonce podnikli protiútok, aby umožnili části svých nových druhů dostat se do toho Azovstalu je
poměrně unikátní, to bezesporu ano. A je třeba říci, že ti Ukrajinci předvedli poměrně velké taktické umění a naopak Rusové to
taktického mění často strádají, vidíme často různé obrázky nebo videa bojovníků zejména z Čečenska, kteří působí spíš jako
nějaká TikToková armáda než jako skutečně takticky kompetentní, čemuž potom odpovídá i a na jejich neschopnost to město
skutečně rychle dobít.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Zaznělo slovo překvapivé. Lze si ještě pořád představit překvapení. Obrovské překvapení, můžeme říct i happyend v podobě
záchrany obránců, tedy, řekněme, nějakým způsobem, že prolomí to obležení a podaří se jim uniknout, anebo celého města,
což by samozřejmě muselo znamenat jeho zpětné dobytí nebo získání ukrajinskými silami.

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Já se obávám, že tohle příliš pravděpodobné není. Pokud by obránci skutečně byli schopni prolomit tu obranu nebo ty síly,
které blokují město, tak by stejně se museli vydat nějakých 100 km na sever. Samozřejmě tam všude nejsou Rusové, to území
je poměrně řídce obsazeno, ale prostě museli by jít nepřátelským územím. To je pro ně velmi nereálné. Stejně tak je nereálné,
že by se tento okamžik nebo za 14 dní něco takového podařilo ukrajinským silám z oblasti právě /nesrozumitelné/ probojovat se
směrem na Mariupol. Ta vzdálenost je příliš velká, takže já se obávám, že budu skeptikem.

Tomáš ŠPONAR, moderátor 
Při vší úctě k obráncům Mariupolu i k tomu, kolik na sebe vlastně vážou sil útočníka. To podstatné je v tuhle chvíli frontální střet
na východě Ukrajiny nebo podél její celé linie. Podle analytiků na obranu půjde zejména takzvaně o logistický souboj. Můžeme
už teď říci, kdo je na něj lépe připraven, kdo je schopen ho lépe zvládnout?

Jan KOFROŇ, Institut politických studií, Fakulta  sociálních  věd , UK  
Samozřejmě Rusové prostě mají pořád nějakou početní výhodu, byť ne velkou. Určitě mají nějakou výhodu v technice, v
zásobách techniky a nemyslím si, že to je tak zásadní. Já se domnívám, že to mnohem podstatnější bude, nakolik Rusové se
poučili ze svých minulých chyb a nakolik budou schopni operovat skutečně v nějakých kombinovaných týmech tak, aby využili
své síly v dělostřelectvu a aby využili třeba svých tankových jednotek a nevrhali tyhle ty síly na naivně připravené obraně.
Pokud by tak činili, tak v ten okamžik samozřejmě Ukrajinci mají velkou šanci na to, že ten ruský útok zpomalí a posléze zastaví
a Rusům se v podstatě nic nepovede. A pokud se ale Rusové poučí a budou postupovat, řekněme, racionálněji, o něco
pomaleji, ale o něco chytřeji, tak v ten okamžik samozřejmě Ukrajina má pořád šanci na to, aby ty svoje jednotky z toho
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obklíčení dostala, ale pravděpodobně bude muset část těch území opustit.

Živé vysílání 07:40
TV , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 08:16 , Sledovanost pořadu: 54 609 , Pořad:
07:40 Živé vysílání , AVE: 10 395 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Kontinentální filozofie ústavu Akademie věd České republiky. Tak dobré ráno paní docentko.

mluvčí 
Dobré ráno.

mluvčí 
Jak se pozná odolná společnost?

mluvčí 
Pro zjednodušeně řečeno, je to společnost, která je schopna projít neočekávanými nebo sice očekávatelným, ale nadměrně
zatěžující mi událostmi tak, že během toho řešení nedojde k žádným dalším jaksi sekundárním zátěžím a sekundárním jakoby
katastrofám najde relativně rychle novou harmonii nebo novou optimální rovnováhu, přitom ta společnost schopná nejenom
jaksi být rigidní ustát tu změnu ve své neměnnost je, ale například změnit některé své politiky způsoby fungování adaptovat se
nebo dokonce transformovat. Ta tu odolnost můžeme spolu s různými společenskými celkem, když víme o společnosti, tak to
docela často vypadá hodně abstraktně, ale o odolnosti mluví i jednotlivá města nebo komunity pracovní celky instituce a je
zajímavé, že to, že ta společensko ostnaté odolnosti je takovým průsečíkem mezi tématy odolnosti psychické individuální a
environmentální čelem mluvíme o sociální viru mentální odolnosti v současné době velmi často.

mluvčí 
Tak my už jsme zažili v posledních letech hned několik testů té odolnosti tak jak si Česko poradilo třeba s pandemickou krizí,
anebo teď jaksi zvládáme poradit s krizí kolem války na Ukrajině?

mluvčí 
Já mám chuť vlastně začít dobrou zprávu, a to je, že české republika má zjevně velice obrovskou výhodu, a to jej fungující
občanská společnost tzn. že my jsme schopni reagovat solidárně jako jako veřejnost, když nastane nenadálá událost, a to jsme
právě zaznamenali, jak během pandemie, tak během nyní války na Ukrajině takty. Ty první reakce ty první týdny měsíce a
týkalo se to i tornáda na jižní Moravě. Jsou takové, že my jsme schopni vnímat potřeby druhých lidí, cítíme se provázáni, máme
kvalitní vztahy, které jsou mimo jiné živené třeba i bohatou kulturu, která právě v té době jaksi ne krize vytváří podhoubí pro to,
abychom reagovali takhle optimálně, a to, co naopak snižuje naši odolnost zjevně ten jakoby převod mezi lidmi a úrovni
výkonné moci, kde když ta událost jste jaksi se prodlužuje také vyžadována nějaká koordinace státem a tam je ten převodní
jakoby mechanismus relativně složitý v České republice, tím se dostáváme na trochu nižší příčky i v indexech, které jsou, pokud
jde o odolnost vytvářeny, takže například existuje dokument, který zní v angličtině neúčast klient a souvisí den týmy, kam písek
odolné jsou země OECD a Evropské unie a tam se Česká republika v takových různých měřících, jako je sociální politika nebo
schopnosti dělat kompromisy v krizích a nebo obhajitelnou opatření versus lidská práva dostáváme na na pozici dvacátou
druhou dvacátou 29.

mluvčí 
My teď mluvíme o tom, že vytvořit odolnou společnost jedná z priorit toho předsednictví na té akademické úrovni, tak co vědci
můžou vlastně dělat pro to, aby podporovali odolnou společnost. My jsme tady mluvili občanské společnosti o těch elitách, ale
co třeba vědci mohou udělat, když už tedy mluvíme se zástupci Akademie věd?

mluvčí 
No a tam jsou vlastně 2 ohledy. Jednak, co můžu dělat věda ve chvíli, kdy dochází k nějaké opravdu krizové události a tam si
myslím, že věda může nabídnout opravdu soustavné systematické vyhodnocování každé nové situace, protože ta se často
nepředvídatelně mění, takže to dost to systematické vyhodnocování to, že nezůstanete na jednom bodě, ne říkáte pořád
stejné. Pokud věci působí v Praze si plenárních týmech, tak dospívají k robustním jakoby opisu analýza, který má mnoho
perspektiv a tím pádem mohou nabídnout opět z té situace. Ne jedno rozměrný a v konečném důsledku potom můžu doporučit
také optimální nejbližší kroky, který s tou s vývojem té krizové situace nastupuji, pokud jde o společensko vědní obory, které já
zastupuju, tak tam je důležité uvědomit si, kolik máme v sobě kulturních předpokladů nebo myšlenkových schémat nebo jakoby
principů naší společné komunikace, který umožnil nebo naopak komplikuje kroky, který vedou k udržení Terezie nutně
odpovědi na krizi, takže když ne polarizovaná společnost už v době lidu, tak tak je tam vysoká pravděpodobnost, že ta
polarizace se ještě zesílí a tím pádem nebudeme schopni nějakýho efektivního kroku. No a jste tam době v té době, kdyby krize
není tam vlastně ten tep téma rezidence taky strašně důležité, protože věda on v tomhle období si myslím, že by měla a dělá to
skrze například programy strategie a ve 21 vnímat svoje místo ve společnosti ne ne orientovat se souzená ten expertní
výkonový prostor toho, jaké jakési interní soutěže, ale vnímat, jak moc je věda propojená s ostatními institucemi s veřejným
prostorem a že ve veřejném prostoru vznikají různý druhy vědění a že to vědecké vědění by mělo mít nějakou úplně jasnou
provázanost svěděním, který vychází se praktické zkušenosti se umělecké tvorby nějakého komunitního života a že tyhle ty
druhé vědění nejsou jako hierarchicky jinde, ale naopak by měli být neustále provozovány vědeckým poznáváním, protože díky
tomu znovu můžeme. Ex jste byl loučit to, že budou vznikat nějaký alternativní zdroje pravdy a a o které budou nahrávat vlastně
optimální řešení krizí.

mluvčí 
Možná jenom na závěr stručně, jestli můžeme uvést příklady opravdu odolné společnosti, které si můžeme brát příklady a
takové společnosti, kde to nefunguje, kde bychom se měli vyvarovat podobných jednání.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 109 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Tak 1 věc je dávat příklady je vlastně nám teďka je jako jedné věci, konkrétně mluvit o odolných společnostech, a to já mám
vlastně tendenci nedělat, i když například stát New York má vysloveně program, který máme své menu odolnost, který je
založen na naší schopnosti nebo jejich schopnosti tedy odolávat hurikánům. Švédsko má Švédsko agenturu pro
nepředvídatelné události pod ministerstvem pro kulturu a demokracii, která vysloveně soustavně vytváří jakousi připravenost
občansko právě politickou pro libovolné nepředvídatelné hrozby, ale to, co já bych jako chtěla zdůrazňovat je, že ono nejde o
to, že vytvoříme nějakou odolnou společnost, která bude mít nějakou jako pevnost a pak už budeme všichni spokojeni, ale že
jde o dynamický proces vlastně neustále schopnosti, jako by měnit svoje funkce měnit svoje svoje uzpůsobení podél vlastně
nových informací, takže odolné společnosti takové, která je na krize připravená, nenalhávejme si, že by se jí nic nemohlo stát
to, že se nenecháme zaskočit, protože nebereme krize jako překvapení, ale jako normální fakt lidské v lidském životě 11
důležitý faktor odolnosti, protože tím snižujeme nějakou jako pravděpodobnost patologické šokové události.

mluvčí 
Alice volá velení řízení. Domnívám se děkujeme za rozhovor, mějte se nejen díky.

mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
Bylo třičtvrtě na 8 nabízím přehled dnešních očekávaných událostí. Dobré ráno. Ukrajina se.

mluvčí 
Pokusí evakuovat další civilisty žijící blízko.

mluvčí 
Frontové linie nebo v okupovaných či ostřelované městech. Naplánované jsou třeba vlaky ze Záporoží do Lvova nebo
Pokrovskij v Doněcké oblasti na Zakarpatskou Ukrajinu. Další pokus o evakuaci se uskuteční také v Mariupolu. Jeho úspěch
ale závisí na klidu zbraní a domluvě s Ruskem. Včera se z města podařilo zachránit několik desítek lidí.

3 dohody o vině a trestu v kauze údajných manipulací s pražskými nemocničními zakázkami projedná soud. Státní zástupce
uzavřel celkem se čtyřmi lidmi jednou právnickou osobou. Už na konci roku schválil dohodu s podnikatelem Tomášem
Horáčkem. Ten spolu s dalšími lidmi podle policie ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích a údajně za to žádal úplatky.
Vedle něj jsou v kauze stíhání tak i bývalí ředitelé nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská, František Novák nebo někdejší
poslanec ODS Marek Šnajdr.

mluvčí 
Sdružení historických sídel vyhlásí vítěze soutěže.

mluvčí 
Památka roku 2021. Cena se uděluje za nejlepší projekt na opravu historických budov. Do letošního ročníku je přihlášena
třeba Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, hrad, Šternberk nebo kostel všech svatých na Pražském hradě. Začíná jarní Flora
Olomouc největší nejstarší výstava květin v Česku. Část expozice se bude věnovat Honza jím k vidění bude i 600 let starý
stromek pocházející z Japonska. Jarní.

mluvčí 
Část expozice se koná poprvé po dvou letech. Předchozí.

mluvčí 
Ročníky byly zrušené kvůli epidemii covidu 19 výstava potrvá do neděle.

Dobrý den. Já ještě přidám přehled dnešního sportovního vysílání. Kateřina Nekolná si do poledních sportovních zpráv pozvala
českou volejbalistkou Veroniku Trnkovou, která se právě končící sezóně zařadila mezi elitní blokařky italské soutěže. Jaký byl
přesun z Liberce do Říma, jak se její italské angažmá vyvíjí sportovní zprávy začínají ve 12 25. Basketbalisté Nymburka jsou
krok od postupu do semifinále české nejvyšší soutěže v sérii proti Děčínu vedou Středočeši 20 obě předchozí střetnutí ale byla
velmi vyrovnaná a bojovná. Dnes se týmy utkají ve třetím zápase čtvrtfinále. Na severu Čech utkání vysíláme v přímém
přenosu od 18 hodin na ČT sport plus ze záznamu poté od 20 desetina televizním ČT sport. Česká hokejová reprezentace
dnes odehraje pátý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Ve Spišské Nové Vsi se utká s domácím Slovenskem svěřenci
finského trenéra kari Jalonen se proti bronzovému týmu z letošních olympijských her pokusí vrátit na vítěznou vlnu. Po třech
výhrách v pátek podlehli Chomutovu v Chomutově Německu utkání vysíláme živě od 17 20 na ČT sport.

mluvčí 
Ukrajinské město mariupol by už dnes mohlo padnout, tvrdí to alespoň čečenský vůdce Ramzan Kadyrov. Bylo by to pro ruskou
armádu po dlouhé době další velké vítězství za téměř 2 měsíce války. Dosud velkých měst obsadila ruská armáda pouze místo
čtyř zón, kde má příští týden proběhnout údajně referendum o vzniku tzv. irské lidové republiky. Mezitím Rusko taky oznámila
úspěšný test nové mezikontinentální rakety. Nejen tato témata teď proberu s Karlem svobodou z institutu mezinárodních studií
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Zdravím vás dobré ráno. Dobrý den. Kdybychom začali situací v Mariupolu, co by
znamenalo pro Rusko, že dnes tedy nebo v nejbližších hodinách opravdu tohle město ovládne, ať už toho strategického, tak z
toho symbolického významu?

mluvčí 
Tak já bych za prvé nepřeceňoval Ramzan Kadyrova. On se už několikrát ukázalo, že tady ty jeho jednotky jsou spíš takový
jako hezký na dohod. Ty, kdo komu ale ale bodovou hodnotu mají velmi malou, ale reálně ta situace je v Mariupolu mizerná,
takže, takže ten pán by samozřejmě znamenal jakési symbolické vítězství. Rusové říkali, že to je to, co jim šlo nebo budou říkat,
to je to, o co jim šlo. Tady v uvozovkách osvobodit doněckou Luhanskou republiku, kdy oni říkají, uznali jsme těch hranicích
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těch oblastí, tak jak byli, což je zase zajímavé, protože nějaký nějakých věcech zase tu od ukrajinské hranice neuznávají. A tato
má samozřejmě tu faktickou rovinu, že si tím uvolní určité jednotky, které budou moci poslat někam jinam, ale jako to město,
kterou z velké části dobyto a ono se počítalo původně s tím, že bude dobyto daleko daleko dříve, čili čili ta obrana jim způsobila
velké problémy a tohle bude ta změna.

mluvčí 
Jak velká ztráta bude pro Ukrajinu, když přijde o tohle město, protože tím se víceméně Rusku už opravdu otevře ten prostor
ovládnout celé pobřeží?

mluvčí 
Tak samozřejmě byla by to velká ztráta, jako pokud tedy počítáme s tím scénářem, že to zvládnou, tak to, tak to bude velká
ztráta. Na druhou stranu a na druhou stranu bylo poměrně jasné, že Ukrajina prostě bude mít nějaké ztráty, že není není úplně
velká šance, jako že by, že by se Rusku nepodařilo dobýt nějaké z těch velkých měst. A Mario Wolf bylo výrazně dny
nevýhodné situaci z toho důvodu, že prostě tam postupovaly jednotky jednotky z Krymu zároveň postupovaly jednotky z těch
tzv. republik, čili mariupol měla v tomhle tom a extrémně extrémně složitou obranou situaci a já říkám to, že se dokázal udržet
tak dlouho je vlastně obdivuhodné určitě obráncům, ale ale není to tak překvapivé, pokud by pan.

mluvčí 
Ještě 1 věc jako složité potom dobré udržet vlastně město v rukou ruské armády pomohlo Rusům, že většina civilní
obyvatelstva medu po opustila. Bude tak jednodušší vlastně udržet nadvládu nad městem?

mluvčí 
Tak ono je otázka, jestli se dá ještě úplně mluvit o městě. Ono oni ho zničili, takže vlastně tam to moc nestojí, ale samozřejmě
kombinace kombinace strachu. Vždycky máte prostě nějakou část společnosti, která si řekne, nám je to vlastně jedno tak nebo
ten moci nemáme rádi, ale aspoň aspoň mír a část obyvatelstva bude sice bude sice proti, ale, ale ty můžete potlačit brutální
silou, což Rusové budou dělat dělají a část obyvatel bude bude aktivně spolupracovat takhle to vždycky takhle to vlastně bylo
všude. Ono se stačí podívat prostě na historii protektorátu a třeba Čechy Morava a vy uvidíte prostě něco podobného.

mluvčí 
Když se budeme bavit o případných diplomatických jednáních, tak z té ukrajinské strany zaznívalo v minulých dnech, že právě
situace v Mariupolu komplikuje to jednání tak, jakým způsobem teď změní rozložení sil tu vyjednávací pozici obou stran
případné dobytí Mariupolu?

mluvčí 
Ten to samozřejmě Ukrajina bude výrazně méně méně ochotná ochotná jednat. No, ono je zase otázkou, jak vlastně nebo nebo
ještě mi tady mluvíme o tom, že Mariupolu jako by bylo už dobyt nebo včetně zůstalo, ale to samozřejmě tak ještě není, ale
samozřejmě ukrajinská opozice bude nesmlouvavá ono i ta vyjednávání jsou prostě složitější, protože panuje obrovská
nedůvěra vůči tomu, že Rusové splní to, co slíbili oni oni vykreslují i obránce Mariupolu jako nacisty jako jako žoldáky, já nevím,
co všechno a příliš jako ta důvěra k tomu, že když slíbí, že je nechají odejít, tak prostě prostě nepanuje. Ono se to stalo už
třeba v roce 2014 slovanskou, kdy slíbily Rusové, že prostě nechají ty ty ukrajinské síly odejít a o tom do nich prostě prostě
bez jakýchkoliv skrupulí začali střílet, takže, takže i tohle to je prostě složité.

mluvčí 
Další zpráva, která včera rezonovala nebo chce objevila, je mluví o tom, že právě jediné velké město, které zatím Rusové
získali person, že se tam chystá referendum o vzniku tzv. First loňské lidové republiky, měl by podle BBC proběhnout už příští
týden. Tak, jak takové referendum může dopadnout, jakou bude mít váhu v celé té situaci?

mluvčí 
Já myslím, že výsledky jsou napsaný to jako jako se nemusíme dělat žádný iluze. Ono to ono to lidová referenda jako zase
můžu můžu přinést ten příklad Mariupolu, kdy kdy deklarovali, že tam byla účast na 70 v roce 2014 a snad
sedmdesátiprocentní účast občanů Mariupolu a pak jste zjistili, že byli na to na to půlmilionové město otevřeny všehovšudy 4
volební okrsky a že by v každém volebním nemuselo získat každou vteřinu asi 30 lidí, takže takže ty výsledky to nemá vůbec
cenu nějak hodnotit, protože ty budou budou namalované už dávno dopředu.

mluvčí 
A poslední věc vás poprosím o komentář ještě ruskému testu nové mezikontinentální rakety z armád. Prezident Putin prohlásil,
že je to jedinečná zbraň, která přiměje k zamyšlení všechny, kteří se pokoušejí ohrožovat Rusko. Spojené státy ale tvrdí, že jde
spíš o rutinní záležitost, že to není nic překvapivého něco, co by ohrožovalo, jak Spojené státy, tak jeho i její spojence. Jak vy
vnímáte tenhle test, je to něco, co může nějakým zásadním způsobem promluvit do vývoje války?

mluvčí 
Já nejsem vojenský expert, ale obě strany mluví úplně logicky Putin nebo prezident Putin, říká to, co jako posílalo, potřebuje
poslat vůči romskému obyvatelstvu on celou dobu žije vlastně v tom snaží udržet ruské obyvatelstvo v tom, že na ně někdo
útočí, že se brání, že vlastně ta válka na Ukrajině obranou, jakkoliv to zní paradoxně Spojené státy, říkají to nic není, ale je to je
to test jedné rakety, ta málokdy nebo snad nikdy nemáte zbraň, která by tím, že jednou vyvinutá, tak ten moment vlastně
všechno všechno totálně změnilo, takže já bych k tomu byl rezervovaný, ale chápu, proč obě strany říkají to, co říkají.

mluvčí 
Naším hostem byl Karel Svoboda z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme za to
přenesli den na shledanou.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.
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Máme pod kontrolou celý Mariupol, tvrdí Moskva. Putin odvolal útok na ocelárnu URL
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Ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle státní agentury TASS prohlásil, že ruská invazní vojska mají kontrolu nad celým
Mariupolem. Okupanti podle americké CNN ovládli i město Rubižne v Luhanské oblasti. V Chersonu podle ukrajinských úřadů
chystají fingované referendum o nezávislosti. Kyjev se obává, že plnou ofenzivu na Donbase Rusko teprve spustí. Prezident
Volodymyr Zelenskyj apeloval na to, aby Rusko bylo označeno za teroristický stát.

Ruský vůdce Vladimir Putin také podle TASS nařídil zrušit útok na ocelárny Azovstal v Mariupolu. V rozsáhlém komplexu zaujali
pozice obránci města. Putin podle státní agentury rozkázal pokračovat v blokádě ocelárny.

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov předtím prohlásil, že ruské síly ovládnou ocelárny Azovstal ještě během tohoto dne, „před
obědem nebo po obědě“. O definitivní ztrátě ukrajinské kontroly nad Azovstalem Kadyrov mluvil už v úterý.

Ruské jednotky dobyly také město Rubižne. CNN lokalizovala a ověřila autenticitu videí z Rubižného i sousední Kreminny, která
se objevila na sociálních sítích. Na záběrech z Rubižného, kde podle předloňských dat žilo téměř 57 tisíc lidí, je vidět do značné
míry zničené centrum a severní části města. Ruské síly se na záběrech pohybují v ulicích bez omezení.

Ve městě Kreminna, které leží zhruba jedenáct kilometrů západně od Rubižného, invazní vojska vztyčila ruské vlajky a prapory
separatistů na vládních budovách.

Už ve středu večer gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj připustil, že 80 procent území regionu je pod ruskou okupací.
Agentura DPA připomíná, že před 24. únorem, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, Moskvou řízení separatisté ovládali asi 30
procent území Luhanské oblasti.

Luhanský gubernátor také upozornil, že invazní vojska zničila všechny sklady potravin v Severodoněcku. Obyvatelé města jsou
proto závislí na dodávkách jídla skrze humanitární pomoc.

Podle zprávy britské rozvědky ze čtvrtečního rána ruské síly postupují směrem ke Kramatorsku, který nadále čelí ostřelování.
„Rusko pravděpodobně touží dosáhnout významných úspěchů před oslavou dne vítězství 9. května. To by mohlo ovlivnit
rychlost a sílu jejich aktivit,“ píší zpravodajci.

Moskva také odmítla návrh na příměří během pravoslavných Velikonoc. Ke klidu zbraní vyzval generální tajemník OSN António
Guterres, ruský ambasador ale tvrdí, že příměří by „kyjevským nacionalistům a radikálům dalo čas na přeskupení“.

Fronta se významně nehýbe, tvrdí Ukrajina

Naopak ukrajinské ozbrojené síly během středy odrazily devět ruských útoků na území Luhanské a Doněcké oblasti. „Byl zničen
jeden tank, deset obrněných vozů, dva automobily, jeden dělostřelecký systém, dvě jednotky zvláštní ženijní techniky,
protiletadlový raketový systém a nepřátelský muniční sklad,“ hlásí ukrajinský generální štáb. Vzdušné síly podle něj sestřelily tři
bezpilotní letouny a jednu řízenou raketu.

„Nepřítel se snaží pokračovat v útočných operacích na východě s cílem získat plnou kontrolu nad územím Doněcké a Luhanské
oblasti,“ píše dále velení ukrajinských ozbrojených sil. Rusko podle něj také pokračuje v raketových a bombových úderech na
vojenskou a civilní infrastrukturu na celém území Ukrajiny, podotkla agentura Ukrinform.

Ukrajinský generální štáb ale zároveň nehlásí žádné významné změny v první frontové linii, poznamenává ruská služba stanice
BBC. Tvrzení Kyjeva ani Moskvy o situaci na frontě nelze nezávisle ověřit.

Cherson podle Kyjeva čeká falešné referendum

Kyjev už dříve varoval, že na dobytých územích na jihu Ukrajiny se Rusko chystá uspořádat falešná referenda o připojení k
Rusku. Ve čtvrtek ukrajinská armáda upozornila, že v Chersonu chystají Rusové fingované hlasování o vzniku „Chersonské
lidové republiky“ na 27. dubna.

„V Chersonské oblasti okupanti zintenzivnili přípravy referenda,“ konstatovalo operační velitelství Jih ukrajinské armády.
Rusové se podle něho snaží bez ohledu na platné zákony a předpisy uspíšit legitimizaci okupační moci. To, že se hlasování má
konat v pracovní den, dokládá, že názor místních obyvatel ruskou správu nezajímá, zdůraznila armáda. „V připraveném scénáři
je výsledek známý,“ dodala.

Ukrajinští představitelé se domnívají, že ke zfalšování referenda ruské úřady využijí osobní údaje, které jim místní obyvatelé
poskytli s cílem dostat humanitární pomoc.

Podle Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  není třeba si o „referendu“
dělat iluze. Připomíná podobné hlasování z Mariupolu, kde Rusové v roce 2014 reportovali účast přes 70 procent, ačkoliv
otevřeny byly v bezmála půlmilionovém městě pouze čtyři volební místnosti. „Výsledky nemá vůbec cenu hodnotit, ty budou
namalované už dávno dopředu,“ říká k chystanému hlasování Svoboda.

Plný útok teprve přijde, varuje Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce, aby Rusko bylo označeno za stát podporující terorismus a ruská armáda za
teroristickou organizaci. „Uděláme vše, abychom každého ruského důstojníka a velitele pohnali k odpovědnosti za válečné
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zločiny,“ zdůraznil ve středu pozdě večer.

Ukrajinským vyšetřovatelům podle něho moderní technologie pomáhají vyjasnit mnoho detailů. „Každé příjmení, každou adresu,
každý bankovní účet – vše najdeme,“ nechal se slyšet ukrajinský prezident.

O bojích na východě a jihu Ukrajiny řekl, že ruské jednotky budou maximálně kruté, jen aby dosáhly i co nejmenšího vítězství.
„Okupanti využijí při své rozsáhlé ofenzivě každý pokus k tomu, aby si připsali jakékoliv vítězství, kterým by mohli živit svoji
propagandu,“ varoval Zelenskyj.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov upozornil, že Rusové na východě země zatím podnikají jen „pokusné operace“
s cílem otestovat ukrajinskou obranu. Je podle něho jen otázkou času, než začne „ofenziva v plném rozsahu“.

Domnívá se také, že boje v Donbasu nemusí být poslední a rozhodující bitvou současné války. „Tak optimistický bych nebyl,
před námi může být ještě celá řada různých věcí,“ řekl Danilov na rozhlasové stanici Radio NV.
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Vojenský analytik: Kdyby Ukrajinci měli zbraně a techniku jako Rusové, válka už by dávno skončila URL
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzývá západní státy k okamžitým dodávkám zbraní a žádá, aby pomoc dorazila co
nejdříve, ne až v řádu týdnů. Prodleva opravdu může hrát roli, souhlasí publicista a vojenský analytik Jiří Vojáček: „Pro Ukrajinu
teď i několik málo dní může znamenat zásadní problém. Ruská ofenziva na jihovýchodě země začíná zatím opatrně, podle
západních zpravodajských služeb by ale během dnů měla nabrat na intenzitě. Opravdu velké intenzitě.“

Vojáček zdůrazňuje, že Donbas, kde se nyní vedou boje, představuje typ prostoru, kde záleží na síle úderu mechanizovanými
jednotkami. „Rusové jsou si toho dobře vědomi, Ukrajinci také. Bohužel Ukrajinci tahají za kratší konec provazu, protože nemají
tolik těžké techniky,“ vysvětluje, co stojí za Zelenského slovy.

Analytik připomíná, že ukrajinská armáda prošla od roku 2014 velkou reorganizací, začala se učit podle standardů NATO a
právě proto je dnes tak efektivní.

„Jenže Ukrajinci mají výzbroj stále o generaci až dvě starší než Rusko, tedy tanky, bojová vozidla, letouny. Rusové samozřejmě
na přehlídkách předvádí mnohem modernější techniku, ale i to, co mohou skutečně nasadit ve velkých počtech, je stále
minimálně o generaci modernější,“ shrnuje Vojáček a dodává:

„Kdyby Ukrajinci měli tu techniku, kterou mají Rusové, válka už by dávno skončila.“

Evropská unie zatím Kyjevu dodala vojenskou pomoc za v přepočtu 36 miliard korun. Izrael plánuje dodat přilby a vesty pro
ukrajinské záchranáře. Další dodávky slibuje třeba Washington, a to munici a dělostřelecké zbraně. Ty Kyjevu přislíbil i britský
premiér Boris Johnson. Británie podle něj taky hledá cesty, jak ukrajinské armádě dodat protilodní střely.

Další vojenskou pomoc plánuje poskytnout Kyjevu i Finsko a Nizozemsko. Pomoc má přijít i od Německa.

„Je to rozsáhlá pomoc. Například Spojené státy od začátku konfliktu přislíbili nebo dodali vojenskou pomoc asi za tři miliardy
dolarů, to je zhruba náš rozpočet na obranu. A má to dynamiku,“ nabízí kontext Ondřej Ditrych, ředitel Ústavu mezinárodních
vztahů.

Severoatlantická aliance se v dodávkách koordinuje a Západ postupuje vcelku jednotně, soudí Ditrych.

„Projevuje se to třeba v tom, že Spojené státy kompenzují své spojence ve střední a východní Evropě za techniku sovětské
provenience, se kterou umí na Ukrajině zacházet. To je třeba systém protiletecké obrany S-300, který dodalo na Ukrajinu
Slovensku, a výměnou za to byly na Slovensko přesunuty baterie protivzdušného systému Patriot,“ vyjmenovává a zdůrazňuje:

„Prezident Zelenskyj postupuje velice efektivně. Jeho komunikace je tvrdá, pracuje s efektem demokracie, vytváří tlak na
západní politické elity, které by jinak mohly být zdrženlivé. Využívá mobilizačních schémat, pokouší se ten konflikt
univerzalizovat a vykreslit ho jako střet dobra a zla, civilizace a barbarství. A tím na svou stranu strhnout veřejné mínění a
vytvořit tlak. Myslím, že mu to funguje docela dobře.“

Německo mění svoje paradigma

Debata o dodávkách zbraní na Ukrajinu probíhá i v Německu. To až do samotného vypuknutí války odmítalo na Ukrajinu
dodávat zbraně, připomíná Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy :

„Tradičně se snaží držet zásady, že do krizových oblastí zbraně nedodává. Berlín otočil poté, co došlo k agresi. V současné
době ale kancléř Olaf Scholz tvrdí, že nemá na skladech těžké zbraně, které by země mohla bezprostředně na Ukrajinu odeslat.
A nabízí, že buď dá Kyjevu peníze, nebo že bude ostatním spojeneckýma armádám později kompenzovat zbraně, které na
Ukrajinu dodají.“

Německo podle Lizcové po konci studené války přestalo být frontovým státem a získalo pocit, že se nachází v bezpečí a
obklopené spojenci. „Teprve nyní se do Německa vrací představa, že je třeba mít armádu, která bude schopná bránit území
vlastního státu. Dosud byla armáda zaměřená především na nasazení v zahraničních misích.“

„Je to změna paradigmatu, která není snadná a vnímáme i určité protitlaky. Ten přerod je dramatický a možná bychom se
neměli divit, že není zcela bezbolestný ani lineární,“ uzavírá Ditrych.

České firmy budou opravovat ukrajinskou bojovou techniku, jak si s tím poradí? Nejen na to se ptá v Tématu dne Martin
Matějka, poslechněte si to.

Ruští vojáci dle CNN dobyli Rubižne. Na Ukrajině jich je zhruba 90 tisíc, říká Kyjev URL
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Ruské jednotky podle americké CNN ovládly město Rubižne v Luhanské oblasti. Moskva tvrdí, že ruské síly mají kontrolu nad
Mariupolem. V Chersonu podle ukrajinských úřadů chystají okupanti fingované referendum o nezávislosti. Kyjev se obává, že
plnou ofenzivu na Donbase Rusko teprve spustí. Prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na to, aby Rusko bylo označeno za
teroristický stát.
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CNN lokalizovala a ověřila autenticitu videí z Rubižného i sousední Kreminny, která se objevila na sociálních sítích. Na
záběrech z Rubižného, kde podle předloňských dat žilo téměř 57 tisíc lidí, je vidět do značné míry zničené centrum a severní
části města. Ruské síly se na záběrech pohybují v ulicích bez omezení.

Ve městě Kreminna, které leží zhruba jedenáct kilometrů západně od Rubižného, invazní vojska vztyčila ruské vlajky a prapory
separatistů na vládních budovách.

Už ve středu večer gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj připustil, že 80 procent území regionu je pod ruskou okupací.
Agentura DPA připomíná, že před 24. únorem, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, Moskvou řízení separatisté ovládali asi 30
procent území Luhanské oblasti.

Luhanský gubernátor také upozornil, že invazní vojska zničila všechny sklady potravin v Severodoněcku. Obyvatelé města jsou
proto závislí na dodávkách jídla skrze humanitární pomoc.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve čtvrtek prohlásil, že ruské síly dobyly Mariupol. Vládce Kremlu Vladimir Putin odvolal útok
na ocelárny Azovstal, kde zůstávají obránci přístavu.

Starosta Charkova Ihor Terechov informoval, že město na severovýchodě Ukrajiny čelí intenzivnímu ostřelování. „Silné exploze,
Ruská federace zuřivě bombarduje město,“ prohlásil. V Charkově podle něj zůstává zhruba milion lidí, do bezpečí se dostala
necelá třetina obyvatel, zejména ženy, děti a senioři.

Moskva odmítla velikonoční příměří

Podle zprávy britské rozvědky ze čtvrtečního rána ruské síly postupují směrem ke Kramatorsku, který nadále čelí ostřelování.
„Rusko pravděpodobně touží dosáhnout významných úspěchů před oslavou dne vítězství 9. května. To by mohlo ovlivnit
rychlost a sílu jejich aktivit,“ píší zpravodajci.

Moskva také odmítla návrh na příměří během pravoslavných Velikonoc. Ke klidu zbraní vyzval generální tajemník OSN António
Guterres, ruský ambasador ale tvrdí, že příměří by „kyjevským nacionalistům a radikálům dalo čas na přeskupení“.

Ruských vojáků je na Ukrajině podle poradce prezidenta Zelenského Oleksije Arestovyče přibližně 90 tisíc, přičemž dalších
dvaadvacet tisíc vyčkává na hranicích. Generální štáb ukrajinské armády v pravidelném hlášení uvedl, že Rusko od začátku
invaze přišlo o 21 tisíc vojáků, údaj ale nelze nezávisle ověřit. Deník The Guardian s odvoláním na nejmenovaného evropského
činitele tento týden napsal, že Kreml na východ Ukrajiny vyslal vedle ruských vojáků až 20 tisíc žoldnéřů ze Sýrie, Libye a
dalších zemí.

Fronta se významně nehýbe, tvrdí Ukrajina

Naopak ukrajinské ozbrojené síly během středy odrazily devět ruských útoků na území Luhanské a Doněcké oblasti. „Byl zničen
jeden tank, deset obrněných vozů, dva automobily, jeden dělostřelecký systém, dvě jednotky zvláštní ženijní techniky,
protiletadlový raketový systém a nepřátelský muniční sklad,“ hlásí ukrajinský generální štáb. Vzdušné síly podle něj sestřelily tři
bezpilotní letouny a jednu řízenou raketu.

„Nepřítel se snaží pokračovat v útočných operacích na východě s cílem získat plnou kontrolu nad územím Doněcké a Luhanské
oblasti,“ píše dále velení ukrajinských ozbrojených sil. Rusko podle něj také pokračuje v raketových a bombových úderech na
vojenskou a civilní infrastrukturu na celém území Ukrajiny, podotkla agentura Ukrinform.

Ukrajinský generální štáb ale zároveň nehlásí žádné významné změny v první frontové linii, poznamenává ruská služba stanice
BBC. Tvrzení Kyjeva ani Moskvy o situaci na frontě nelze nezávisle ověřit.

Cherson podle Kyjeva čeká falešné referendum

Kyjev už dříve varoval, že na dobytých územích na jihu Ukrajiny se Rusko chystá uspořádat falešná referenda o připojení k
Rusku. Ve čtvrtek ukrajinská armáda upozornila, že v Chersonu chystají Rusové fingované hlasování o vzniku „Chersonské
lidové republiky“ na 27. dubna.

„V Chersonské oblasti okupanti zintenzivnili přípravy referenda,“ konstatovalo operační velitelství Jih ukrajinské armády.
Rusové se podle něho snaží bez ohledu na platné zákony a předpisy uspíšit legitimizaci okupační moci. To, že se hlasování má
konat v pracovní den, dokládá, že názor místních obyvatel ruskou správu nezajímá, zdůraznila armáda. „V připraveném scénáři
je výsledek známý,“ dodala.

Ukrajinští představitelé se domnívají, že ke zfalšování referenda ruské úřady využijí osobní údaje, které jim místní obyvatelé
poskytli s cílem dostat humanitární pomoc.

Podle Karla Svobody z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  není třeba si o „referendu“
dělat iluze. Připomíná podobné hlasování z Mariupolu, kde Rusové v roce 2014 reportovali účast přes 70 procent, ačkoliv
otevřeny byly v bezmála půlmilionovém městě pouze čtyři volební místnosti. „Výsledky nemá vůbec cenu hodnotit, ty budou
namalované už dávno dopředu,“ říká k chystanému hlasování Svoboda.

Plný útok teprve přijde, varuje Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce, aby Rusko bylo označeno za stát podporující terorismus a ruská armáda za
teroristickou organizaci. „Uděláme vše, abychom každého ruského důstojníka a velitele pohnali k odpovědnosti za válečné
zločiny,“ zdůraznil ve středu pozdě večer.
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Ukrajinským vyšetřovatelům podle něho moderní technologie pomáhají vyjasnit mnoho detailů. „Každé příjmení, každou adresu,
každý bankovní účet – vše najdeme,“ nechal se slyšet ukrajinský prezident.

O bojích na východě a jihu Ukrajiny řekl, že ruské jednotky budou maximálně kruté, jen aby dosáhly i co nejmenšího vítězství.
„Okupanti využijí při své rozsáhlé ofenzivě každý pokus k tomu, aby si připsali jakékoliv vítězství, kterým by mohli živit svoji
propagandu,“ varoval Zelenskyj.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov upozornil, že Rusové na východě země zatím podnikají jen „pokusné operace“
s cílem otestovat ukrajinskou obranu. Je podle něho jen otázkou času, než začne „ofenziva v plném rozsahu“.

Domnívá se také, že boje v Donbasu nemusí být poslední a rozhodující bitvou současné války. „Tak optimistický bych nebyl,
před námi může být ještě celá řada různých věcí,“ řekl Danilov na rozhlasové stanici Radio NV.

Děkan VŠE Ševčík věří Putinovi a radí Trikoloře. Studenti k jeho volbě mlčí, starosta Novotný ví proč: Je v tom
strach URL
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Již potřetí byl děkanem Národohospodářské fakulty VŠE Praha zvolen Miroslav Ševčík. Jeho jméno je přitom spojeno s
kontroverzními politickými názory, členstvím v KSČ, vírou v Putina či neoprávněným užitím majáčku na vozidle. V minulosti
vyvolaly jeho aktivity na prestižní škole studentské nepokoje, dnes ale žáci mlčí. Proč?

Akademický senát VŠE neměl při volbě možnost výběru z několika kandidátů. Ekonom a politik Miroslav Ševčík se o prestižní
post ucházel sám a byl zvolen všemi devíti hlasy. Nejen tato jednota napříč akademickým orgánem vyvolala přinejmenším
znepokojení. Moderátor České televize a pedagog na FSV  UK  Jakub Železný se k výsledku volby děkana vyjádřil na twitteru:
"Dostat cenu IVK, spoluzaložit @volimtrikoloru, jezdit neoprávněně s majákem, hájit kágébáckého vraha Putina=užívat
skutečných i domnělých svobod, byť je coby člen komunistické strany před r.’89 úplně nastolit nepomohl. I akademická
svoboda je důležitá. I svoboda myslet si své. J."

Dostat cenu IVK, spoluzaložit @volimtrikoloru, jezdit neoprávněně s majákem, hájit kágébáckého vraha Putina=užívat
skutečných i domnělých svobod, byť je coby člen komunistické strany před r.’89 úplně nastolit nepomohl. I akademická
svoboda je důležitá. I svoboda myslet si své. J. pic.twitter.com/AAaEFzQ7C7

— Jakub Železný (@JakubZelezny) April 20, 2022

Děkan "koště"

Ševčík vedl fakultu VŠE již mezi roky 2010 až 2018 a už tehdy probíhaly na pražské škole prostesty studentů. Server hn.cz k
tomu uvádí: "Kritizovaná byla třeba přednáška mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Už v roce 2013 se studenti a vyučující se
Ševčíkem dohadovali o stylu, jakým fakultu vede. Měl jednat netransparentně, instituci zevnitř rozkládat, zbavovat se kvalitních
vyučujících a šikanovat ty, kteří se mu postavili."

Do letošního roku působil ekonom a také expert politického hnutí Trikolóra Ševčík na VŠE jako proděkan, od července nahradí
Zdeňka Chytila, který po něm děkanát v roce 2018 převzal. Proč neměl Ševčík v letošní volbě protikandidáta? "Každý ví, co
fakultě věnuji." Co si za tímto stručným prohlášením představit? Starosta Řeporyjí a kontroverzní politik ODS Pavel Novotný si
nebere servítky. Nedávno se dostal do křížku s předsedkyní hnutí Trikolóra v televizním vysílání CNN Prima News, kdy Zuzanu
Majerovou Zahradníkovou v přímém přenosu debaty označil za koště. A stejně nazval na svém twitteru i Ševčíka: "Jednou to
přijít nemuselo. První porevoluční děkan z řad košťat."

mluví o tendenčních přednáčkách, dementních hostech, pouští tiskovky SPD, dezinfo o vakcínách. Nikoho to nezajímá. Stávka
hned v reakci je nemožná a přitom to je jediná šance. "Bude to dělat a učit tam dokud neumře"

Výborná atmosféra, musím říct.

— Pavel Novotný (@PavelNovotnak) April 20, 2022

Ve vláknu Novotný pokračuje směrem k Ševčíkovi velmi ostře slovy studenta fakulty, který mu údajně sedí v kanceláři: "sedí mi
v kanceláři student/studentka Národohospodářské fakulty. Mluví o strachu. Nechci psát proč, vedla by stopa, ale bojí se
Ševčíka. Všichni tam. Mstivá svině. Je to strašně smutný. "Všichni se ho bojí, lhář a manipulátor... Ovlivňuje stovky studentů, to
je to nejhorší.." ech". Hn.cz uvádí z pozice studentů fakulty jiné zkušenosti: "Mezi současnými studenty VŠE se o Ševčíkovi
zpravidla nemluví ve zlém. Podle čtyřiadvacetileté Lucie Š. je nápomocný, když je třeba, podle absolventů dokáže zařídit různé
stáže. Jako nit se mezi absolventy i studenty prolíná jen slovo "loajalita", a pokud se proti Ševčíkovi nevystupuje, problémy
nejsou."

Kde je pravda? Pavel Novotný na twitteru dodává, že "jeho" student mluví "o tendenčních přednáčkách, dementních hostech,
pouští tiskovky SPD, dezinfo o vakcínách. Nikoho to nezajímá. Stávka hned v reakci je nemožná a přitom to je jediná šance." A
opravdu - žádná demonstrace se na fakultě vzápětí po zveřejnění výsledků volby děkana ani druhý nekonala, navíc sám
Miroslav Ševčík k tématu jasně pro hn.cz řekl: "Otevřeně mi teď žádný student neřekl, že by měl s mojí kandidaturou problém.
Kdyby někdo takový přišel, tak mu samozřejmě dotazy zodpovím."
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Že má Ševčík pod palcem senát, mě nepřekvapuje, ale že jsem nezaznamenal žádné negativní reakce studentů VŠE na tuhle
špínu, to mi hlava nebere. pic.twitter.com/Ur8EFe0S4q

— Laureát (@zazasluhy) April 20, 2022

Vroubky pana děkana

Je vhodné, aby vedl takoto významnou fakultu člověk, který se nedávno vyjádřil tak, že více věří ruskému prezidentu Vladimíru
Putinovi než šéfovi BIS Michalu Koudelkovi? Není Ševčíkova významná pozice v politické hnutí Trikolóra v nesouladu s
akademickými svobodami? Třeba jen proto, že toto politické uskupení otevřeně neodsuzuje Ruskou agresi na Ukrajině a ve
svých komentářích se staví spíše na stranu Ruska? Uživatel twitteru @pawluscha_nowotny k tomu napsal: "Na fakultě jsem ho
osobně zažil, studoval jsem ji. Je to přesně ten mocichtivý typ, kterého je třeba – obrazně řečeno – zabít, protože jinak se ho
nezbavíte. Je to konjunkturalista s obludnými názory a prý i mizernou znalostí angličtiny. Což je na této fakultě nepochopitelné."

Na fakultě jsem ho osobně zažil, studoval jsem ji. Je to přesně ten mocichtivý typ, kterého je třeba – obrazně řečeno – zabít,
protože jinak se ho nezbavíte. Je to konjunkturalista s obludnými názory a prý i mizernou znalostí angličtiny. Což je na této
fakultě nepochopitelné.

— pawluscha nowotny (@pawluschaN) April 21, 2022

A je samozřejmě otázkou, zda je v pořádku, aby studenty vedl člověk, který v minulosti z kolony na dálnici D5 odjel v protisměru
s použitím modrého majáčku prostorem vytvořeným řidiči pro sanitky. Obhajoval se pak tím, že měl v autě člověka s velmi
vážnými zdravotními problémy. Nelze nepřipomenout ani Ševčíkovu aktivitu při členství v KSČ, které se upsal v roce 1984.

Server seznamzpravy.cz k tomu uvedl informace z jeho spisu. Z něj vyplynulo, že Ševčík se na přelomu let 1987 a 1988 na
několika konspiračních schůzkách sešel s vojenskou rozvědkou, která ho chtěla využít v zahraničí - konkrétně v Rakousku na
Vídeňské univerzitě, kam se Ševčík chystal na stáž z VŠE. Z jejich námluv ale nakonec sešlo - zpravodajci totiž zjistili, že jim
Ševčík zatajil emigraci v rodině.

Zdroje: hn.cz, seznamzpravy.cz, twitter.com

KAM DÁL: Otcovská dovolená v roce 2022: Jak o ni požádat, kolik vám vyplatí a jak je dlouhá?
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzývá západní státy k okamžitým dodávkám zbraní a žádá, aby pomoc dorazila co
nejdříve, ne až v řádu týdnů. Prodleva opravdu může hrát roli, souhlasí publicista a vojenský analytik Jiří Vojáček. který byl
hostem Českého rozhlasu Plus.

„Pro Ukrajinu teď i několik málo dní může znamenat zásadní problém. Ruská ofenziva na jihovýchodě země začíná zatím
opatrně, podle západních zpravodajských služeb by ale během dnů měla nabrat na intenzitě. Opravdu velké intenzitě,“ říká Jiří
Vojáček.

Vojáček zdůrazňuje, že Donbas, kde se nyní vedou boje, představuje typ prostoru, kde záleží na síle úderu mechanizovanými
jednotkami. „Rusové jsou si toho dobře vědomi, Ukrajinci také. Bohužel Ukrajinci tahají za kratší konec provazu, protože nemají
tolik těžké techniky,“ vysvětluje, co stojí za Zelenského slovy.

Analytik připomíná, že ukrajinská armáda prošla od roku 2014 velkou reorganizací, začala se učit podle standardů NATO, a
právě proto je dnes tak efektivní.

„Jenže Ukrajinci mají výzbroj stále o generaci až dvě starší než Rusko, tedy tanky, bojová vozidla, letouny. Rusové samozřejmě
na přehlídkách předvádí mnohem modernější techniku, ale i to, co mohou skutečně nasadit ve velkých počtech, je stále
minimálně o generaci modernější,“ shrnuje Vojáček a dodává:

„Kdyby Ukrajinci měli tu techniku, kterou mají Rusové, válka už by dávno skončila.“

Evropská unie zatím Kyjevu dodala vojenskou pomoc za v přepočtu 36 miliard korun. Izrael plánuje dodat přilby a vesty pro
ukrajinské záchranáře. Další dodávky slibuje třeba Washington, a to munici a dělostřelecké zbraně. Ty Kyjevu přislíbil i britský
premiér Boris Johnson. Británie podle něj také hledá cesty, jak ukrajinské armádě dodat protilodní střely.

Další vojenskou pomoc plánuje poskytnout Kyjevu i Finsko a Nizozemsko. Pomoc má přijít i od Německa.

„Je to rozsáhlá pomoc. Například Spojené státy od začátku konfliktu přislíbily nebo dodaly vojenskou pomoc asi za tři miliardy
dolarů, to je zhruba náš rozpočet na obranu. A má to dynamiku,“ nabízí kontext Ondřej Ditrych, ředitel Ústavu mezinárodních
vztahů.

Severoatlantická aliance se v dodávkách koordinuje a Západ postupuje vcelku jednotně, soudí Ditrych.

„Projevuje se to třeba v tom, že Spojené státy kompenzují své spojence ve střední a východní Evropě za techniku sovětské
provenience, se kterou umí na Ukrajině zacházet. To je třeba systém protiletecké obrany S-300, který dodalo na Ukrajinu
Slovensku, a výměnou za to byly na Slovensko přesunuty baterie protivzdušného systému Patriot,“ vyjmenovává a zdůrazňuje:

„Prezident Zelenskyj postupuje velice efektivně. Jeho komunikace je tvrdá, pracuje s efektem demokracie, vytváří tlak na
západní politické elity, které by jinak mohly být zdrženlivé. Využívá mobilizačních schémat, pokouší se ten konflikt
univerzalizovat a vykreslit ho jako střet dobra a zla, civilizace a barbarství. A tím na svou stranu strhnout veřejné mínění a
vytvořit tlak. Myslím, že mu to funguje docela dobře.“

Německo mění svoje paradigma

Debata o dodávkách zbraní na Ukrajinu probíhá i v Německu. To až do samotného vypuknutí války odmítalo na Ukrajinu
dodávat zbraně, připomíná Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy :

„Tradičně se snaží držet zásady, že do krizových oblastí zbraně nedodává. Berlín otočil poté, co došlo k agresi. V současné
době ale kancléř Olaf Scholz tvrdí, že nemá na skladech těžké zbraně, které by země mohla bezprostředně na Ukrajinu odeslat.
A nabízí, že buď dá Kyjevu peníze, nebo že bude ostatním spojeneckýma armádám později kompenzovat zbraně, které na
Ukrajinu dodají.“

Německo podle Lizcové po konci studené války přestalo být frontovým státem a získalo pocit, že se nachází v bezpečí a
obklopené spojenci. „Teprve nyní se do Německa vrací představa, že je třeba mít armádu, která bude schopná bránit území
vlastního státu. Dosud byla armáda zaměřená především na nasazení v zahraničních misích.“

„Je to změna paradigmatu, která není snadná a vnímáme i určité protitlaky. Ten přerod je dramatický a možná bychom se
neměli divit, že není zcela bezbolestný ani lineární,“ uzavírá Ditrych.

České firmy budou opravovat ukrajinskou bojovou techniku, jak si s tím poradí? Nejen na to se ptá v Tématu dne Martin
Matějka, poslechněte si to.
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Narodila se v Kyjevě a protože jsou její prarodiče novináři, ke psaní vždy tíhla. V sedmnácti letech se vydala do Prahy studovat
žurnalistiku. Julia Makhinchuk teď působí v redakci Aktuálně.cz, píše střídavě pro domácí a zahraniční rubriku. S uprchlíky před
ruskou invazí mluvila v největším asistenčním centru v Praze, setkala se i s ukrajinskými dětmi, které přicházejí do českých škol.

Ve svých článcích popisujete osudy lidí prchajících z Ukrajiny před válkou. Musí to být pro vás hodně emotivní. Jak se s tím
vyrovnáváte? 

Pamatuji si, jak jsme s kolegou Radkem Bartoníčkem vyrazili začátkem března na reportáž do Kongresového centra. Praskalo
ve švech. Tolik zlomených srdcí a srdcervoucích příběhů na jednom místě jsem dosud nezažila. Po dvou a půl hodinách
strávených s krajany, kteří zažili hrůzu války, se mi klepaly ruce. Nejde si to představit, přitom pro ně je to realita. Nejprve jsem
nemohla spát ani jíst. Až když do redakce začaly chodit maily od čtenářů s nabídkou pomoci pro uprchlíky, o kterých jsme psali,
jsem nabrala druhý dech. Byla to vzpruha s pocitem jistého zadostiučinění.
Co máte vlastně v redakci na starosti?
Střídám působení v domácím a zahraničním oddělení. Často vyrážím jako reportérka do terénu. V posledních týdnech také
překládám z ukrajinštiny řadu textů i nahraných rozhovorů. Začínala jsem loni na podzim. Narazila jsem na Facebooku na
inzerát, absolvovala pohovor a nastoupila na stáž.
Byly pro vás novinářské začátky těžké?
Své místo si musím vybojovat. Se skvělými kolegy po boku mě ale nic nezastraší. S novinářskou prací jsem ale teprve na
začátku, nemám ještě tolik zkušeností. Navíc jsem cizinka, je proto náročnější dostat příležitost, abych předvedla svoje
schopnosti. Před časem jsem se hlásila se spolužákem do jedné redakce, ani jeden jsme neměli zkušenosti. Jeho vzali, a mě
ne. Pochybovala jsem, jestli hrálo roli, odkud pocházím, nebo že jsem žena. 

Kdy jste se rozhodla pro novinářskou profesi?
Ke psaní jsem vždy tíhla, moji prarodiče jsou novináři. Odjakživa mě bavilo psaní, fotografování, interakce s lidmi, život v
pohybu. Nedokážu si představit, co jiného kromě žurnalistiky bych dělala.
Odkud pocházíte a co vás přivedlo právě do Česka? 
Narodila jsem se v Kyjevě, městě plném kvetoucích kaštanů. Studovala jsem ukrajinskou filologii a literaturu. Chtěla jsem jít
studovat žurnalistiku na Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě, ale otec rozhodl, že půjdu do Prahy. Tak jsem se v
sedmnácti letech ocitla v Česku bez znalosti jazyka či země. Začala jsem chodit na kurzy češtiny a pak na vysokou školu. Tak
jsem se dostala až k současnému studiu žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Co vás na práci novinářky láká? 
Mohu dát hlas lidem, kteří by se sami své příběhy neodhodlali vyprávět. Současnou situaci po ruské invazi na Ukrajinu vnímám
hlavně jako Ukrajinka. Zachovat si nestranný přístup je pro mě obrovská výzva. Jak asi v takové chvíli může novinář naplňovat
zásady objektivity?
Zapojujete se do pomoci válkou postižené zemi?
První pár týdny jsem pomáhala jako dobrovolnice. Také jsem posílala na Ukrajinu oblečení, léky a hygienické potřeby. Teď
zase informuji uprchlíky, které potkávám při reportážích, o možnosti kurzů, škol, o nabídce ubytování. Zkrátka teď jsem spíše
informační linka na poloviční úvazek. 
Vy sama máte na Ukrajině přátele a rodinu? 
Ano, například svého otce. Zůstali tam i další příbuzní s pár mými přáteli. 
Pro Aktuálně.cz jste napsala článek, ve kterém jste zpovídala ukrajinské děti na pražském Hlavním nádraží a v centru pro
uprchlíky. Jak se děti vyrovnávají s tím, že musely opustit své domovy? 

Statečně. Jen málokdo smutně sklopí zrak. Samotnou mě zarazilo, jak šlo náladu zpovídaných dětí přirovnat ke slunečnému
počasí, které ten den vládlo. Na Ukrajincích obdivuji hlavně přizpůsobivost, pohostinnost a snahu o integraci do společnosti.
Nedávno jsme s kolegy Michaelou Endrštovou a Jakubem Plíhalem navštívili základní školu v Loukově na Semilsku. Děti, které
ještě nedávno utíkaly z Ukrajiny rovnou z krytu, dokázaly v Česku mezi spolužáky zapadnout. Ale žít s představou, že otec může
každou chvíli schytat kulku, je nepopsatelné. Domov je místo, kam patří lidské srdce. A to ukrajinské patří k rodině. 
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Bouře ve sklenici vody aneb Rusko hlásí test rakety, která „nemá obdoby“ URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Tereza Ulrychová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 17:14 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Svět, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 20,15 ,
Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Rusko úspěšně vyzkoušelo mezikontinentální balistickou raketu RS-28 Sarmat a Vladimir Putin nešetřil chválou. Na strategické
realitě mezi Ruskem a Západem se podle analytika Jana Ludvíka ale nic nemění.

„Nemá obdoby ve světě a ještě dlouho mít nebude. Tato skutečně jedinečná zbraň posílí bojový potenciál našich ozbrojených
sil, spolehlivě zajistí bezpečnost Ruska vůči vnějším hrozbám a donutí ty, kteří se snaží ohrožovat naši zemi svou zběsilou a
agresivní rétorikou, aby si vše rozmysleli,“ uvedl v televizním vysílání ruský prezident Vladimir Putin. 
Slova šéfa Kremlu mířila na adresu mezikontinentální balistické rakety RS-28 Sarmat, jejíž úspěšný test Rusko ve středu
provedlo. Podle Putina dokáže překonat všechny prostředky moderní protiraketové obrany. Odborníci napříč světem nicméně
upozorňují, že Putinova chvála je spíše nadsázkou než skutečností. 
RS-28 SarmatSarmat je takzvaně těžká mezikontitelnální balistická raketa. Těžká, protože může nést těžší náklad, tedy více
hlavic a návnad určených k překonání protiraketové obrany. Raketa může nést i jaderné zbraně. 
„Test Sarmatu je hodně bouře ve sklenici vody,“ řekl Seznam Zprávám bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy . „Následky jeho použití nejsou nijak odlišné od následků použití jiných mezikontinentálních balistických
střel. Na strategické realitě mezi Ruskem a Západem se tedy nic nemění.“ 
Středeční zkouška rakety známé také jako Satan II byla jejím vůbec prvním plným testem a Rusko zatím ve výzbroji žádné
Sarmaty nemá. Do budoucna by nicméně měly nahradit zastarávající rakety Satan. Ve vývoji je raketa již delší dobu, jak ale
upozorňuje český analytik, zpoždění je u velkých zbraňových programů běžné. 
„Zároveň je třeba říct, že Rusko o testu Sarmatu notifikovalo USA – přesně tak, jak to požadují ustanovení smlouvy New
START,“ upozornil Ludvík. Zmíněnou dohodu o snižování počtu jaderných zbraní podepsali prezidenti Spojených států a Ruska
v roce 2010 v Praze. Do vypršení platnosti smlouvy momentálně zbývají necelé čtyři roky. 
Raketu Sarmat vyvinulo Makajevovo státní raketové centrum, které je součástí ruské vesmírné agentury Roskosmos, a vyrábí ji
závod Krasmaš. Podle odhadů odborníků, na které se odkazuje ruská státní agentura TASS, je pak raketa schopna dopravit
hlavici o hmotnosti až 10 tun do jakéhokoliv místa světa, a to jak přes severní, tak i jižní pól. 
„Nová střela je schopna zasáhnout cíle na velké vzdálenosti pomocí různých letových drah. Střela Sarmat má jedinečné
vlastnosti, které jí umožňují spolehlivě překonat jakékoli stávající i budoucí systémy protiraketové obrany. Sarmat je
nejvýkonnější střela s nejdelším dosahem ničení cílů na světě, což výrazně zvýší bojovou sílu strategických jaderných sil naší
země,“ hlásá web ruského ministerstva obrany. 
Izolovaný PutinStředeční test rakety a s ním spjatá rétorika nicméně přiživily také rostoucí obavy týkající se samotného Putina.
Podle amerického listu The New York Times (NYT) se například uvnitř Bidenovy administrativy šíří myšlenka, že Rusko je nyní
tak izolované od zbytku světa, že jeho lídr nevidí možný negativní dopad svých provokativních akcí. 
Otázka, co způsobí odříznutí Ruska od velké části globální ekonomiky a proměna země na diplomatického vyvrhela, způsobuje
světovým státníkům vrásky už od začátku napětí okolo Ukrajiny. Jednou z odpovědí by mohlo být právě nejnovější vyjádření,
kterým ruský prezident připomíná sílu své země. 
V polovině března podobné emoce vyvolalo například ruské oznámení o použití hypersonické střely Kinžal. Ta se dokáže
pohybovat rychlostí vyšší, než je pětinásobek rychlosti zvuku, a může nést jak konvenční, tak i jadernou nálož. Systémy
protiraketové obrany v případě hypersonických střel navíc nejsou zcela účinné, vzkaz Ruska byl tak víceméně jasný. 
„Má svou vlastní válečnou logiku,“ sdělil minulý týden po setkání s Putinem rakouský kancléř Karl Nehammer, podle kterého je
ruský prezident odhodlanější než kdy jindy bránit zemi proti hrozbám ze Západu. Podle ředitele CIA Williama Burnse pak se
silnějším sevřením Ruska vzrostla Putinova chuť riskovat. 
„Byli jsme tak úspěšní v odpojení Putina od globálního systému, že má ještě větší motivaci jej narušit,“ citují NYT vysokého
zpravodajského činitele, který vzhledem k řešenému tématu trval na anonymitě. „Pokud bude čím dál zoufalejší, může zkusit
věci, které nebudou úplně racionální.“ 

#vegan #plasticfree #eco: greenwashing a módní průmysl URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: markething.cz , Autor: Barbora Márová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 18:43 , RU / měsíc:
52 202 , RU / den: 3 932 , Rubrika: Komunikace, Marketing, Reklama , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Ačkoliv naší společnost už nějakou dobu sužuje kovidová pandemie a nově i válečný konflikt na Ukrajině, neměli bychom
zapomínat na to, že je zde řada dalších nevyřešených problémů. Jeden z nich je ochrana životního prostředí. Je důležité,
abychom i nadále dbali na zlepšování způsobů ochrany naší planety a na přechod na cirkulární plně zelenou ekonomiku.
Jedním z bodů, jak jít naproti zelené budoucnosti je i boj proti greenwashingu. S ním se můžeme setkat napříč všemi odvětvími.
My se zaměříme zejména na módní průmysl, jelikož i přesto, že se rok od roku uvádí na trh nové udržitelné značky, tak i nadále
se můžeme setkat s velkým množstvím reklamních sdělení, které sice na první pohled vypadají velmi zeleně, ale ve skutečnosti
k uzdravení naší planety nepřispívají. Abychom tomu mohli předcházet, je nutné si nejprve udělat jasno v tom, co je to
greenwashing. Dále jak ho poznáme a kde hledat relevantní informace.

Greenwashing

GREENWASHING: slovo, které se v poslední době čím dál tím více skloňuje. Ale víme vůbec, co se ve skutečnosti pod tímto
slovem skrývá? Na začátku roku jsme se v rámci studentského projektu FSV  Univerzity  Karlovy  zeptali 152 respondentů,
jestli znají tento pojem. Více jak polovina (52 %) odpovědělo, že neznají. U lidí, kteří uvedli, že jsou s tímto pojmem obeznámeni,
jsme se následně dotazovali, zda by mohli uvést příklad z vlastní zkušenosti. Díky této selekci jsme zjistili, že z celkového počtu
respondentů 2/3 (62 %) přesně neví, co greenwashing znamená. Tyto data jsme pak ověřili osobními rozhovory, kdy taktéž 2/3
respondentů nevěděly, co pojem znamená.

Proto je potřeba si termín nejprve definovat. Jak uvádí Oxford Dictionary, greenwashing je činnost, kterou organizace vyvíjí k
vylepšení svého veřejného obrazu v souvislosti s ochranou životního prostředí, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o zavádějící a

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 120 / 326

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-boure-ve-sklenici-vody-aneb-rusko-hlasi-test-rakety-ktera-nema-obdoby-199145
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.seznamzpravy.cz%2Fclanek%2Fzahranicni-boure-ve-sklenici-vody-aneb-rusko-hlasi-test-rakety-ktera-nema-obdoby-199145
https://markething.cz/vegan-plasticfree-eco-greenwashing-a-modni-prumysl
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fmarkething.cz%2Fvegan-plasticfree-eco-greenwashing-a-modni-prumysl
http://www.newtonmedia.eu/


mnohdy nepravdivé informace.

Greenwashing a módní průmysl

Poprvé se začalo mluvit o greenwashingu v roce 1986, kdy Jay Westerveld – biolog a aktivista – kritizoval ve své eseji hotelové
řetězce a jejich způsoby zeleného marketingu. Konkrétně šlo o cedulky vybízející hosty k opakovanému použití ručníku z
důvodu ochrany přírody. Westerweldovi se nelíbilo, že se hotel snaží působit ekologicky a to i přesto, že většina jeho aktivit
zdaleka ekologických nebylo.

Tento nešvar se rozmohl i v módním průmyslu, který patří mezi top 5 největších světových znečišťovatelů životního prostředí.
Tento multimiliardový byznys ročně vyprodukuje několik tun textilního odpadu. Na základě analýzy provedené pouze v 15
evropských zemích bylo zjištěno, že tyto státy vyprodukují více jak 2 miliony tun textilního odpadu ročně. Nejhůře na tom byla
Itálie, Německo, Francie a Velká Británie, Česká republika se umístila na 6 místě. S narůstajícím množstvím odpadu a s ním
spojených problémů, se módní společnosti snaží napravit svoji reputaci. Proto rozvíjí nejrůznější aktivity k postupnému
přebarvení značky takzvaně na zeleno. Oblečení začnou balit do papírových tašek, používají BIO bavlnu, uvedou exkluzivní
kolekci oblečení z recyklovatelných PET lahví, či přesedlají na 100 % eco-friendly budovy. Avšak tyto aktivity jsou pouhým
zrnkem písku v moři plném dalších aktivit, které přírodě naopak moc neprospívají. Lidi si pak mylně myslí, že značka je celkově
udržitelná.

15 evropských zemí a množství vyhozeného odpadu

7 hříchů greenwashingu

Je dobré vědět, jak tyto nekalé praktiky ohladit a vyvarovat se jim. Jaké jsou tedy charakteristické znaky greenwashingu? Říká
se jim takzvaných 7 hříchů: skrytý kompromis, chybějící důkazy, vágnost, relevantnost, menší zlo, lhaní, uctívání falešných
značek. My si teď blíže rozvedeme, co si pod jednotlivými hříchy představit.

Skrytý kompromis

V případě skrytého kompromisu se může jednat o produkt, který je sice zabalen v ekologickém materiálu, ale jeho samotná
výroba je zátěží pro životní prostředí. Produkt se může na první pohled zdát zelený, ale pokud zákazník začne pátrat po zdroji,
zjistí, že je produkt čistě neekologický. Například, Zalando balí své produkty do udržitelnějších balíčků. Což na první pohled
může vypadat velmi sympaticky, ale obsah toho balíčku (tričko, mikina, kalhoty, šaty, apod.), už tak udržitelný být nemusí.

Chybějící důkazy a vágnost tvrzení

Dalším charakteristickým znakem jsou chybějící důkazy. Takového hříchu se dopustí výrobce, který prezentuje určité údaje bez
jakýchkoliv důvěryhodných podkladů. S tím může souviset i vágnost tvrzení. Greenwashing často spočívá v jednotlivých
heslech, které sice vypadají dobře, ale nemusí vůbec nic znamenat. Mezi taková tvrzení spadají slova jako jsou zelený,
ekologický, přátelský k životnímu prostředí, přírodní, recyklovatelný. Například Stradivarius se na vlastních stránkách pyšní tím,
že jejich BIO bavlna nese označené GOTS [jako jediný certifikát se zabývá celým procesem výroby bavlny, která vysoce
převyšuje legislativní nároky na kvalitu textilu v České republice a EU], ale u jednotlivých položek se o materiálech už nic
takového nedozvíme. Stejně tak nenalezneme jakoukoliv zmínku o tom, jakým způsobem byla látka ošetřena a nabarvena. A
pokud by nás tohle nepřesvědčilo o tom, že se jedná o greenwashing, cena by určitě měla. Džíny oštítkované zeleným logem
UDRŽITELNOST jsou v prodeji za pouhých 549 kč.

Irelevantnost

Irelevantnost tvrzení spočívá v tom, že i když se jedná o pravdivé údaje, nemají s rozhodováním zákazníka nic společného.
Například se může jednat o produkt, který není ekologický, ale jeho koupí přispějete na vysazení stromu. S tím souvisí i snaha
o odvádění pozornosti od negativních dopadů daného produktu či firmy na životní prostředí. Například koncept H&M Loop
vybízí k recyklaci oblečení. Avšak už se zapomněli zmínit, že recyklací pár kusů oděvů nemůže vybalancovat produkci 3 miliard
kusů zboží, které každý rok H&M vyprodukuje.

Jak moc udržitelné/ethické je H&M

Menší zlo

Mezi hříchy také zahrnujeme takzvaný hřích menšího zla. Příkladem může být oblečení z recyklovatelného polyesteru, který se
tváří jako udržitelný, ale při jeho praní se do vody uvolňují mikroplasty. Je sice hezké, že se společnost snaží recyklovat, ale
není to dlouhodobě udržitelné řešení. To samé platí s BIO bavlnou. I přes veškeré zlepšení se jedná o surovinu, která
spotřebuje při jejím pěstování velké množství vody.

Lež

Šestým znakem greenwashingu je lež. Některé značky uvádí nepravdivé informace za vidinou zlepšení své image. Například
ASOS uváděl u svých kalhot, že jsou z monomateriálu a proto jsou recyklovatelné. Avšak ve skutečnosti se jednalo o kombinaci
složenou z 54 % z nylonu a 46 % z polyesteru, což je kombinace, kterou nelze již dále nijak recyklovat.Je tedy důležité zkoumat
složení látky a dále si sám vyhledat informace o produktu.

Uctívání falešných značek

Dalším způsobem je uctívání falešných značek. To se využívá zejména k vylepšení image daného produktu. Pokud společnost
použije certifikační značku, která ve skutečnosti nic neznamená, klame tím zákazníka a vytváří falešnou iluzi, že jde o produkt s
danými parametry. V dnešní době se můžeme také setkat s tím, že certifikační značka sice existuje, ale je nesprávně
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promovaná a lidé si ji snadno mohou zaměnit s jinou značkou. Jako příklad můžeme uvést značku “End plastic waste” od
Adidasu. Společnost přišla minulý rok s novou kolekcí Stan Smith o které tvrdila, že je z 50 % recyklovatelná (100 % iconic, 50
% recycled). Avšak podle JDP (Jury de Déontoligie Publicitaire) použití této certifikační značky je velmi zavádějící a zákazník si
může mylně myslet, že koupí produktu přispěje ke snížení platového odpadu, což pravda není. Není totiž jasné, které části
obuvi jsou recyklovatelné a co těch 50 % přesně znamená.

End Plastic Waste – 100 % iconic, 50 % recycled

A co s tím dál?

Tato klasifikace 7 hříchů greenwashingu pomůže odhalit značky, které se pouze tváří jako udržitelné. Avšak v mnohých
případech to není jednoduché. Člověk musí znát systémy a možnosti, které nám současnost nabízí. Proto se mnohdy
spotřebitelé nechají napálit. Vedle greenwashingu je vhodné hodnotit i jaký vliv má produkt na životní prostředí. Nejjednodušší
cestou jak hodnotit jednotlivé složky – produkce, life cycle, distribuce, design, použití – je podle časového horizontu: čím déle v
oběhu, tím lépe pro životní prostředí a společnost. Díky internetu a prakticky neustálému připojení k síti je mnohem jednodušší
si informace vyhledat a ověřit. A jelikož je velmi složité vyznat se v záplavě informací, zde vám doporučí pár kanálů, které je
dobré sledovat: CIRAA, @fashionforgood, @fash_rev, NoGreenWashing, Společně-udržitelně, @ethicalunicorn.

Jak článek citovat?

MÁROVÁ, Barbora. #vegan #plasticfree #eco: greenwashing a módní průmysl. KOMÁREK, Jan, editor. In: Markething [online],
2022. Dostupné z: https://markething.cz/?p=35769&preview=true

Zdroje jsou uvedeny v odkazech
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Zástupci UK, CEDMO a Microsoftu řešili kyberbezpečnost i dezinformace URL
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Témata z oblasti technologií, digitalizace, kyberbezpečnosti nebo boje proti dezinformacím probírali zástupci vedení UK,
výzkumného střediska CEDMO a firmy Microsoft v úterý 19. dubna na setkání ve Vlasteneckém sále.

Jednání v historickém Vlasteneckém sále bylo prvním setkáním na takto vysoké úrovni mezi zástupci společnosti Microsoft, UK
a CEDMO. Za univerzitu se kromě rektorky Mileny Králíčkové schůzky účastnili prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav
Krištoufek a prorektor pro informační technologie Tomáš Skopal . Microsoft reprezentoval viceprezident firmy Casper Klynge a
jeho kolegové Nikolaj Juncher Waedegaard a Katerina Anna Magnna . Výzkumné středisko CEDMO a IKSŽ FSV  UK
zastupovali Václav Moravec , hlavní koordinátor CEDMO, Jakub Končelík , ředitel ISKŽ FSV  UK , Adriana Dergam , projektová
manažerka CEDMO a Alžběta Krausová , specialistka na AI a právo. 
Pracovnímu setkání předcházela krátká prohlídka historických prostor univerzity, insignií včetně žezel a medailí, a zazněla i
ukázka varhanní hudby, která zahraniční hosty velmi zaujala. „Snažíme se udržovat tradice, a zároveň být dynamickou a
moderní institucí,“ poznamenala rektorka Milena Králíčková. 
„Microsoft nabízí podporu pro výzkum a implementaci dobré praxe v oblastech kyberbezpečnosti, protivlivové prevence, fake
news a obecně také podporu pěstování demokratických hodnot v mediálním prostoru,“ uvedl k cílům setkání prorektor pro
informační technologie Tomáš Skopal. „Za UK realizujeme implementaci opatření v rámci kyberbezpečnostní legislativy, také
jsme připraveni prosazovat výše zmíněné priority do výuky a výzkumu. Jinak s firmou Microsoft spolupracujeme na více
úrovních, zejména nasazování jejich systémů v naší digitální infrastruktuře,“ dodal. 
Projekt CEDMO i průběh jednání na půdě Univerzity Karlovy podrobněji představuje Adriana Dergam, projektová manažerka
CEDMO z Fakulty  sociálních  věd  UK : 
„Středoevropské výzkumné středisko CEDMO (Central European Digital Media Observatory), za kterým stojí mezinárodní
konsorcium s partnery z pěti zemí, je jedinečnou iniciativou sdružující profesionální fact-checkery, výzkumníky, odborníky na
umělou inteligenci a experty na mediální a digitální vzdělávání se společným cílem: nabídnout společnosti a veřejným institucím
v České republice, na Slovensku a v Polsku potřebné nástroje a postupy k ověřování informací, ke snižování informačních
poruch, mezi které patří i nepravdivé a záměrně zkreslující zprávy a kampaně, a posílit evropskou komunitu bojující za
zvyšování povědomí a odolnosti vůči těmto jevům. Hlavním koordinátorem CEDMO je Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV  UK  a pod vedením hlavního řešitele Václava Moravce sdružuje čtyři vysokoškolské instituce, jedno výzkumné pracoviště,
jednu technologickou společnost a pět organizací zabývajících se ověřováním faktů. Projekt je spolufinancován Evropskou
komisí prostřednictvím Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy.“ 
O čem jste na společném setkání zástupců UK, CEDMO a Microsoftu jednali? 
„Probírali jsme mnoho témat z oblasti technologií, digitalizace a jejich dopadu na vzdělávání a společnost. Zástupci UK
referovali o přechodu vysokoškolské výuky do online formátů během covidu a výzvách z oblasti kyberbezpečnosti, mimo jiné.
Václav Moravec se svým týmem představil CEDMO a jeho aktivity, jejichž dlouhodobým cílem je také posilovat důvěru v
instituce a podporovat demokracii ve středoevropském prostoru. S touto myšlenkou souzněli i představitelé Microsoftu, kteří v
tomto duchu podporují využití technologií, včetně umělé inteligence. Zmínili také program společnosti s názvem Democracy
Forward, který se s CEDMO protíná nejen v boji proti dezinformacím, posilování kvalitní žurnalistiky a důvěryhodných
informačních ekosystémů, ale také v zaměření na mediální vzdělávání a posilování kritického myšlení ve společnosti. Část
jednání se samozřejmě zaměřila i na současnou válku na Ukrajině a její dopad na sféru dezinformací, což zároveň vyvolalo vlnu
různých reakcí proti jejich zdrojům a šiřitelům. Účastníci diskutovali o výzvách, které v tomto kontextu představuje systémová
regulace nových médií a platforem, která bude jak bránit svobodu slova, tak i bezpečnost státu a jejich občanů.“ 
Rýsuje se nějaká konkrétní forma spolupráce? Pokud ano, v čem bude spočívat? 
„Jednání v historickém Vlasteneckém sále bylo prvním jednáním na této nejvyšší úrovni mezi zástupci společnosti Microsoft, UK
a CEDMO. Identifikovali jsme několik společných oblastí zájmu, ať už je to právě kyberbezpečnost, vzdělávání nebo boj proti
informačním poruchám a posilování důvěry. Zástupci CEDMO také přišli s konkrétním návrhem zapojení technologické firmy do
mezinárodní konference, kterou CEDMO bude pořádat k českému předsednictví EU v září 2022 a navrhli také dvě oblasti
dlouhodobé spolupráce (technologie a právo). Budeme čekat na reakci ze strany Microsoftu, jaká spolupráce se z pohledu
aktivit a poslání firmy jeví nejperspektivnější. Všichni jsme ze setkání měli příjemný pocit, který viceprezident Microsoftu v
Evropě pro vládní záležitosti, Casper Klynge, shrnul přáním, že by rád, aby naše jednání nebylo jen příjemným setkáním, ale
mělo také pokračování. Takže jsme optimisté, že toto setkání nebylo tím posledním.“ 
Co si můžete jako partneři v tomto spojení vzájemně nabídnout a v čem může být případná spolupráce výhodná a obohacující
jak pro UK, tak pro firmu Microsoft? 
„Paní rektorka Milena Králíčková, díky které mělo naše jednání i předehru s exkurzí do historie UK prostřednictvím jejich tradic,
sálů a varhanní hudby, což zahraniční hosty velmi zaujalo, ukázala nejen tímto úvodem, o jak seriózní a prestižní instituci se
širokým záběrem se jedná. A jelikož jsme jednali o komplexních tématech, které většinou potřebují řešení na několika rovinách
souběžně, právě univerzita se svým multidisciplinárním působením, zapojením studentů různých věků a dopadem na českou
společnost je schopná být ideálním partnerem v projektech, které se zaměřují na složité společenské fenomény digitální doby,
ve které žijeme. Pro UK i CEDMO může být spolupráce se společností Microsoft velmi přínosná pro rozvoj několika studijních
disciplín (třeba těch, kterým se věnuje CEDMO) a i pro posílení technické zdatnosti, bezpečnosti univerzity v kyberprostoru a
pro další digitalizaci vzdělávání, včetně zvyšování digitální gramotnosti.“ 
Text: Tereza Kůstková 
Foto: Hynek Glos 
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Jak bojuje Zelenskyj? Analytik odhalil. Tlačí evropské elity URL
Automatický překlad
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil snahu spojenců rychleji dodávat Ukrajině vojenský materiál. Evropská unie
dosud Ukrajině poskytla vojenskou pomoc v hodnotě v přepočtu za 36 miliard korun. O tom, jak se některé státy stavějí k
posílání vojenské techniky na ukrajinská bojiště – ale nejen o tom – hovořili na Českém rozhlasu Plus mimo jiné Ondřej Ditrych,
ředitel Ústavu mezinárodních vztahů či Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Promluvil také analytik Jiří Vojáček.

Západní spojenci dál posílají ukrajinské armádě zbraně a munici na podporu proti ruské invazi. Kromě Spojených států další
vojenskou pomoc plánuje poskytnout Ukrajině například i Finsko, Nizozemsko či Německo.

„Pomoc by měla být poměrně rozsáhlá. Je to otázka časová. Zčásti by se mělo jednat o těžké zbraně, po kterých Ukrajina nyní
volá, a bude třeba je dopravit na místo. Nicméně ta pomoc je rozsáhlá, třeba Spojené státy od začátku konfliktu za poslední
měsíce příslíbily nebo dodaly vojenskou pomoc asi za tři miliardy dolarů. To je o miliardu víc než za celé období od roku 2014
do roku 2021 a je to zhruba jeden náš rozpočet na obranu. A má to dynamiku,“ podotkl ředitel Ústavu mezinárodních vztahů
Ondřej Ditrych.

Severoatlantická aliance se podle jeho slov v dodávkách koordinuje a Západ postupuje vcelku jednotně. „Projevuje se to třeba
v tom, že Spojené státy kompenzují své spojence ve střední a východní Evropě za techniku sovětské provenience, která je blíž
a se kterou umějí na Ukrajině zacházet. To je třeba systém protiletecké obrany S-300, který dodalo Slovensko na Ukrajinu, a
výměnou za to byly na Slovensko přesunuty baterie protivzdušného systému Patriot,“ zmínil Ditrych.

Řeč přišla i na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Zelenskyj postupuje velice efektivně. Jeho komunikace je
velice tvrdá, pracuje s efektem demokracie, vytváří tlak na politické elity, které by jinak mohly být zdrženlivé. Využívá k tomu
mobilizační schémata, pokouší se ten konflikt nějakým způsobem univerzalizovat, vykreslit v intencích dobra/zla, civilizace,
barbarství západu/východu, a tím strhnout na svou stranu západní veřejné mínění a vytvořit tlak na elity a vlády západních
států, aby ho podporovaly – a myslím si, že to funguje docela dobře, byť do určité míry třeba bezletová zóna, po které volal, tak
k té se západní země nepropůjčily,“ podotkl Ditrych.

Debata o dodávkách zbraní na Ukrajinu probíhá i v Německu. To až do samotného vypuknutí války odmítalo na Ukrajinu
dodávat zbraně, uvedla Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Je to
dáno tím, že Německo se tradičně snaží držet zásady, že do krizových oblastí zbraně nedodává. Poté, co ovšem došlo k ruské
agresi, Německo zcela otočilo. Jak jeho vláda, tak mínění veřejnosti. Začalo na Ukrajinu zbraně dodávat,“ poznamenala
Lizcová.

„V současné době ale kancléř Olaf Scholz tvrdí, že nemá na skladech těžké zbraně, které by země mohla bezprostředně na
Ukrajinu odeslat. A nabízí, že buď dá Kyjevu peníze, nebo že bude ostatním spojeneckým armádám později kompenzovat
zbraně, které na Ukrajinu dodají,“ podotkla Lizcová. „V úvaze kancléře Scholze hraje určitě roli i komponenta, že je potřeba
konflikt neeskalovat, nerozšiřovat jej žádným dalším způsobem. A snaží se postupovat velmi opatrně v této oblasti,“ dodala
Lizcová.

Analytik Jiří Vojáček se pak v závěru pořadu vyjádřil k tomu, zda opravdu hraje roli prodleva v dodávkách zbraní. „Ukrajina je
teď v situaci, kdy i několik málo dnů pro ně může znamenat opravdu velmi zásadní problém. Vzhledem k tomu, že začíná na
jihovýchodní Ukrajině ta velká očekávaná ruská ofenziva, zatím opatrně, ale i podle západních zpravodajských služeb by měla v
jednotkách dnů nabrat na intenzitě, a to opravdu na velmi velké intenzitě. Navíc jihovýchodní Ukrajina je takový typ země, že je
to vlastně zjednodušeně řečeno placka, to znamená, že zde mohou opravdu velmi intenzivně získat na síle údery
mechanizovanými jednotkami. Rusové jsou si toho dobře vědomi, Ukrajinci jsou si toho dobře vědomi. Bohužel Ukrajinci
samozřejmě tahají za kratší konec provazu, protože nemají té těžké techniky, která je na tomto typu území velmi zapotřebí, tak jí
nemají dostatek,“ poznamenal Vojáček.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nechal slyšet, že kdyby země měla srovnatelné zbraně s ruskou armádou, mohou
už teď válku ukončit. Stačí tedy více techniky od Západu a ukrajinská armáda bude úspěšnější? „Ukrajinská armáda prošla od
roku 2014 velkou reorganizací, od roku 2014, kdy vlastně bylo vidět, že je v naprosto zoufalém stavu, tak začala cvičit podle
standardů NATO. Byli tam lidé z NATO, kteří vedli výcvik i menších i větších jednotek. Ukrajinci převzali řadu bojových postupů
NATO. A to je vlastně ta efektivita, kterou teď ukazují. Oni nezměnili svoji výzbroj a je potřeba říct, že vlastně Ukrajinci mají
výzbroj zhruba o generaci starší. Když to vezmeme v průměru, mají o generaci starší tanky, bojová vozidla pěchoty, letouny a
tak dále, než mají Rusové. Rusové samozřejmě po přehlídkách vozí mnohem modernější techniku, ale i to, co skutečně mohou
nasadit ve velkých počtech, je minimálně o generaci modernější než to, co mají Ukrajinci. Dokážu si představit, že kdyby
Ukrajinci měli tu techniku, co mají Rusové, tak ta válka už dávno skončila,“ zakončil Vojáček.

Těm, kteří zvolili Ševčíka, vyhrožují. Senior přeje smrtelnou nemoc i 22letému studentovi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 21.04.2022 , Zdroj: prahain.cz , Autor: Jan Svoboda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.04.2022 20:29 , Celková
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Akademický senát zvolil novým děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ekonoma a
politika Miroslava Ševčíka. Pro nynějšího proděkana pro studium a experta hnutí Trikolora hlasovalo všech devět jeho členů.
Ševčík byl jediným kandidátem. Krátce po zvolení se na sociálních sítích objevila řada komentářů, místy až nenávistných. A to
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nejen vůči Ševčíkovi, ale také proti členům Akademického senátu.

Asi největší ohlas na sociálních sítích vyvolal příspěvek Miloslava Šetky. Tento neznámý, ale pravidelný komentátor dění
doslova napsal: „Prohrál jsem bitvu. Soudruh Ševčík zvolen děkanem všemi devíti hlasy. Jednomyslně. Možná budu napaden,
možná i žalován. Ale musím vzkázat členům akademického senátu: Jste jeden jako druhý posranej oportunistickej hajzl. Mor a
choleru na vás!"

Citovaný příspěvek pochvalně označily tisíce návštěvníků Twitteru.

Šetka o sobě mimochodem píše jako o seleti a lenivém seniory, pravidelně se vyjadřuje k obecným otázkám.

Zmíněný status navazuje na předešlý. „Dělám, co můžu, abych zabránil volbě jistého Ševčíka děkanem fakulty na VŠE.
Ministryně Langšádlová to také kritizuje, rektor Petr Dvořák ctí akademické svobody a mlží a uhýbá. Ergo, mnoho úspěchů ve
funkci děkana, pane Ševčíku. A co děti? Mají si kde hrát?" napsal 20 dubna.

Citovaný příspěvek z Twitteru

V příspěvcích, které jsme prošli, se vůči novému děkanovi vymezila podstatná část diskutérů.

„Možná to bude tím, že na VŠE učí lidé, kterým jde primárně o prachy," uvedl jeden z nich.

„Překvapuje mě, že se na fakultu přes všechnu negativní pověst studenti stále hlásí. Nerozumím tomu. Pokud chci kvalitní
vzdělání v obecné ekonomii, půjdu na IES FSV  UK , jinak si zvolím jinou fakultu VŠE," dodal jiný. „Pokud si myslíš, že má
člověk jen držet hubu, tak seš mimo. To nám tu pak vládne xindl, jako všichni ti Babišové, Zemani a kousek za hranicí to bombí
strejda Putin, kterého si taky demokraticky vyživuje 70 procenta národa a nebojí se u nás něco občas vybombit. Víš co, Sašo?
Jdi do prdele," dodal jistý Petr.

Několik lidí se opřelo do Ševčíkovy minulosti v KSČ, na což jiní reagovali slovy, že například generál Pavel byl taky komunista.
Podobných půtek mezi uživateli bylo několik.

Redakci PrahaIN.cz zajímal taky názor členů Akademického senátu na veřejné výhrůžky. Ve čtvrtek jsme tři oslovili, ani jeden
ovšem reagovat nechtěl.

Z diskuse. Zdroj: Twitter.com

Děkuji, nechci se vyjadřovat

„Nechci, nebudu, nezlobte se," omluvil se v SMS zprávě jeden z nich.

Akademický senát fakulty má devět členů. Mezi nimi je i zhruba dvaadvacetiletý student Petr Trost, který při své volbě v březnu
2021 obdržel téměř 46 procent z celkového počtu odevzdaných a platných hlasovacích lístků.

Předsedou je doc. PhDr. Ján Pavlík. Jednání senátu jsou veřejná.

Je pozoruhodné, že VŠE Ševčíkovu volbu z hlediska médií zcela přehlíží. Ani zmínka není v tiskových zprávách, na Twitteru
nebo Facebooku.

Miroslav Ševčík byl zvolen děkanem už potřetí. Jeho období je čtyřleté.

Miroslav Ševčík při projevu. Zdroj: PrahaIN.cz

Známý je i díky kontroverzním politickým názorům, členství v KSČ, vírou v ruského prezidenta Putina nebo díky tomu, že v roce
2014 neoprávněně užíval majáček na vozidle, když si klestil cestu kolonou na dálnici.

„Za jeho působení ve funkci děkana Národohospodářské fakulty se tato v různých hodnoceních (např. hodnocení
Hospodářských novin nebo časopisu Týden) stala dlouhodobě nejúspěšnější ekonomickou fakultou v ČR,“ píše Wikipedia s
odkazy na uvedené listy.

Ševčík rovněž na začátku 90. let spoluzakládal respektovaný Liberální institut. Spolu s ním ještě Tomáš Ježek a Jiří Schwarz.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České
republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských,
doktorských i MBA studijních programů. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta
podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – sídlí v centru Prahy. Fakulta
managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů
(ECTS).

Na VŠE studuje v současné době více než 13 tisíc studentů. VŠE nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a
ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině. Od roku 2007 působí na VŠE Centrum pro
studenty se specifickými potřebami (dříve Středisko handicapovaných studentů).

Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat moderní víceúčelovou sportovní halu, která byla
uvedena do provozu v roce 2009. Tělocvična o rozloze 1 400 m2 umožňuje umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová
hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je i umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro
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rehabilitační cvičení. V objektu kolejí je umístěno fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Organizovány jsou rovněž letní a zimní
sportovní kurzy.

VŠE má úzké vazby na praxi. Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v
soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu,
obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Dlouhodobým generálním partnerem VŠE je Česká spořitelna.

Mezi významné absolventy patří například Eva Zamrazilová, Jan Skopeček, Markéta Šichtařová, Pavel Řežábek, Lenka
Hachlincová, Dita Charanzová, Petr Kellner, Michal Voráček a prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus.

Zdroj: VŠE, PrahaIN.cz

Efektivní využití jemné frakce recyklovaného betonu v lehčených cementových kompozitech
TISK , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: Materiály pro stavbu , Strana: 40 , Vytištěno: 6 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 00:21 ,
Rubrika: Beton , AVE: 317 410,89 Kč , Země: Česko
Recyklace starého betonu a železobetonu je dnes poměrně rozšířenou záležitostí. Ze starého betonu se pomocí drcení a
dalších úprav oddělí původní kamenivo, které se následně přidává do nových betonových směsí (1). Uvedeným způsobem se
používá frakce 4/16 mm, resp. 4/32 mm (2). Při drcení a úpravách vzniká i odpad v podobě frakce 0/4 mm, primárně tvořený
cementovou matricí, původním pískem a podrceným kamenivem vyšších frakcí. Frakci 0/4 mm je možné použít jako plnivo do
nového betonu a nahradit tak část písku. Výsledný beton však má podstatně horší vlastnosti. 

Cementová matrice obsahuje kromě zhydratovaných slínkových minerálů i část nezhydratovaných slínků a další produkty, které
mohou při použití s cementem opětovně hydratovat a vytvářet novou strukturu (3). Upravený materiál pak může být použitý i
jako náhrada části nově použitého cementu v cementových kompozitních materiálech nebo v necementových pojivech, v tomto
případě se pak kombinuje s druhotnými surovinami, jako je např. popílek nebo struska (4). Do celého procesu lze ještě
zakomponovat proces mletí, resp. mikromletí, zvětšit měrný povrch původního recyklátu a upravit tak frakci 0/4 mm nebo její
část a zvýšit aktivitu recyklátu. Za tímto účelem jsou dnes používané metody vysokorychlostního/vysokoenergetického mletí (5).
Když budeme mít tedy upravený betonový recyklát frakce 0/4 mm, můžeme ho použít v novém betonu (případně v cementové
maltě), kde bude jednou složkou. Nabízí se otázka, kde by bylo vhodné použít tento materiál efektivně jako takový. Jednou s
efektivních možností je tento materiál použít jen s cementem, kde by i část původního cementu byla nahrazena, a to díky
pojivovým vlastnostem upraveného recyklátu, a smíchat s vodou (3). Popsaným způsobem by vznikla jemná kompozitní hmota
na bázi cementu a bez přídavku nového písku, resp. kameniva. Takovýto materiál může být využitý například v suchých
maltových nebo omítkových směsích, ale může být použitý např. i na výrobu lehčených bloků, a této problematice se věnuje i
tento příspěvek. 
Na nové stavební výrobky jsou v současné době kladené vyšší nároky na širší spektrum užitných vlastností, jako je např.
pevnost v tlaku, objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti atd. V podstatě je hledán optimální kompromis mezi
sledovanými parametry. 
Podobným způsobem jsou koncipované/navržené lehčené stavební prvky pro obvodové pláště, kde je hledán kompromis mezi
pevností v tlaku a součinitelem tepelné vodivosti, aby byla tloušťka obvodového pláště co nejmenší, a to vzhledem k
zastavěnému prostoru. Ve většině případů je pak obvodové zdivo z vnější strany zateplené pomocí tepelné izolace. 
V rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu FV20503 byly na Fakultě stavební ČVUT v Praze provedené pokusy, kdy
byla cementová hmota vylehčena pomocí pěny. Na rozdíl od dalších typů vylehčení, např. autoklávovaní při výrobě
pórobetonu, se jedná o nízkoenergetické řešení. Pěnu je možné vyrobit dopředu pomocí pěnogenerátoru a přimíchat do směsi
nebo dávkovat napěňovací přísadu do směsi a pak celou směs našlehat. 
Důležité je použít správnou pěnu a další chemické přísady, aby pěna „nespadla“ a ideálně byla vytvořena hustá pěna tvořená
malými pravidelnými bublinkami. Vytvořená čerstvá směs musí být na počátku výroby nastavená tak, aby držela tvar,
nepropadala se a nevytvářely se v ní inkluze, tedy místa s odlišnou strukturou, objemovou hmotností. Za tímto účelem se do
směsi přidávají plastifikační nebo urychlovací přísady, které chování směsi mohou pozitivně ovlivnit s ohledem na použité
materiály i výsledné užitné vlastnosti (6). Další možností na udržení stability pěny a cementové hmoty v počátečních fázích
tuhnutí a tvrdnutí je přidání mikrovláken. Přidaná mikrovlákna ovlivní zpracovatelnost směsi, a proto je nutné upravit složení,
např. zvýšením vody nebo přidáním plastifikační přísady. 

Materiály a vzorky 

Navržený lehčený cementový kompozit je složen z pojiva, jemného recyklovaného plniva, mikrovláken, superplastifikátoru a
pěnicí přísady. Důležitý aspekt směsi je nastavení poměru pojiva a recyklátu v kombinaci s množstvím použité pěnicí přísady. Z
uvedeného důvodu byly vytvořeny dvě sady vzorků. První sada byly cementové pasty o rozměrech 40 × 40 × 160 mm s různým
poměrem pojivo/recyklát. Složení jednotlivých směsí první sady lze vidět v tab. 1. V druhé sadě byl následně použit
nejvýhodnější poměr pojiva a recyklátu a struktura kompozitu vylehčena pomocí pěnicí přísady. Druhá sada byla tedy tvořena
pojivem, plnivem, superplastifikátorem, různým procentuálním množstvím pěnicí přísady a mikrovlákny a vzorky měly rozměry
150 × 150 × 150 mm. Klíčové bylo stanovit optimální vylehčení s ohledem na výsledné užitné vlastnosti, v tomto případě
mechanické a tepelnětechnické, a dále efekt využití mikrovláken na „zpevnění“ struktury, a to primárně s ohledem na tuhnutí a
tvrdnutí pěnou vylehčené směsí. Složení testovaných směsí sady 2 je patrné z tab. 2. 
Materiály, které byly v rámci výzkumu použity, byly: portlandský cement CEM I 42,5R (dle ČSN EN 197-1: 2011), jemný
mikromletý recyklovaný odpadní beton (REC). REC vznikl v průběhu procesu drcením 100 let starého konstrukčního betonu z
demolice stavby Walter Motors. V rámci drcení vznikla frakce 0/32 mm, ze které byla odstraněna ocelová výztuž a
odseparovaná jemná frakce 0/1 mm. V dalším kroku byla tato frakce upravena vysokorychlostním mlýnem (SBD 800 od
Lavaris, s.r.o.) na výsledný použitý jemný recyklát. 
V prvotní fázi tuhnutí cementového kompozitu docházelo k borcení napěněné struktury, proto se do směsi přidávala
mikrovlákna, aby napěněnou strukturu ztužila. Použitá mikrovlákna byla ze 100% recyklovaného polypropylenu o průměru 32
mikronů a délce 4 mm. Další aspekt, který negativně ovlivňoval napěněnou strukturu, bylo množství záměsové vody. Z
uvedeného důvodu byl použit superplastifikátor na bázi modifikovaného polykarboxylátu. Použité dávky superplastifikátoru v
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hmotnostních procentech pojiva jsou doporučeny výrobcem. K vylehčení struktury pěnobetonu byla použita pěnicí přísada na
bázi amidů a kyseliny sulfonové. Pěnicí přísada použitá při koncentraci 50% roztoku měla pěnivost 35 ml/g a stabilitu pěny 465
minut. 

Experimentální metody a výsledky 

V prvotní fázi vývoje lehčeného cementového kompozitu bylo nutné určit výhodný poměr pojiva a plniva. Vytvořili jsme proto
první sadu, kde bylo využito až 90 hm. % jemného recyklovaného odpadního betonu. Mezi základní zkoumané vlastnosti, v
závislosti na nichž bude vybrán výhodný poměr pojiva a plniva, byla zvolena výsledná pevnost v tlaku a pevnost v tahu za
ohybu. Pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku byly stanoveny za použití zařízení (hydraulického lisu) Heckert, model FP100.
Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena tříbodovou ohybovou zkouškou a pevnost v tlaku jednoosou tlakovou zkouškou.
Jednoosá zkouška v tlaku byla provedena na přelomených polovinách z ohybových zkoušek. Výsledky prvotní fáze experimentů
lze vidět na obr. 1 a obr. 2. Z výsledků je vidět patrný trend. Přidáním jemného odpadního betonu dochází k lineárnímu poklesu
pevnosti v tlaku až do 40 hm. % REC, následně je pevnost skoro konstantní až do 60 hm. % REC a následně dochází zase k
lineárnímu poklesu až do 90 hm. % REC. V případě pevnosti v tahu za ohybu dochází k nárůstu hodnoty až do 60 hm. % REC
a následně dochází k poklesu hodnoty až do 90 hm. % REC. Z experimentu je patrné, že dále bude využit 60 hm. % REC, tedy
poměr cement : REC 2 : 3. 
Vybraný poměr pojiva a plniva byl následně použit v rámci druhé fáze experimentálního vývoje lehčeného kompozitu. Mezi
sledovanými vlastnostmi byly dvě základní, které jsou důležité pro lehčené cementové kompozity, které lze následně využít pro
obvodové konstrukce. Jedná se o pevnost v tlaku, která určí zatížitelnost materiálu, a součinitel tepelné vodivosti, který určí
tepelněizolační vlastnosti materiálu. Mechanické vlastnosti byly stanoveny na hydraulickém lisu Heckert FP100, jedná se o
pevnost v tlaku se zatěžovací plochou 150 × 150 mm, zkouška byla řízena posunem o konstantní rychlosti 1 mm/min.
Porovnání průměrných hodnot je patrné z obr. 3. Výsledky korespondují s hodnotami objemových hmotností (tab. 2). Rozdíl
hodnot mezi sadou A a D je více než dvojnásobný. U sad B a C je patrný vliv vláken, která v případě sady B s obsahem vláken
dosahuje vyšší pevnosti v tlaku o cca 2 MPa. 
Tepelná vodivost byla stanovena pomocí analyzátoru přenosu tepla ISOMET 2104 s přesností 5 %. Zařízení používá
dynamickou metodu, která je založena na monitorování odezvy zkoumaného materiálu na impulsy tepelného toku. Hodnota
součinitele tepelné vodivost nám přímo určuje tepelněizolační vlastnosti materiálu, neboť představuje rychlost, s jakou se teplo
šíři skrze materiál. Čím nižší hodnota součinitele tepelné vodivosti, tím se materiál chová více jako teplotní izolant. Z výsledků
na obr. 4 je patrné, že součinitel tepelné vodivosti je stejný pro sady A a B, zhruba dvojnásobný je pro sadu D a nejvyšší pro
sadu C, která neobsahuje mikrovlákna. 
Pokud přistoupíme k oběma měřeným vlastnostem, lze označit směs B jako nejvhodnější pro použití jako stavebního materiálu
s tepelněizolačními vlastnostmi. 

Závěr 

Představili jsme problematiku efektivního využití odpadní frakce 0/1 mm betonu, která byla použita do vylehčené kompozitní
směsi, určené především pro obvodové pláště budov. Podle složení a poměru jednotlivých složek mohou vzniknout materiály s
proměnnými užitnými vlastnostmi, jako je pevnost v tlaku a součinitel tepelné vodivosti. Oba uvedené parametry jsou závislé na
výsledné objemové hmotnosti. Čím je objemová hmotnost vyšší, tím více roste hodnota pevnosti v tlaku a zhoršují se
tepelnětechnické vlastnosti v podobě součinitele tepelné vodivosti a opačně. Nový vylehčený materiál na bázi upraveného
betonového recyklátu je unikátní v tom, že k upravenému recyklátu je přidaný jen cement, recyklovaná polypropylenová vlákna,
provzdušňovací přísada (pěna) a plastifikační přísada. Do směsi není přidané žádné nové kamenivo, pouze to z recyklovaného
betonu frakce 0/1 mm. 
Při spojování lehčených bloků při zdění je možné využít také cementový kompozitní materiál na bázi cementu a upraveného
betonového recyklátu bez přídavku nového kameniva. Obdobě by šlo použít omítku a lepidlo pro tepelnou izolaci při zateplení
obvodového pláště a vyrobit tak celý stavební systém na bázi recyklátu bez přidaného nového kameniva. V rámci dalšího
vývoje a testování je z tohoto stavebního systému vytvořena experimentální stěna na pozemku ČVUT v Praze o rozměrech 3 ×
3 m, která je vystavena vnějšímu prostředí a je důkladně sledována a testována (7). 

Poděkování 

Příspěvek byl podpořen z projektu ČVUT v Praze pod číslem SGS22/089/OHK1/2T/11 a z projektu TA ČR Prostředí pro život č.
SS03010302, webové stránky projektu jsou dostupné na adrese https://decompose.fsv.cvut.cz. Poděkování patří také
společnostem Lavaris, s.r.o. (Ing. George Karra´a, Ph. D.), Trevos Košťálov s.r.o. (Ing. Jiří Strnad jr.) a Sika CZ, s.r.o. (Ing. Jan
Picek). 

***

Článek byl v upravené verzi publikován ve Sborníku příspěvků 18. konference Speciální betony 2021 pořádané společností
SEKURKON. 

doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph. D. (*1978) V roce 2002 ukončil své studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní
stavitelství. V roce 2018 byl jmenován docentem v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Specializuje se na
materiálové inženýrství, a to přímo na měření fyzikálních, mechanických, tepelně-vlhkostních vlastností stavebních materiálů se
zaměřením na cement, sádru a materiály na bázi vápna. Je autorem více než 100 článků (mezinárodní časopisy, české
sborníky z mezinárodních konferencí, české a slovenské časopisy), 26 užitných vzorů a dvou národních patentů. 

Ing. Zdeněk Prošek, Ph. D. (*1989) V období 2008 až 2014 studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze, studijní obor Pozemní
stavitelství. V roce 2021 úspěšně ukončil doktorské studium oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. 
Od roku 2014 člen Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví na FSv ČVUT. Od roku 2017 člen Laboratoře el. mikroskopie a
mikroanalýzy v Univerzitním centru energeticky efektivních budov. Dlouhodobě se zabývá stanovením mikrostruktury a
mikrostrukturálních charakteristik pomocí el. mikroskopie s ohledem na aplikace v materiálovém inženýrství. Dále se zabývá
testováním mechanických vlastností materiálů za účelem zlepšení jejich užitných vlastností. 
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Tab. 1 – Složení testovaných směsí sady 1. 

CEM (hm. %) I 42,5R (hm. REC %) w/c (-) – rozlití Zpracovatelnost kužele (mm) Objemová hmotnost (kg/m3) 
100 0 0,35 179 2298±16 
90 10 0,40 180 2023±15 
80 20 0,46 179 1970±20 
70 30 0,56 176 1957±7 
60 40 0,67 177 1862±10 
50 50 0,84 177 1837±9 
40 60 1,08 178 1810±11 
30 70 1,50 180 1795±6 
20 80 2,35 181 1790±5 
10 90 4,90 180 1785±8 

Tab. 2 – Složení testovaných směsí sady 2 (plastifikátor, mikrovlákna a pěnotvorná přísada vyjádřeno v hm. % z cementu). 
Objemová hmotnost (kg/m3) 
Ozn. CEM (hm. I 42,5R %) (hm. REC %) Plastifikátor (hm. %) Mikrovlákna (hm. %) Pěnotvorná (přísada hm. %) w/c (-) mokrá
suchá 
A 40 60 2,5 2,5 3,00 0,5 1000±8 810±5 
B 40 60 2,5 2,5 2,25 0,5 1140±10 801±4 
C 40 60 2,5 – 2,25 0,5 1170±12 980±10 
D 40 60 2,5 2,5 1,50 0,5 1380±11 1110±11

O autorovi: ZDENĚK PROŠEK A PAVEL TESÁREK Fakulta stavební ČVUT v Praze
Foto popis:   Obr. 1. Porovnání pevností v tlaku první sady testovaných vzorků, s uvedením směrodatné odchylky.
Foto popis:   Obr. 2. Porovnání pevností v tahu za ohybu první sady testovaných vzorků, s uvedením směrodatné odchylky.
Foto popis:   Obr. 3. Porovnání průměrných hodnot pevnosti v tlaku vzorků sady 2 po 28 dnech, s uvedením směrodatné
odchylky.
Foto popis:   Obr. 4. Porovnání průměrných hodnot součinitele tepelné vodivosti vzorků sady 2 po 28 dnech, s uvedením
směrodatné odchylky.
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S plísněmi bojujeme dvěma způsoby: stavebním a chemickou cestou. U prvního z nich preventivně bráníme vzniku optimálních
podmínek klíčení plísní, zvláště teplotou zdiva a omezením přístupu teplého a vlhkého vzduchu. U chemické cesty povrch
ošetříme sloučeninou, bránící růstu plísní. 

Tvorba plísní patří ke starším zděným stavbám a mírnému klimatickému pásmu s kontinentálním střídáním teplot. Příčinou růstu
plísní je vždy stav vzduchu, který neodpovídá teplotě zdiva, a přítomnost spor. Zjednodušeně teplý a vlhčí vzduch přijde do
kontaktu s chladnějším zdivem. Plíseň se generuje ze všudypřítomných spor. Spory se šíří vzduchem, a po delší dobu od
vzniku jsou schopny vyklíčit za příhodných podmínek. Praxe nás učí, že není nezbytně nutné překročit rosný bod, kondenzace
vlhkosti není podmínkou vzniku plísní. V nevětraných dutinách bez pohybu vzduchu mohou plísně klíčit při vlhkostech již nad 60
% r. v. Tehdy je ale třeba relativně dlouhé doby (až tři měsíce) a vysoké teploty (přes 25 °C). Pokud ale vlhkost vzduchu při
stěně vzroste nad 75 % r. v., zkracuje se doba na několik dnů a plísně klíčí i při teplotách kolem 20 °C. Boj s plísněmi lze vést,
a to dvěma způsoby: stavebním, kdy preventivně bráníme vzniku optimálních podmínek klíčení plísní, zvláště teplotou zdiva a
omezením přístupu teplého a vlhkého vzduchu, a chemickou cestou, kdy povrch ošetříme sloučeninou, bránící růstu plísní.
Chemická cesta má své úskalí – co škodí plísni, škodí, až na výjimky, také člověku nebo domácím zvířatům, případně rostlinám
a dalším užitečným organismům. Vědci se po desítky let snaží najít řešení, které by selektivně zbavilo stavby plísní, a neškodilo
užitečným organismům. 
Jednou z těchto cest je použití stříbra jako fungicidu. Jak stříbro funguje? V první řadě, jsou to stříbrné ionty Ag+, které mají
fungicidní vlastnosti. Tyto vlastnosti mají již ve velmi nízkých koncentracích, ppb (jeden díl na bilion dílů). 
Mechanismus, jak stříbro likviduje bakteriální napadení, je popsán takto: Stříbrné ionty jsou schopny perforovat selektivně
bakteriální buněčnou stěnu, protože reagují s peptidoglykanovou součástí stěny. Vstupují touto cestou dovnitř buňky a brání
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dýchání buňky. Dále modifikují metabolické řetězce, čímž buňce berou přísun živin. Třetím mechanismem je interakce s
bakteriální DNA a omezení buněčné reprodukce. Velmi podobně omezuje stříbro i růst a reprodukci buněk plísní, tedy nižších
hub. 
Problémem výrobců protiplísňových prostředků je, jak dostat stříbrné ionty do materiálu (v našem případě nátěrové hmoty) tak,
aby se z nátěru předčasně nevyplavily, nezreagovaly s chemikáliemi ze zdiva a ze vzduchu, a nepoškodily další, člověku
užitečné organismy – například užitečné bakteriální kultury. Od přelomu milénia se objevují nátěry na třech principech
přítomnosti stříbra: 

Nátěry s nanostříbrem 

Okouzlení nanotechnikou se projevilo i v průmyslu nátěrových hmot. Lze připravit kovové stříbro ve formě nanočástic kovu a
jejich obrovské množství rozptýlit v kapalném médiu. Z částic se reakcí se slabě kyselým prostředím vyplavují stříbrné ionty
Ag+. Hmoty s nanostříbrem se jevily jako výtečné řešení, jejich účinnost byla vysoká. Problém se projevil záhy, po několika
letech. Udržet nanočástice při výrobě hmot pouze tam, kde je potřebujeme, a nekontaminovat jimi nádoby, výrobní linky a
prostory se ukázalo velmi obtížným. Nanočástice stříbra končily v prostředí kolem výroben, skladů, v odpadních vodách. Jelikož
stříbro dokonale likviduje bakterie, zastavilo nanostříbro činnost čistíren odpadních vod (kontaminací zařízení a obsahem v
odpadu), a dostalo se do potravních řetězců v čisté vodě. Zjednodušeně – zbavením se bakterií jsme zbavili vodní toky života. 

Nátěry s obsahem stříbrných sloučenin 

Rozpustné sloučeniny stříbra lze ve vodě vysrážet. Jednoduchou reakcí s chloridovými ionty vzniká sraženina, nerozpustný
chlorid stříbrný. Tím lze zabránit kontaminaci ionty stříbra. Jelikož nikde v záloze není téměř nekončící množství kovových částic
stříbra, po jednom vysrážení již další antibakteriální aktivita nehrozí. V průmyslu nátěrových hmot ale hraje roli i barevnost.
Bohužel stříbrné vodorozpustné soli reagují chemicky i s některými složkami nátěrové hmoty a způsobují její šednutí. Problém
není sice tak vážný jako u jiných kovů, například železa, manganu a mědi, nevznikají barevné skvrny, ale v některých
případech není možné dosáhnout zářivě bílé a jasných paletových odstínů, barvy jsou šedší. Problémem jsou některá pojiva a
levnější bílé pigmenty, reagující se stříbrnými ionty již při výrobě, nebo tónování barev. Pro tento efekt je třeba vždy barvy se
stříbrem nejprve odzkoušet co do kolorovatelnosti, než se provede dotónování celého množství nátěrové hmoty. 

Nátěry s mikrostříbrem 

Třetí cestou, jak dopravit stříbrné ionty na „místo určení“ a nekontaminovat celou výrobní a dopravní cestu, je použití velkých
částic. Z pohledu nátěrové techniky je to mikroskopická velikost, ale z pohledu nanotechniky se jedná o velké částice s
chováním těžkých součástí. Velké částice lze zachytit filtry, nechat je sedimentovat, nejsou všudypřítomné. Z povrchu částic se
vyplavují ionty stříbra, které jsou odpovědné za udržování nízké koncentrace, škodící právě plísním a bakteriím. Tuto nízkou
koncentraci potřebujeme v praxi na povrchu filmu nátěrové hmoty, aby v případě jejího zvlhčení vytvořila pro mikroorganismy
nepřívětivé prostředí, a zabránila jejich množení a růstu. Plíseň tedy vyklíčí, ale ihned zajde, neporoste. V případě, že se
kousek filmu nátěrové hmoty dostane do čistírny odpadních vod nebo do vodního toku, ovlivní pouze své bezprostřední okolí.
Počet částic bude nízký a konečný a částice se v krátké době usadí. V nátěru stříbrné částice setrvávají nezměněny, dokud
není jejich povrch spláchnut vodou. Tehdy se vylouží nízká koncentrace iontů, a povrch částice čeká na další použití. Úplné
vyplavení stříbra může dle velikosti částic trvat dlouhá léta. Z ekologického hlediska je nátěr s mikrostříbrem bezpečnější než
hmoty s nanostříbrem a jeho účinek dlouhodobější než u hmot se stříbrnými sloučeninami. 

Použití na stavbě 

Plísně, jako nižší houby, mají podobně jako vyšší houby své plodnice, ale i svá mycelia – na pohled zvenčí neviditelná. Pokud
bychom pouze přetřeli povrch stavební části protiplísňovým nátěrem, uzavřeli bychom mycelia v podkladu, a pravděpodobně je
pouze lokálně „odstínili“. Plíseň by v podkladu rostla dále, se všemi negativními zdravotními dopady na osoby uvnitř stavby.
Plodnice by časem vyrazily kdesi na neošetřených plochách (např. kolem krajů ošetřených ploch) a opatření by zůstalo
nefunkční. Po úspěšnou aplikaci protiplísňových nátěrů je třeba podklady, již zasažené plísní, nejprve ošetřit fungicidním
napuštěním, tedy zlikvidovat hyfy, „podhoubí“ plísně. K tomu slouží chemické prostředky, jejichž životnost je krátká, ekologicky
se samy rozloží, ale v okamžiku aplikace jsou toxické. K nim patří prostředky chlorové, peroxidové, s IPBT, amoniovými solemi.
Jejich úkolem je zajistit podklad bez plísní, a nátěr se stříbrem ochrání povrch před atakem zvenčí. Nátěr se aplikuje běžnou
cestou – válečkováním, stříkáním nebo štětkou. Jelikož částice stříbra jsou větší a jsou uzavřeny v těžkých kapkách nátěrové
hmoty, nehrozí ani u stříkání nebezpečí kontaminace prostředí stříbrem. Jen je třeba zajistit ekologicky správnou aplikaci
nátěru a likvidaci zbytků. 

Životnost nátěru 

Otázka životnosti nátěru je kladena z hlediska nutnosti opakování vrstvy v stavebně ohrožených detailech. Životnost z hlediska
protiplísňového účinku záleží na počtu cyklů svlažení povrchu kondenzující vodou. Jiná životnost bude očekávána v
potravinářském provozu typu pivovar, vývařovna, a jiná (řádově delší) bude v prostorách bytových domů. V bytech zpravidla
dochází k přetírání spíše z estetických důvodů (poškrabání, ušpinění, změna barevného designu) než z důvodů ukončení
fungicidní aktivity. V každém případě je životnost protiplísňového účinku daná léty, a i u extrémně namáhaných ploch (např.
vjezd do myčky aut) nebyl pozorován úbytek protiplísňové aktivity ani po pěti letech. 

Slučitelnost se sanačními a protiplísňovými omítkami 

Důležitou otázkou je použitelnost protiplísňových nátěrů na povrch difúzně otevřených sanačních omítkových systémů.
Protiplísňovým opatřením v obytných prostorách je zpravidla i výměna omítek za omítky s protiplísňovou, např. kondenzát
regulující aktivitou. Takové omítky jsou vysoce nasákavé a vysoce difúzní („prodyšné“). Je tedy nutné zabezpečit, aby
povrchová úprava byla rovněž nasákavá a difúzně otevřená. Ne každá interiérová „malba“ je tedy vhodná na tento typ omítek.
Je třeba ověřit, zda difúzní odpor (hodnota SD) nátěru není vyšší než tento odpor u omítkové vrstvy pod ním. Jinak hrozí
hromadění vlhkosti pod nátěrem a jeho odpadnutí. Pro omítky nasákavé (jako jsou protikondenzační, nebo protiplísňové) je
určen nátěr nasákavý, pro omítky hydrofobní, „sanační“, se používá nátěr vodoodpudivý – hydrofobní. 
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Boj s plísněmi lze vést ekologicky tak, aby byly selektivně zasaženy plísně a škodlivé bakterie, a nikoli užitečné mikroorganismy.
Je však třeba znát a dodržet všechna pravidla. Potom můžeme i za relativně nízké náklady získat kvalitní prostory pro bydlení,
volný čas nebo podnikání a výrobu. 

***
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Berlín ještě nedávno žádal od druhých oběti, tváří v tvář válce na Ukrajině volí váhavou opatrnost. 

Více než kdy jindy se od lídrů západního světa dnes očekává jasný plán: Jak vojensky podpořit bojující Ukrajinu a posílit vlastní
obranu, jak se postarat o miliony uprchlíků, jak zajistit energetickou nezávislost na Rusku i potravinovou bezpečnost. Pozornost
se v tomto směru přirozeně upírá k Berlínu. A dojem z jeho chování je – mírně řečeno – rozpačitý. 
Německo je nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější zemí EU, společně s Francií má i nejvyšší vojenský rozpočet. Jeho
dlouhodobě vstřícný postoj vůči Kremlu se ukázal být chybný. Má tedy mnoho co napravovat. Po jasné vizi a strategickém
vedení není nicméně ze strany spolkové vlády v poslední době ani památky. Přestože její první reakce na ruskou agresi
vypadala celkem slibně. 
„Probudili jsme se dnes do nového světa,“ řekla ve čtvrtek 24. února po zahájení vojenského útoku Putinova režimu německá
ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Tři dny nato vystoupil na mimořádném zasedání Spolkového sněmu se svým
historickým projevem kancléř Olaf Scholz (SPD). V neobvykle rázném proslovu odsoudil ruskou invazi a přislíbil Ukrajině
dodávat zbraně, což až do začátku války německá vláda i veřejnost shodně odmítaly. 
Šéf spolkového kabinetu rovněž oznámil německou vůli podílet se na rozsáhlých ekonomických sankcích vůči Kremlu. Největší
pozornost pak oprávněně vyvolalo Scholzovo prohlášení, že Spolková republika zásadně přehodnotí svoji brannou a
bezpečnostní politiku a bude do ní v následujících letech masivně investovat. Zdálo se, že si kancléř i jeho vládní kolegové
uvědomují naléhavost situace a nutnost přijmout bez váhání energické kroky. Tento obraz ale brzy začal dostávat značné
trhliny. 
Německo patřilo mezi země, které koncem února brzdily snahy o odpojení Ruska od mezinárodního bankovního systému
SWIFT, a brzy začalo být jasné i to, že nepodpoří ani úplné embargo na dodávky ruských energetických surovin. Berlín v tomto
směru sklízí trpké plody politiky předchozích vlád: Spolková republika je z jedné třetiny závislá na dodávkách ruské ropy a z 55
procent na ruském plynu. 
Nemá jediný terminál na dovoz jeho zkapalněné varianty (LNG) a případný výpadek v dodávkách nemůže rychle nahradit.
Názory na to, jak velký dopad na německou ekonomiku by zavření ruských plynových kohoutků mohlo mít, se různí. Řada studií
předních ekonomických institutů předpovídá „pouhý“ propad HDP v řádu jednotek procent. Kancléř Scholz naopak varuje před
„nezodpovědnými“ teoretickými kalkulacemi a předpokládá ohrožení německé průmyslové základny jako celku. 

HELMY MÍSTO TĚŽKÝCH ZBRANÍ 

Je samozřejmě možné argumentovat, že ekonomické sankce sice musí primárně poškodit Putinův režim, ale mají závažné
dlouhodobé důsledky. Německo si však podle svých kritiků nevede o moc lépe ani v bezprostřední pomoci, zejména při
dodávkách zbraní. 
Vysmívaným symbolem jeho politiky se stala lednová zásilka pěti tisíc vojenských helem, s podobným nepochopením se v
posledních dnech vzhledem k nové ruské ofenzivě setkává Scholzovo odmítání dodávat na Ukrajinu těžké zbraně ze skladů
bundeswehru. 
Lavírující kancléř, který se neúnavně odvolává na slaďování postojů se spojenci, nutné utajování skutečností a rozsah
německé finanční pomoci Ukrajině, se ocitá pod stále větším tlakem. 
Nejviditelnějším a nejhlasitějším kritikem německého postupu se v posledních týdnech zřejmě stal ukrajinský velvyslanec ve
Spolkové republice Andrij Melnyk, jehož ostré výroky na adresu německých ústavních činitelů pravidelně plní místní i evropská
média. Jasným signálem pak bylo nedávné odmítnutí plánované návštěvy spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera
na Ukrajině. 
Představitelé válkou zmítané země jím vyjádřili protest proti politikovi, kterého považují za jednoho z architektů úzkých
německých vazeb na Kreml. Ale i vůči tomu, že Berlín chtěl namísto mocného kancléře do místa konfliktu vyslat hlavu státu,
která plní převážně reprezentativní funkci. Proti německému postupu z posledních týdnů se nicméně nevyslovují „jen“ ukrajinští
představitelé a politici ze zemí střední a východní Evropy, které se cítí být agresivním počínáním Kremlu bezprostředně
ohroženy. 
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Hlasité výhrady vůči zdráhavému postoji kancléře k dodávkám zbraní zaznívají z německé opozice, ale i od Scholzových
politických spojenců. Kriticky se v tomto směru vyjádřili i předsedové evropského, obranného a zahraničního výboru
Spolkového sněmu. Všichni tři patří mezi poslance vládní koalice. Poslední z nich, Michael Roth, který doslova prohlásil, že
„můžeme a musíme dělat více“, je dokonce Scholzovým stranickým kolegou z SPD. 
Tato kritika aktuálního kancléřova postupu i dřívější berlínské politiky vůči Kremlu je bezpochyby oprávněná. Německo mylně
navázalo na svoji tradici vztahů s bývalým Sovětským svazem a příliš dlouho lpělo na přesvědčení, že Rusko je přes všechny
problémy spolehlivým obchodním partnerem, na kterého lze prostřednictvím ekonomických vazeb příznivě působit. Snažilo se
za každou cenu udržovat otevřené diplomatické kanály i dialog s ruskou elitou a na této strategii panovala široká politická
shoda. 
Navzdory okupaci Krymu v roce 2014 Spolková republika dále prosazovala plynovod Nord Stream 2, který byl, tak jako Nord
Stream 1 vystavěn na dně Baltského moře a jehož spuštění zastavil až únorový postup ruských jednotek. 
Přestože měl obejít tradiční tranzitní země Polsko 
a Ukrajinu, oslabit jejich pozici a posílit přímé napojení na Rusko, Německo jej tvrdošíjně označovalo za čistě hospodářský
projekt. 
Námitek svých spojenců proti Nord Streamu němečtí představitelé nedbali a podobně vlažně reagovali i na další varovné
signály: šíření prokremelské propagandy, hackerské útoky, ruské zapojení do války v Sýrii, vražedné atentáty na představitele
protikremelské opozice, rostoucí agresivitu Putinova režimu. Výrazně podfinancovalo svoji armádu a zanedbalo
obranyschopnost země. 
V posledních letech navíc nevěnovalo střední a východní Evropě dostatečnou pozornost a svoji politiku v tomto regionu do
značné míry podřídilo zájmům hospodářských kruhů, jak nedávno pro deník Sächsische Zeitung shrnul bývalý ředitel nadace
Brücke/Most Daniel Kraft. Podcenilo zkrátka celou řadu závažných rizik. Smutnou pravdou ale je, že v tom zdaleka nebylo
osamocené. 
Vstřícností vůči Moskvě nešetřilo v posledních letech například Rakousko, které po protiprávní anexi Krymu pozvalo jako první
země EU Vladimira Putina na oficiální návštěvu. Proruští politici figurovali na předních politických postech na Slovensku či v
Česku, o Maďarsku ani nemluvě. Všechny tyto země jsou navíc na ruském plynu závislé ještě více než Německo. Minulé i
současné chyby Německa jsou ale kvůli jeho významu a velikosti posuzovány přísněji. 
Zda je to oprávněné, či nikoli, je možné dlouze rozebírat. Podobně jako to, zda Německo v dostatečné míře „dodává, dodávalo
a bude dodávat“, jak neochvějně tvrdí kancléř Scholz. Spekulovat lze i o důvodech, které jej k jeho opatrnému postoji k
dodávkám zbraní i energetickému embargu vedou. V jeho úvahách jistě hraje velkou roli snaha zabránit eskalaci konfliktu či
jeho rozšíření do dalších částí Evropy. 
Bezpochyby je veden i snahou udržet v německé společnosti, zjitřené covidovou krizí, alespoň určitý smír. Problémem ale je, že
pokud dobré důvody má, nedokáže je obhájit a srozumitelně vysvětlit. Výsledkem je zničující obraz evropské (skoro)velmoci,
která dříve od ostatních požadovala oběti (například v dluhové krizi před deseti lety po jihoevropských státech, jak v New York
Times poznamenal Paul Krugman), sama však v zásadní krizi není dostatečně akceschopná a solidární. 

POCHOPÍ NĚMCI, 
CO JE TŘEBA? 

Může to být pouze přechodný dojem, který Německo svými dalšími rozhodnými kroky napraví. Zásadní pro něj i evropskou
bezpečnost bude, zda Spolkový sněm pochopí, že Německo musí obnovit svoji schopnost hájit své území i spojence z NATO,
schválí Scholzův záměr investovat do obrany v příštích čtyřech až pěti letech astronomickou částku 100 miliard eur (přibližně
2,5 bilionu korun) a dlouhodobě udrží své obranné výdaje nad hranicí dvou procent HDP. 
Pro schválení tohoto plánu musí kancléř v parlamentu získat dvoutřetinovou většinu, k níž bude potřebovat hlasy opozičních
poslanců. Jistý si přitom ale nemůže být ani podporou vlastních zákonodárců, mezi nimiž nechybí přesvědčení pacifisté. 
Hodně peněz bude muset Německo vložit nejen do čistě vojenské oblasti, ale celkově do vybudování odolnější společnosti – do
digitalizace státní správy, potírání ruské propagandy a hybridních hrozeb, do obnovitelných zdrojů a zajištění energetické
soběstačnosti. V jeho složitém federálním systému, který svoji zkostnatělost prokázal naposledy během potírání koronavirové
pandemie, to rozhodně nebude jednoduché. Všechny tyto úkoly přitom spočívají na bedrech tříčlenné „semaforové“ koalice,
která je v úřadě pouhé čtyři měsíce. 
Nezbývá než doufat, že se Berlín do nové geopolitické reality skutečně „probudil“ a ve své roli obstojí. Pokud něco Evropa
momentálně potřebuje, je to stabilní a silné demokratické Německo, které konečně dostojí svým dříve avizovaným závazkům a
převezme větší díl mezinárodní odpovědnosti. 

Lavírující spolkový kancléř, který se neúnavně odvolává na slaďování postojů se spojenci, nutné utajování skutečností a
rozsah německé finanční pomoci Ukrajině, se ocitá pod stále větším tlakem. 

O autorovi: ZUZANA LIZCOVÁ, vedoucí Katedry něm. a rak. studií na IMS FSV UK

Marketing je životní styl
TISK , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: Speciál DNES , Strana: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 00:21 , Země: Česko
Marketingová komunikace je multidisciplinární studijní program čerpající poznatky z mnoha dalších vědních oborů. VŠFS v
tomto programu vychovala mnoho absolventů, kteří dnes řídí vlastní firmy nebo jsou zapojeni do úspěšných mezinárodních
korporací. 

Jak program vypadá dnes, v čem vidí jeho silné stránky a proč by si jej potenciální student měl vybrat právě na VŠFS jsme se
zeptali obou odborných garantů programu: doc. Roubala, zodpovědného za bakalářský stupeň studia, a doc. Hese, odborného
garanta navazujícího magisterského programu. 

* Proč tedy Marketingová komunikace a proč zrovna na VŠFS? 

Ondřej Roubal: Jde o dlouhodobě perspektivní studijní program, na naší univerzitě průběžně adaptovaný na nejnovější trendy
v marketingovém a mediálním světě. Rychlost změn vnějšího prostředí je naprosto bezprecedentní. Být konkurenceschopnou
školou znamená na tyto změny reagovat, nebýt retro školou minulosti, ale živou a vnímavou entitou, promítající dynamiku změn
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světa bezprostředně do výuky. Proto máme i tolik pedagogů z praxe, schopných přenášet rychle proměnlivou realitu profesního
světa do přednášek. 

* Napadají vás další důvody, proč nejít studovat marketingovou komunikaci jinam? 

Aleš Hes: Náš program je docela chytře vymyšlen. V bakalářském stupni se výuka zaměřuje spíše na rozvoj marketingových
dovedností prostřednictvím nejen znalostního základu z exaktních vědních disciplín, ale především rozvíjí schopnosti studentů
využít je v praktických situacích. Vše se vyučuje s klientským edukačním přístupem s využitím moderních informačních
technologií. Na magisterském studiu je skladba předmětů tematicky postavena s internacionálním kontextem. Doménou této
formy je globální marketing a marketingová komunikace na sociálních sítích. K tomu je nutné ještě dodat, že po celou dobu
studia jak v bakalářském, tak v magisterském stupni se studenti povinně zdokonalují v anglickém jazyce a v marketingových
dovednostech. 

* To zní zajímavě, mohli byste nicméně být konkrétnější? V čem je zrovna váš studijní program unikátní? 

OR: U nás má studium marketingové komunikace výrazně interdisciplinární profil. Nechceme generovat jen specialisty s
klapkami na očích, kteří nevidí doleva doprava, ani za obzor technického řešení problému. Kdo se chce prosadit a být
profesionálem ve svém oboru, musí znát souvislosti, kontext, vidět propojení příčin, dějů a důsledků. Svět je komplexní a
komplikovaný. Proto nabízíme předměty ekonomického, marketingového, mediálního, sociologického a psychologického
základu, které dále rozvíjíme formou předmětů profilujících. Učíme rozumět detailu, ale vždy v kontextech souvislostí.
Motivujeme k myšlení, intenzivně rozvíjíme kreativitu, schopnost samostatně řešit problémy, podporujeme originalitu,
oceňujeme odvahu, vytváříme a vzájemně sdílíme inspirativní prostředí. Říká se, že myšlení bolí. V takovém případě tady
pácháme na studentech hromadně intenzivní násilí. K takové formě sadismu se rád přiznám. AH: Nevím, jestli je unikátní, ale je
především postaven na vyrovnanosti obsahu a formy, poctivosti, co se týká poskytování znalostního potenciálu, který naši
studenti získávají. Náš studijní program je oproti konkurenci postaven na akademickém základě. To znamená, že se zde
propojují exaktní disciplíny s profesními. Dobrý marketér nemůže být pouze vybaven komunikačními formami bez toho, aby
chápal souvislosti s ostatními vědními obory a dokázal je využít. Náš absolvent je schopen posoudit informace z různých
vědních oblastí a dokonale je použít k dosažení vytčených marketingových cílů. Dokáže vedoucím pracovníků říci, že předaná
informace k uveřejnění není správná, je tam např. chyba v ekonomických ukazatelích, chyba ve špatném zacílení díky
nedokonalému provedení segmentace a charakteristice cílové skupiny, chyba v právním rámci apod. 

* Jak vidíte budoucnost tohoto studijního programu a jste na ni připraveni? 

AH: Domnívám se, že marketingová komunikace se bude stále více rozvíjet do digitálních forem. Nově jsme proto zavedli např.
předměty influencer marketing, neuromarketing, multimédia a management, obsahový marketing, moderní marketingový
výzkum a rozšířili témata v předmětech marketingová komunikace na sociálních sítích. Nicméně přes bouřlivý rozvoj technologií
je nutné za vším hledat člověka. On je tvůrcem hodnot, on se rozhoduje, on myslí. A o to si myslím v budoucnosti půjde nejvíc.
Nepřestat myslet a nenechat se vést jako bezduché ovce. A tomu právě znalosti a vědomosti dokážou velmi účinně odolat. A to
chceme u studentů podporovat a vychovávat dál. Chceme chytré absolventy. 

* Ale vraťme se ještě k současnosti. O jakých tématech se studenty diskutujete v těchto týdnech? 

OR: Například v tomto semestru se studenty diskutujeme i o roli sociálních sítí. Naši posluchači procházejí nejen průpravou
technického zvládnutí marketingových technik sociálních sítí, ale učí se vidět za oponu těchto procesů a domýšlet řetězce
souvisejících sociálních a psychologických efektů. A protože jsou ochotni myslet a nebojí se vystoupit s vlastním názorem,
rozvíjejí svou kritiku, a to přesně tím směrem, kterým by měli. Pochopili totiž, že role sociálních sítí je daleko pestřejší, a
dovedou rozpoznat jejich hrozby pro ohrožení demokracie. 
Rozhovor vedla Magdalena Straková, tisková mluvčí 

***

Je to velká hra 

Jednou z úspěšných absolventek je i Ing. Dominika Schmidtová. Vedle vlastní umělecké kariéry se na VŠFS vrátila v roli
pedagožky – vyučuje v anglické formě tohoto studijního programu předmět influencer marketing. 

* Co vás vedlo ke studiu na VŠFS? 

Studium na VŠFS bylo pro mě nejlepší řešení. Věděla jsem, že chci jít kreativnější cestou, potřebovala jsem tvořit. Nicméně v té
době umělecká vysoká škola nepřicházela v úvahu, proto jsem si zvolila marketingovou komunikaci. Líbila se mi představa, že
mohu vymýšlet reklamy. 

* Na co ze studia vzpomínáte nejvíce? 

Pro mě studium bylo velmi intenzivní, protože jsem už v průběhu studia měla 3 druhy zaměstnání v oboru, abych zjistila, které z
nich mě doopravdy nejvíce bude bavit. Vzpomínám si, že jsem kolem sebe měla podporující spolužáky, se kterými jsme si dost
pomáhali z přednášky na přednášku, ze cvičení na cvičení. Týmovost naší skupiny mi velmi pomohla. 

* Co vám studium dalo pro praxi? 

Vše šlo ruku v ruce s postupnými zkušenostmi. Škola mi dávala teoretický základ, který mi pomáhal se lépe orientovat v praxi.
Myslím si, že jedno bez druhého nejde. Veškeré nastudované poznatky mi umožnily tehdy získat první zaměstnání a začít na
nich reálně stavět. 

* Na VŠFS nyní učíte influencer marketing? Proč právě tento směr a co předmět přináší? 
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Influencer marketing jako takový je poměrně nový pojem, který vznikl s růstem sociálních sítí, neustále se vyvíjí a dostává
obrysy. Sama jsem zvědavá, kam až zajde a v co se promění. Je zajímavý už z toho hlediska, že umožňuje „obyčejným lidem“
stát se celebritou vlastního kanálu. Najednou je přirozené vydělávat si peníze na sociálních sítích. Líbí se mi možnosti, které to
nabízí, a rys kreativity jednotlivce. Z pozice značky je to velká hra. Kolikrát bych řekla hop nebo trop. Může se vám to totiž
vyplatit, ale i vymstít. Předmět jsem pojala velmi prakticky. Studentům představuji reálné případové studie a na přednášky
pravidelně zvu i své kolegy z oboru, třeba z agentur, jako je McCann, MarketUP atp. 
Rozhovor vedl Aleš Hes, vedoucí Katedry marketingové komunikace 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE SE BUDE ROZVÍJET DO DIGITÁLNÍCH FOREM. 

Doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph. D., vystudoval obecnou antropologii na FHS UK, doktorské studium sociologie absolvoval v roce
2009 na FSV  UK . V roce 2015 habilitoval na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v oboru masmediální studia. Na VŠFS
zastává pozici děkana Fakulty ekonomických studií a ředitele Univerzitního výzkumného centra. Výsledky vědeckovýzkumné
práce se řadí k nejlepším akademickým pracovníkům univerzity. Zaměřuje se na sociologii marketingové komunikace, zkoumá
její sociální důsledky se zaměřením na lidskou identitu a životní styl. Věnuje se také problematice lidského štěstí a jeho
prožívání ve společnosti materiální hojnosti. 

Doc. Ing. Aleš Hes, CSc., byl v r. 2007 jmenován v rámci habilitačního řízení ČZU docentem v oboru odvětvová ekonomika a
management se zaměřením na modelování obchodních transakcí. Od roku 2014 působí na VŠFS jako vedoucí Katedry
marketingové komunikace. Je garantem studijního programu Marketingová komunikace navazujícího magisterského studia. Je
autorem více než 150 publikací. Nyní se ve vědecké oblasti zaměřuje na interkulturní vlivy marketingové komunikace v rámci
obchodních vztahů a na dopady turbulentních jevů společnosti, které ovlivňují obchodní, společenský a moderní způsob života
současné populace. 

Region vydání: Speciál DNES - jižní Čechy
Foto popis:   DOMINIKA SCHMIDTOVÁ VYUČUJE PŘEDMĚT INFLUENCER MARKETING.

HOT EVENTS: Koncert Julien Baker, Bobr Queer Femme Party a Noc na Hollaru URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: heyfomo.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 12:16 , Celková návštěvnost: 135 872 , RU /
měsíc: 87 302 , RU / den: 7 634 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Každý týden ti přinášíme tipy na ty nejlepší eventy z oblasti kultury, které si rozhodně nemůžeš nechat ujít! Julien Baker

Příští pátek 29. dubna vystoupí v pražském Rock Café známá americká písníčkářka Julien Baker . Do Prahy se vrací se svou
třetí deskou alternativního rocku Little Oblivions , na které znovu čelí velmi těžkým tématům, jako je například deprese. Více
informací i lístky najdeš na Fource 
BOBR QUEER FEMME PARTY 
Dnes od 20:00 můžeš zažít jedinečnou akci v pražském klubu Swim , která bude plná queer umění a hudby Na párty se neřeší
věk, orientace ani gender. Pořádá jí Prague Pride a více info se dozvíš tady . Lístky koupíš klasicky na GoOut 
Výstava COFFEE 
Pokud miluješ kafe a jsi z Brna nebo do Brna plánuješ zavítat, tahle výstava je přímo pro tebe. Dozvíš se na ní, jak vypadá
skleněný kávovar za dvacet tisíc dolarů, a zjistíš, jaká dávka kofeinu je pro člověka smrtelná. COFFEE se koná ve VIDA!
science centru , kde mají každý všední den otevřeno od 9:00–18:00. O víkendu se otvíračka posouvá na desátou. 
Noc na Hollaru 
Pokud tě zajímají média a žurnalistika , určitě si nenech ujít páteční Noc na Hollaru , která se ponese v duchu českého bulváru
. Součástí programu je například debata, přednáška i následná party na dvorku FSV  UK . Přednášku povede Barbora
Osvaldová , promítán bude film Dělníci bulváru od Víta Klusáka a u pultu se večer objeví i @humla58 , producent a člen 58G.
Akce začíná v , tak doraz! 
Zahájení sezony na Čapadle 
Open air Náplavka s posezením startuje sezonu! Můžeš se těšit na drinky, čepovanou Plzeň nebo pravou neapolskou pizzu .
Na místě budou k zapůjčení paddleboardy , takže se můžeš projet na Vltavě, o hudbu se postará IBBY&CREW TRIO LIVE.
Akce se koná 27. dubna od 12 hodin a vstupné je zdarma 
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Zdroj: FB události 

To nejhorší teprve přijde, Rusové se poučili. Oťukávají bojiště, „oslepili“ drony a mají nové cíle URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 13:17 , 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
Rusové na Donbasu ještě skutečnou ofenzivu nezačali. To, co se nyní děje, je spíše průzkum bojem a snaha narušit
přeskupování, dozásobení a odpočinek ukrajinských obránců, shodují se bezpečnostní analytici. Jak jsou útočníci úspěšní, je
však otázkou, neboť informací o stavu ukrajinské armády je minimum. Zveřejnění by mohlo Rusům pomoci.

Začátek druhé fáze ruských operací na Donbasu před několika dny avizoval například ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
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Ta první i kvůli výrazné pomoci západních zemí Ukrajině nedopadla pro Rusko vůbec dobře.

„Pro Rusy nyní dává smysl testovat ukrajinskou frontu. Kde se nacházejí které jednotky, jak silný je tam odpor, odolnost
opevnění a tak dále. Současně omezenými útoky nedávají Ukrajincům příležitost k doplnění jednotek, obnovení
bojeschopnosti. To vše probíhající přepady komplikují,“ řeklVojtěch Bahenský z Katedry bezpečnostních studií Fakulty
sociálních  věd  v  Praze  s tím, že jestliže toto přece jen je ruská ofenziva, pak se jim opět příliš nedaří. Pravděpodobnější je,
že jednotky, které má ruské velení k dispozici, používá výše popsaným způsobem a zbytek se stále organizuje a
připravuje.Poučení nakonec přišlo

Ruské velení se podle všeho poučilo z předchozích nezdarů a postup ruských vojsk je sice pomalejší, ale také organizovanější
a opatrnější. Nestává se už, že by jednotky jely vpřed bez protivzdušné obrany, což bylo v první fázi konfliktu běžnou záležitostí,
a podle toho také vypadaly ruské ztráty.

Zmizely například záběry zásahů z dronů Bayraktar, což může podle Bahenského znamenat, že o ně ukrajinská strana přišla
nebo že je už nemůže tak snadno použít jako dříve, protože ruská protivzdušná obrana je již organizovaná a funkční. Ukrajinci
ale mají stále na všech frontách, včetně Donbasu, kam ustupovat, a zcela jistě se budou pokoušet o co největší oslabení
útočících ruských vojsk.

„Od začátku války není hlavní změna v tom, jaké zbraně se používají, ale jak se používají,“ podotknul Bahenský. Není prý bez
zajímavosti, že se na ruské straně uchýlili k používání zbraňových systémů, které nejsou primárně určeny k útokům na pozemní
cíle, ale je to až jejich sekundární možnost. Například protilodních řízených střel systému 3K60 Bal odpalovaných ze země nebo
některých dalších. „Dalo by se z toho usuzovat, že na ruské straně jsou již zásoby munice omezené, a proto k tomu sahají.
Svědčilo by pro to i výrazné omezení používání střel s plochou dráhou letu Iskander a jejich nahrazení starším systémem
Točka, který je levnější a samozřejmě méně přesný,“ sdělil Bahenský. Avšak upozornil, že o nedostatku munice na ruské straně
se mluví již asi měsíc a útoky raketami pokračují stále. Zaměřují se především na statické cíle, jako jsou sklady munice,
pohonných hmot či letiště ležící mimo dostřel klasického dělostřelectva.

Britští vojáci jsou na Ukrajině. Speciálové z proslulé SAS učí místní bojovníky ovládat protitankové systémy

A používány jsou nyní také k likvidaci ukrajinského obranného průmyslu. Ten byl před obsazením Krymu a bojích na Donbasu
v roce 2014 významným partnerem ruských zbrojovek a snaha o jeho likvidaci má dvě roviny. Rusko chce zabránit, aby ve
svých zbrojních závodech Ukrajina mohla opravovat poškozenou techniku. Ta se této taktice snaží čelit sjednáváním oprav u
států NATO na své západní hranici, například v České republice i na Slovensku. Druhý význam je politický. Vladimir Putin totiž
zoufale potřebuje alespoň nějaký úspěch, který bude moci ruské veřejnosti předvést, a úspěch připravované ruské ofenzivy na
Donbasu vůbec není zaručen.

Rozstřílení zbrojovek bude moci případně vydávat za cíl celé války s tím, že nyní již Ukrajina pro Rusko z vojenského hlediska
nepředstavuje takové riziko.

Ať už ruská ofenziva začne dříve, nebo později, prim v ní bude podle ruské doktríny hrát dělostřelectvo, které má v tomto
konfliktu na svědomí nejvíce ztrát. A o to cennější jsou tedy pro Ukrajince i dodávky českých samohybných houfnic DANA, o
které velmi stáli. A také raketometů RM 70. Ovšem dělostřelectvo představuje také důležitý cíl pro protivníka. V této souvislosti
se mluví o ukrajinském nákupu slovenských samohybných houfnic ZUZANA, které vycházejí ze systému DANA, ale jsou už ve
standardní ráži NATO 155 mm. „Spekuluje se o tom, že by Ukrajinci pro ně mohli dostávat pokročilejší munici, třeba naváděnou,
kterou budou schopni účinněji likvidovat dělostřelectvo Rusů,“ vysvětlil Bahenský.Bezpečné konvoje

Rusům se samozřejmě jakékoliv dodávky zbraní či munice ze Západu vůbec nelíbí, mají však jen velmi omezené možnosti, jak
jim bránit. „Velmi rádi by je ničili, ale najít konvoj není jednoduché a systémů, které jsou schopny ho trefit, zase tolik není,“
upozornil expert. Letecké útoky totiž nepřicházejí v úvahu. Ruská letadla by na západ země pravděpodobné nedoletěla, protože
by se stala kořistí stále funkční ukrajinské protiletadlové obrany. A další potíž mají s případnou, i když nepřiznanou, přítomností
vojáků NATO v konvojích. „Jde o to, zda chtějí riskovat zničení jednoho konvoje s jedno nebo dvouprocentním rizikem, že tam
budou vojáci NATO. To pak s nějakou pravděpodobností může mít další následky,“ dodal Bahenský s tím, že si Rusové zatím
dávají velký pozor, aby konflikt takto nenabral na nebezpečnosti, útočí tak raketami raději na skutečná či domnělá překladiště a
skladiště pomoci.

Foto:
Konvoj ruských vojáků
AP
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Na Francouzích se mi líbí, že mají smysl pro humor. A taky jejich sklon žít v mírném chaosu, říká Katka Etrychová
(160) URL
Automatický překlad
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Poslechněte si podcast Mým hostem ve studiu byla mladá žena, kterou znám docela dlouho. Učil jsem ji na fakultě  sociálních
věd , kde studovala žurnalistiku.

Už tehdy byla sympatická a chytrá, takže mě nijak nepřekvapilo, když se o pár let později stala výraznou tváří zpravodajství
České televize. 
Z médií však odešla, lépe řečeno přešla na tzv. druhou stranu, jak my v oboru někdy říkáme. Stala se manažerkou komunikace
na Francouzském velvyslanectví, a tou je od roku 2018. 
No a právě proto jsem ji pozval právě teď. Natáčeli jsme náš rozhovor v době mezi prvním a druhým kolem prezidentských
voleb, jejichž výsledek je podle průzkumů celkem nejistý a rozhodne se v nich mezi Emmanuelem Macronem a Marine Le
Penovou. Evropa sleduje výsledek nedělního druhého kola s lehce zatajeným dechem. 
Katka Etrychová mě samozřejmě dopředu upozornila, že od ní vzhledem k její práci nemůžu čekat ani volební prognózy, ani
přiznání, který z kandidátů má její srdce. Takže jsem se na to ani neptal. Ale bavili jsme se o tom, jak Francie volby prožívá a co
to pro ni znamená. 
Bavili jsme se také o Francii obecně, protože Katka Etrychová má v této zemi kořeny a miluje ji. Zajímalo mě proč, a jak by mě
případně k lásce k Francii taky přesvědčila. 
Zeptal jsem se i na další věci: jak se stalo, že si dopisovala s Belmondem, proč si koupila polštář s ukrajinským prezidentem a
jaké to je potýkat se s tzv. dlouhým covidem. Prozradím dopředu, že to není nic moc. 
Ale i přesto je Katka Etrychová velkou optimistkou, a věří, že například i to nejlepší jídlo, samozřejmě francouzské, ji ještě v
životě čeká. 
Přeju příjemný poslech. 
Popis podcastu 
Co byste dělali, kdyby vám v telefonu zbývalo jen poslední procento baterie? Jaká je vaše nebezpečná myšlenka? Čemu
věříte, ale nejde to doložit? Na čem se s většinou lidí kolem sebe neshodnete? Rozhovory s lidmi o budoucnnosti, snech,
inovacích a taky o tom, co je v noci budí ze spaní. Bude za 10 let svět lepší, nebo horší než dnes? Rozhovory Miloše Čermáka 

Živé vysílání 14:00
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 15:01 , Sledovanost pořadu: 82 535 , Pořad:
14:00 Živé vysílání , AVE: 21 779 505,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,92
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Ukrajina okomentovala ruský plán dobýt Donbas celou jižní Ukrajinu. Podle ukrajinského ministerstva zahraničí Rusové jenom
odhalili svůj původní záměr. Tím je podle Kyjeva dobývání dalších území a nikoliv boj s údajnými neonacisty na Ukrajině cíl
ovládnout celé jižní pobřeží je hrozbou zejména pro obyvatele Oděsy. Leží mezi Podněstřím a oblastmi pod kontrolou Ruska.

Postoj Indie k Rusku se podle britského premiéra Borise Johnsona nezmění. Předseda vlády to řekl po jednání se svým
indickým protějškem modrým. Indická diplomacie je ve vyjádřeních o válce diplomatická. Dlouhodobě totiž udržuje dobré vztahy
s Moskvou Washingtonem. Země podle Johnsona i teď volá po míru.

mluvčí 
Kde Indie má historický vztah s Ruskem, který všichni chápou, respektují, trvá už desítky let a vaši poslední dnes Británie a
Indie skutečně nuceny tlakem dnešních událostí, odtud Rusku nebo Číně dělat více společně, a to nabízí obrovskou
obrovským společnou.

mluvčí 
Agendu Gender.

mluvčí 
Blokace osmi dezinformačních webů bude pokračovat další měsíc České televizi to potvrdil ředitel sdružení cz dny Ondřej Filip.
Internetové sdružení zablokovalo 8 webu poprvé na konci února. Udělalo to po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a
na základě doporučení vlády. Stránky podle něj v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu ohrožovaly českou národní
bezpečnost.

mluvčí 
Naše obchodní podmínky říká, že musíme každý měsíc vyhodnotit, zdali to ty důvody pro tu blokaci trvají a dnes sdružení
rozhodlo, že důvodů ještě trvají, takže v současné době se to blokace bude prodloužena do 25. května.

mluvčí 
Zástupci černouhelného dolu Kňourek na jihu Polska pozastavily záchranné práce. Zhruba kilometrové hloubce banští
záchranáři pátrali po sedmi pohřešovaných. Další postup ale nedovolují špatné podmínky. Na místě je vysoká koncentrace
metanu. Z podzemí se ozvali další výbuchy. Podle ředitele uhelné společnosti je teď nutné oblast od zbytku dolu izolovat. Je tak
možné, že se do něj záchranáři budou moci vrátit až za několik měsíců. Při středečních explozích zemřelo 5 horníků.

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm bude letos v Liberci v obvyklém termínu od desátého do 15. května. V
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předchozích dvou letech to nebylo možné kvůli pandemii koronaviru. Anifilm představí to nejlepší, co loni vzniklo, jak domácí,
tak i zahraniční animační filmové tvorbě. Celkem je to přes 500 soutěžních nesoutěžních snímků. Za hlavní téma organizátoři
zvolili humor v animaci.

Vládní dluh unijních zemí loni klesl, a to na 88,1 % hrubého domácího produktu. Meziročně se tak snížil skoro o 2 procentním
body. Český vládní dluh je podle Eurostatu šestý nejnižší dosahuje 42 % HDP. Oproti roku 2020, ale v rámci sedmadvacítky
narostl nejvýrazněji, a to o víc než 4 procentním body.

mluvčí 
My jsme byli až přehnaně rozhazovační ve spoustě ohledů. Na jednu stranu a nikdo nepopírá, že ekonomika během pandemie
potřebuje pomoc, ale bylo tady často kritizováno a já si myslím, že oprávněně ostatně nakonec potvrdil Nejvyšší kontrolní úřad
ve své správě, což je autorita, kterou jsem tomu ale měli poslouchat, že spousta těch prostředků byla dalece nad rámec toho,
co ekonomika během pandemie potřebovala často ta opatření stavidla adresná tam, kde třeba, tak byla plošná, byla prostě
přehnaně megalomanská. Z toho máme teda samozřejmě ten vyšší deficit. Máme z toho ten vyšší dluh. Mimochodem máme z
toho i vyšší inflaci.

mluvčí 
A další kontext dodá Jana Matesová. Ekonomka bývalá zástupkyně České republiky ve světové bance. Dobrý.

mluvčí 
Den. Dobrý den.

mluvčí 
Tak prosím, nejprve se pojďme podívat na tu úroveň Evropské unie vládní dluh zemí se mírně snížil. Je to důvod k nějakému
optimismu, o čem vlastně vypovídá.

mluvčí 
Tak vypovídá o tom, že pandemie už byla více pod kontrolou než ten rok předem. Vlády už nebyli v té panice, co v roce 2020,
kdy jsme opravdu nevěděli, jak smrtelný. Ten virus bude. A jak bude potřeba zavírat celé ekonomiky, takže velké též žádná
velká žádný velký důvod pro radost to není, že se snížil, to se čekalo škoda, že se nesnížil ještě více, ale ona ta pandemie
prostě byla ještě loni silná. Pokud se má-li mít ten celkový celkovou míru zadlužení zemí Evropské unie a zejména eurozóny,
tak to je velmi vysoké. To je, netýká se to jenom vyspělých zemí Evropy, kde je to zadlužení. Celé Evropské unie v průměru
přes 90 po těch těch 88 %, ale to platilo loni ještě před invazí. Ruska na Ukrajinu. A v eurozóně přibližně 100 % ve Spojených
státech přes 137 Japonsko 266 prostě vyspělý svět, bohužel bez té agrese Ruska proti Ukrajině měl rozpočtový měl problém
dluhu veřejného dluhu.

mluvčí 
Jaké takové zadlužení může mít důsledky, co to vlastně znamená?

mluvčí 
Tak záleží nám, jaká, jaká je s jakou jakou zemi jde, do jaké míry její měna je považována za rezervní měnu pro celý svět,
kterou třeba i na jihu Asie rádi drží pod polštářem, když si chtějí schovat úspory. A ne, co je třeba případ Spojených států.
Trošku je to případ eura, ale ne tak silně, protože už dluhové krizi roku 2010 se ukázalo, že věřitelé po světě velice či
potenciální investoři do eura velice dobře chápu, že eurový dluh vládní dluh vydaný Německem něco jiného než vydaný
Řeckem nebo Itálii. Pokud jde o Japonsko, tam drží ten dluh hlavně místní obyvatelé firmy, čili to jsou Japonci, které, kteří
půjčují své vládě dobrovolně někde prostě vláda vybírá vysoké daně a Japonsku hodně půjčují lidé dobrovolně se vládě.

mluvčí 
A pojďme, prosím, teď podívat na pozici Česka patří k nejméně zadluženým státům Evropské unie. Na druhou stranu teď to
zadlužování roste rychlejším tempem, co to pro Česko znamená.

mluvčí 
No, to není vůbec dobré znamení. Ano, ten dluh je nízký jenom několik zemí má nižší celkový dluh HDP, ale jak bylo
konstatováno v té předchozí reportáži, možná pan hradil, to říkal, nárůst českého zadlužení byl nejrychlejší z celé Evropské
unie a opravdu velmi rychlý. A navíc tedy máme tady tu zprávu kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu, která říká, že většina
velká většina dokonce podle té zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu těch výdajů, které byli rozházený do ekonomiky
nesoustředili nesouvisely s pandemií, čili do budoucna to není dobrý. Dobré znamení také ten náš deficit patřil k nejvyšším.

mluvčí 
Čili když to nemůžeme přičíst jenom té pandemii covidu, tak byli jsme jako stát méně odpovědnější než jiné země. Tedy.

mluvčí 
Řečeno, velmi slušně velmi velkorysý, řečeno realisticky neefektivní neefektivní skutečně ty výdaje nebyly vynaloženy vládní
výdaje nebyly vynaloženy tak, aby to podpořilo ekonomiku.

mluvčí 
Které konkrétně.

mluvčí 
Spousta výdajů vůbec nesouvisela s pandemií. V době Evropy zejména v roce 2020 ekonomika vyprodukovala méně skoro
všecky ekonomiky na světě. Svým asi dvěma nebo třemi výjimkami klesaly. Ale česká vláda mnoho dalších vlád kompenzovalo
lidi, kteří reprodukovali nevyráběli, čili na trhu chyběly ty jejich výrobky nebo služby, ale vyplaceny mzdy dostali nejenom ti, co
byli jako co byli sociálně nejslabší, ale mnozí, což samozřejmě, když potom přišly se svými penězi nakupovat na trh, kde ten
produkce nezvýšil, tak pochopitelně vedlo, když velkému zvýšení inflace jiné vlády byli si méně kupovali voliče a byly schopné
také lépe kontrolovat rychle vyplácet, ale rychle si taky brát zpátky výdaje, které nebyly vyplaceny nebo dotace, které nebyly
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vyplaceny oprávněně.

mluvčí 
Jak tenhle trend rychlejšího zadlužování zvrátit?

mluvčí 
V současné situaci je to velmi těžké, protože nastala válka, nic není větší dravec, pokud jde o veřejné finance nebo větší ničitel,
než jsou právě války tahleta ruská agrese proti Ukrajině zasahuje doslova celý svět, jak dnes vidíme z těch zpráv, které
přicházejí třeba ze zasedání Mezinárodního měnového fondu světové banky, které právě v těchto dnech probíhá, tak skutečně
ten dopad je celosvětový. A země se budou zadlužovat, budou se zadlužovat rychle. Rostou zejména ceny energie velice vlády
hledají způsob, jak lidem ulevit při tomto růstu cen energií a také lev už dokonce před tou cestou ruskou agresí 25 zemí
evropské osmadvacítky ulevovalo nějak na straně daňové nebo na straně dotací nejslabším sociálním vrstvám svým
obyvatelům z hlediska cen vy rostoucích cen energie už předtím, než přišla ta agrese, čili tohle bude těžké zastavit, snižují se
různé daně, aby obyvatelstvo lépe zvládal inflaci. A důležité je, a to je skutečně klíčové v téhle době, aby vlády nepodlehli tlaku
na růst mezd, jistěže, když inflace vysoká mzdy rostou pomaleji, takže samozřejmě dochází ke snižování životní úrovně, ale když
inflace je vysoká mzdy s ní drží krok, tak ona se šroubuje dál dál dál a může z toho být po tom chudnutí, které my jsme tak Laci
stagflaci jako takovou v Československu nezažili západní světí v roce v sedmdesátých na začátku osmdesátých let zažil. To
může být skutečně hodnot chudnutí na 567 let, čili důležité je chvilku vydržet a nepodlehnout tomu tlaku.

mluvčí 
Když se to zadlužování bude dál prohlubovat, jak se to odrazí na obsluze toho dluhu, ta se tedy bude prodražovat? To.

mluvčí 
Se prodražuje už teď. Ono to má samozřejmě 2 důvody. Jednak 1 důvod je, že roste ten dluh, čili ta částka, která se obsluhuje
a rostl také úrokové míry. U nás teď třeba rychleji než za zemích západní Evropy než v eurozóně, ale jeho rozená určitě sáhne
možná už v příštích v příštím čtvrtletí sáhne utažení měnové politiky, čili obsluha dluhu bude dražší a ty ten nárůst proti
předpokladům bude určitě v desítkách miliard ročně.

mluvčí 
Co je teď největší hrozbou, řekněme, ten delší další vývoj veřejných financí narážím třeba na to, jakou roli bude mýt stárnutí
populace?

mluvčí 
Tak samozřejmě na dlouhodobý vývoj v řádu 10 20 a více let stárnutí populace ve vyspělých zemích je největší problém,
protože my máme nějak nastavené sociální systémy, ale také společenské hodnoty ve se kterými jaksi počítali ti, kteří půjdou
za 20 let do penze počítaly od chvíle, kdy dokončili vzdělávání a tenhle systém sociálního zabezpečení tento systém sociální
ochrany nebude udržitelný. Čili bude nutná důchodová reforma, a to nejenom v těch zemích, které jsou v ní ve velkém
zpoždění, jako je Česká republika, ale i dokonce v těch zemích, které už nějakou západních zemích, které už nějakou
důchodovou reformu udělali, ale tímhle vývojem obrovským vývoj obrovským růstem zadlužení nepočítali.

mluvčí 
Ještě prosím, co by se stalo, kdyby se Česko dál zadlužovalo tímto vyšším tempem je stále reálnou hrozbou ta dluhová brzda.

mluvčí 
Dluhová brzda je určitě určitě reálnou mzdou reálnou hrozbou ta ta patrně nastoupí brzy, ale otázka, co potom s tím, že
samozřejmě to může jaksi to, co zajímá obyvatele je, co to bude znamenat pro životní úroveň, tak vzdělávání, které je ovšem
základním nástrojem rozvoje budoucnosti se nebude moct rozvíjet tak, jak by se jinak rozdíl zdravotnictví. My jsme v pandemii
zjistili, nikdo nevěděl, jak máme velice kvalitní zdravotnictví za nízké poplatky, ale to nebude moc nebude možné takhle dál
rozvíjet, takže vše, co s tím dělat, no tak udržet inflaci v tuhle chvíli. To je téma samozřejmě na dlouhou diskuzi, ale zároveň
bude nutné, aby vláda hodně sáhla na podnikatelské prostředí. Někde musí odbrzdit, aby byznys mohl růst. My jsme na tom s
podnikatelským prostředím špatně mezi ostatními evropskými zeměmi a je celkem jasné, kde čili doufejme, že tato vláda najde
čas, protože teď má opravdu mnoho jiných priorit, které jsou také velkými prioritami a odvahu ty brzdy, které máme v
podnikatelském prostředí rychle odbrzdit, aby inovátoři nechodili se svými firmami do zahraničí, protože tam svou inovaci snáz
prosadí na trh, aby firmy se raději neregistrovali v jiných zemích, protože to rychlejší snazší placení daní je podstatně
přehlednější snazší rychlejší tím pádem levnější o stavebním zákonu stavebních povoleních, ani nemluvím tam jsme za mnoha
zeměmi subsaharské Afriky, čili to tohle všechny státní správu, ono to není jenom o digitalizaci oné opět opravdu o zefektivnění
všech těch procesu digitalizace tím, že je bude nutné popsat, tak tomu hodně pomůžeme, není to jenom o digitalizaci.

mluvčí 
Říká ekonomka Jana Matesová, mockrát díky za rozhovor.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

mluvčí 
No a větším tempu zadlužování České republiky jsme mluvili také hlavní ekonomkou Raiffeisenbank Helenou horskou tady jsou
její slova.

mluvčí 
Mi jsme nastoupili tu raketovou cestu, jenom připomenu Francie před 20 lety měla podobnou úroveň veřejného zadlužení a kde
skončila po 20 lety. Skončila na vysoké úrovni 100 % HDP zadlužení, takže jestli chceme touto cestou, tak za mě určitě nejsem
pro.

ANO pokračuje studio ČT24. Část korunovační ulice v Praze, ve které sídlí ruská ambasáda. Nově nese název ukrajinských
hrdinů. Přejmenování schválilo koncem března pražské zastupitelstvo. Dnes zástupci města vyměnili i uliční ceduli. Název je
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uvedený v katastru.

mluvčí 
Název ukrajinských hrdinů teď nově nese zhruba 200 m ulice od náměstí Borise Němcova až po Cancúnu most tam nahoře.
Ten Praha pojmenovala po Ukrajinci Vitaliji skalku nový, který 24. února odpálil most, aby zabránil posun ruských vojska a
přitom aktu zároveň zahynul. Ceduli vyměnili dopoledne. Zástupci města byly tady rovněž zástupci velvyslanci, Estonska,
Lotyšska, Litvy a také Polska Slovenska a bylo tady také ukrajinský velvyslanec. Ten mluvil o tom, že akce velmi oceňuje. Mluvil
o tom, že je důležitý zejména pro českou mládež, která tak lépe rozpozná, co je zlo, co je dobro a také podle jeho slov ukazuje
tento akt na velké hrdinství ukrajinských vojáků, kteří bojují za demokratické hodnoty na tomto území sídlí pouze ruská
ambasáda, nikoliv žádné fyzické osoby i proto místopisná komise doporučila a aby byl tento úsek výměně, nicméně pro ruskou
ambasádu to teď znamená, že si bude muset zvolit své administrativní sídlo, a to bude volit mezi ukrajinských hrdinů náměstí
Borise Němcova, které nese jméno po zavražděném ruském opozičním politikovi, anebo mezi promenádou Anny Politkovské
rovněž zavražděné ruské novinářky. Pokut si nevybere jednu z těchto adres, tak hrozí to, že pošta nebude doručovat žádnou
korespondenci. Není to jediné místo v Praze, které uvažuje o tom, že by změnilo svoji adresu Praha 3 už začátkem měsíce
schválila záměr o změně Koněvovy ulice na Hartigová. Teď o tom jedná s občany, protože právě těch by se to nejvíce dotklo.

mluvčí 
Ministr zahraničí Jan Lipavský by si přál, aby velké země jako Německo dělali víc pro vyzbrojení Ukrajiny. Uvedl to v rozhovoru
pro americkou CNN. Kancléř Olaf Scholz ale v rozhovoru s magazínem Spiegel uvedl, že německá armáda už téměř vyčerpala
možnosti dodávat vojenský materiál ze svých zásob. Výtky kvůli tomu, že Berlín neposílá na Ukrajinu těžké zbraně. Odmítl Šolc
s tím, že chce za každou cenu zabránit konfliktu. Mezi NATO a Ruskem, a to už je téma ploch pro Vladimíra Handla z katedry
německých rakouských studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Přeji vám hezké
odpoledne.

mluvčí 
Dobrý.

mluvčí 
Den. Tak zvenčí je znát jakési lavírování kancléře Olafa Scholze. Na jedné straně jeho slova o vzteku na Putina přislíbení
zbraní Ukrajině na druhé straně Německo bylo dlouho rezervované. Ten postoj je tam byl nejednoznačný, co se teď asi
odehrává uvnitř německé.

mluvčí 
SPD. Dneska.

mluvčí 
SPD není v této otázce úplně jednotná, to je pravda, není problém vztahu k tomu konfliktu jako takovou jakou roli Vladimira
Putina tam ten odsudek zcela jednoznačně. Je to agrese Putin patří před tribunál v Haagu. Je otázka, jak na tu na tu situaci
reagovat tam část té, které skutečně někteří členové některý docela vysoce postavení členové prostě zpochybní otázku toho,
jestli dodávky těžkých zbraní jsou jsou dobrým způsobem řešení, jestli nebudou pouze jenom zvyšovat 4 utrpení obyvatelstva,
protože bude prodlužovat válku. To ale není pozice kancléře Scholze ani vlády vláda kancléř soudce jasně říkají, že
samozřejmě dodávky budou, ale že ty dodávky jsou tedy koordinovány s ostatními spojenci, zejména v rámci NATO se zejména
Francii zbraň brzy s velkým dnes Spojené státy a po tom, co teda ale kam se moc neumí úplně skutečně jasně říct tzn. jaké
následné kroky budou a budou budou pokračovat vůbec je přesné komunikace velice váhaví. Ona přesvědčivý, a to teda i pro
německého německou veřejnost na ně nejen pro spojence pro Ukrajinu například.

mluvčí 
Na to jsem se chtěla zeptat, co německá veřejnost, komentátoři a taky samozřejmě, co opozice v Německu na to.

mluvčí 
Tak opozice, pokud jde o Alternativu pro Německo, tak ta je velice skeptická k dodávkám zbraní, Die Linke, která taky zcela
jednoznačně odsuzuje agresi Ruska vůči Ukrajině je této velice zdrženlivé na to takové velice živé pozici dnes také obává, že
další zbraň budou jenom zvyšovat utrpení ukrajinského obyvatelstva, ale pokud jde o tu konzervativní opozici, naopak tlačí
kancléře Scholze vládu do razantnějších rychlejších kroků do větších dodávek do otevřenosti i v té komunikaci ze spolupráce
jsme se spojenci.

mluvčí 
Německo se vymezila proti zastavení dodávek ropy plynu. Z Ruska už na začátku března. Ten postoj se příliš nezměnil ani po
masakru. Buď, jak se vyvíjí tato debata?

mluvčí 
Tak Německo snižuje svoji závislost na plynu. Původně to bylo 55 % dneska 40 % čili ministr Drábek skutečně jezdí po celém
světě nakupuje plyn. Zároveň, jak jste řekla, vlastně odchází Německo Evropská unie ruského uhlí do konce roku od od od
nafty a zatím, co víme, tak ten plán je ten kroku 20 24 odejít i od dodávek, no při přímo ruského plynu, protože skutečně velká
revoluce, protože bohužel německá politika vstřícnosti vůči Rusku byla založena mimo jiné na tom, že se narostla naopak
závislost na ruských dodávkách se Rusko se stalo skutečně zásadní partner pro německou energetiku a z tohohle této
strukturální závislosti odejít do Německa jako výrobní průmyslovou ekonomiku je prostě lidi problém, takže myslím si ten ten
postup je poměrně rast, Němec razantní rychlý. Samozřejmě jsou i kritici, včetně teda toho kritici uvnitř Německa, kteří říkají,
máme přijmout ty ztráty, máme odejít vlastně hned, protože to by mohlo zvýšit šanci na zastavení toho konfliktu nebo toho té
agrese. Ovšem říkám, vláda se takto razantní kroku zatím neodhodlá.

mluvčí 
Když jste mluvil o té vstřícnosti, jakou roli v tom hraje prezident Steinmeier, protože on vyjádřil jistou sebereflexi uznal nějakým
způsobem chybu ve svém postoji k Rusku, tak jak jste jeho postoj změnil?
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mluvčí 
Tak já myslím, že sankce, ale to stále Štajner je symbolem toho toho, co se Putinovi nepodařilo, ztratil skutečně svoje největší
zastánce v Německu, odstraníme skutečně byl stratég a organizátor nebo designér mnoha těch strategických kroků na vstříc
Rusku autor tzv. strategického partnerství strategického dialogu s Ruskem autor tzv. modernizačního partnerství 2006 2008
autor koneckonců těch smluv londýnské navíc 2, které společně teda s Angelou Merkelovou prosazoval zajišťoval. Já si
nepamatuju nikoho, kdo by tak vstřícně vůči Němec určil spolu s účet za za zatím člena by Rusko vlastně bylo jaksi integrováno
do nějaké normální politiky zádi mírové politiky, ale Štajner skutečně teda zcela jednoznačně otočil snad se začátkem té
agrese. Vlastně on je ten, kdo jasně nazval jako první vrcholný představitel, že to je zločinecká válka napadl přímo teda Putina.
Vyjádřil se zcela jasně, protože myslím, že ta reakce na Ukrajině vůči němu v tomto smyslu myslím, že není úplně adekvátní.

mluvčí 
Německý postoj, jak válce na Ukrajině jsme probrali s Vladimírem handlem z katedry německých rakouských studií. Moc vám za
to děkujeme. Přejeme hezké odpoledne.

mluvčí 
Děkuju stanou.

mluvčí 
Brněnský krajský soud zrušil pravomocné stavební povolení pro silniční obchvat Havlíčkova Brodu. Podle serveru dopravit cz
jde v krátké době o druhý problém Ředitelství silnic dálnic se ztrátou stavebního povolení na rozestavěnou stavbu. Nová část
silnice má propojit výpadovku na Žďársku sám zavolá a Pardubice se silnicí na Jihlavu.

mluvčí 
Krajský soud v Brně vyhověl žalobě místního zemědělce, který proti stavbě dlouhodobě bojuje. Ten se nedohodl s Ředitelstvím
silnic dálnic na ceně za odkup pozemku o velikosti 552 m2 stát tak začal s vyvlastněním farmář podle informací svého advokáta
požádal také přezkoumání tzv. závazných stanovisek. Kvůli budoucím vlivům stavby na okolní pozemky. Investorem obchvatu je
Ředitelství silnic dálnic. Podle něj může být toto rozhodnutí dopad na termín zprovoznění stavby. Čtyřkilometrový obchvat za
1,6 miliardy korun má být hotový v příštím roce ministerstvo dopravy jako odvolací orgán musí na základě soudního rozsudku
znovu řešit právní moc stavebního povolení nebo podat kasační stížnost. Uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic pro
server z dopravy cz. Podle stavebního zákona by měl Stavební úřad kraje Vysočina na základě místního šetření zastavit práce,
ale zároveň stanovit rozsah konzervačních prací, aby se zamezilo škodám.

mluvčí 
Oprava výletní lodi Arnošt z Pardubic bude náročnější, než se původně předpokládalo. Plavidlo je od března na technické
prohlídce. Na vodu se ale kvůli řadě zjištěných problémů v nejbližší době nevrátí. Opět provozuschopná piloti mohla být v září.

mluvčí 
Celá loď teď kompletně rozebraná, teď se nacházíme v místě, kde lodní kuchyň. Problematická je především nádrž pod ní je
totiž kompletně zanesená tukem. V podstatě nevyčistí silná, a to není jediné gólové místo lodi konstrukce na některých místech
rezavá podlahy pro měla. Normám nevyhovuje také například elektroinstalace a nutná je i generální prohlídka palubních
systémů. Plavidlo teď musí prohlédnout lodní inspektoři. Na základě jejich rozhodnutí bude jasné, co všechno je třeba vyměnit
opravit. Už teď je proto jisté, že začátek letní sezóny oblíbená výletní loď nestihne. Dopravní podnik města Pardubic, který
provozuje doufá, že by se na vodu mohla vrátit v září. Loď byla vyrobená v roce 2000. Výletní vozí po Labi a patří mezi
oblíbené turistické cíle v regionu. Během sezóny přepraví až 9000 lidí.

mluvčí 
Česká pošta mění síť přepravy balíků pro celou Evropu. Nové moderní logistické centrum buduje v Mošnově. Fungovat začne
letos v září. Do nového třídícího centra se přesunou pobočky z Olomouce Ostravy.

mluvčí 
Hala jako taková už stojí, my stojíme těsně vedle ní, jak můžete vidět, tak tady probíhají intenzivní stavební úpravy, jak z vnější
strany, tak samozřejmě také ve městech, aby mohla být otevřená už na podzim v tomto roce ten ojedinělý multimodální had
bude mít velikost bezmála 30 000 m2 výhodou té lokality je, že v bezprostřední blízkosti napojení na letištní dálniční vlakovou
síť sem do Mošnova budou putovat hlavně zásilky z Asie, odtud pak budou převáženy vlakem nebo kamiony po celé Evropě.
Celá ta investice řádově ve výši stovek milionů korun je největší investicí moderní historii České pošty, která chce mimo jiné
vyřešit současný stav logistické sítě v regionu, která není úplně dobré úrovni. V Mošnově se počítá s novým balíkový třídicím
strojem s větším hodinovým výkonem má lepšími technologickými parametry, než mají současné stroje v regionu v Olomouci v
Ostravě. Díky tomu bude možné strojově třídit téměř 95 % balíkových zásilek. Celkem možné vznikne 400 pracovních míst z
toho prvních 100 lidí by mělo začít v hale pracovat už během tohoto roku. Podle pošty by byly náklady na modernizaci
současných třídíren větší a časem by jako taková logistika stejně zřejmě zkolabovala.

mluvčí 
Půl třetí na čtyřiadvacítce pokračujeme v přehledu zpráv hezký den.

Britská policie vyšetřuje až 50 možných válečných zločinů na Ukrajině nyní shromažďuje důkazy. Počet ale pravděpodobně
vzroste s tím, jak do země přicházejí další ukrajinští uprchlíci. Právě oni často podávají oznámení válečnými zločiny se začala
zabývat i česká policie nebo mezinárodní trestní soud.

Pražská energetika začala odpojovat klienty, kteří včas neodešli z režimu dodavatele poslední instance. Jde o zákazníky, kteří
nekomunikují a za odběr elektřiny neplatí, má jít zhruba 185 odběrných míst. V režimu se loni na podzim ocitlo na 900 000
zákazníků Bohemia Energy poté, co firma ukončila činnost. Jí pak následovaly další společnosti. Odběratelé si musejí nového
dodavatele najít do půl roku.

Německé úřady neobhajuji českého podnikatele Radima Passera za rychlou jízdu po tamní dálnici. Odvoláním na státní
zastupitelství ve stand dál o tom informovala agentura DPA. Passer jel po dálnici A2 rychlostí až 417 km v hodině. Záznam poté
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sám zveřejnil na internetu. Němečtí vyšetřovatelé ho podezřívají ze zakázané závodní jízdy.

Protikoronavirová opatření zhoršují už tak narušenou plynulost lodní dopravy. Zasaženy jsou především nákladní plavidla
čínské Šanghaje. Tam už téměř 4 týdny platí přísná uzávěra po celém světě čeká v zácpě před přístavem zhruba 20 % lodí
třetina připadá právě na Čínu.

Zadlužení Česka loni rostlo nejrychleji v rámci Evropské unie. Podle dat Eurostatu se zvýšilo o víc než 4 procentním body na
necelých 42 % HDP. I přesto ale Česko patří k nejméně zadluženým státům.
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Rusko podle britského ministerstva obrany vzdalo dobývání ocelárny a zůstal v Mariupolu, aby uvolnilo síly pro boje na
východě. Plnohodnotný útok by totiž podle Britů pravděpodobně znamenal ztráty na ruské straně. Prezident Putin proto nařídil
pouze blokádu areálu v přístavu v přístavním městě se podle Kyjeva dál bojuje satelitní záběry společnosti Maxa pak u města
ukázali nové masové hroby.

mluvčí 
Naše jednotky jsou v Mariupolu svazu o něco dál brání. Je to pevnost naši bojovníci odolávají nejméně desetitisícům
nepřátelských jednotek a pokud Kladnu se to desetitisícová armáda bude pokračovat dál na sever a okupovat Donbas. To je
chlapci mariupol vykonávající obrovsky důležitou misi vařil Miss.

mluvčí 
Z okupovaného města se dnes nedostanou žádní civilisté. Kyjev se nedohodl s Moskvou na evakuačním koridoru. Podle
vicepremiérky Ireny Marečkové je situace na hlavních tazích příliš nebezpečná. Starosta Mariupolu přitom volá po úplné
evakuaci ve městě podle něj zůstává zhruba 100 000 lidí poslední evakuační autobusy odjeli ve středu.

mluvčí 
Můžeme.

mluvčí 
Začátkem března jsme začali s evakuací Rusové podkopávají. Dali jsme jim názvy míst, kam se lidé budou evakuovat, chtěli po
nás mapy místy, kde bude evakuace začínat. To jsme udělali jako hlasatel se nás, kolik máme autobusů, tak měly počet
autobusů a oni zničili zbořili všechna tato místa zničily i ty autobusech tubusy.

mluvčí 
Michael Romancov, politický geograf, fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  už s námi ve spojení. Hezké odpoledne vám
přeju. Hezké odpoledne. Moskva, tedy deklaruje dobytí Mariupolu. Ukrajina se stále tomuhle označení brání, nicméně, když se
vrátíme k té včerejší schůzce Putin Šojgu, na kterém slova Mariupolu zněla, zazněla tam ta ruská verze toho, jaká je tam
situace, jak na vás ta schůzka působila?

mluvčí 
Upřímně řečeno, velice divně. Ono není nic neobvyklého, že Vladimir Putin se tímhletím způsobem nechával filmovat už dávno
před jaksi začátkem ruského strhnutí na Ukrajinu, takže jak si to aranžmá bylo známé, ale Putin působil včera pozoruhodně
takovým unaveným nejistým dojmem. Zdálo se, že má nějaké zdravotní problémy, tak byl jako prapodivně prapodivně shrbený
v tom křesle, ve kterém celou dobu seděl. Mimochodem dneska ruská média vysílala jeho údajný mítink se členy Rady
bezpečnosti Ruské federace a tam to byl opticky úplně jiný Putin než ten, kterého jsme měli možnost vidět včera. On říká, že
Putin má několik dvojníků, samozřejmě nevím, jestli jsme dvojníka měli možnost vidět včera nebo dnes nebo s tím doktoři,
případně udělali něco zásadního, ale ten včerejší Putin působil dojmem unaveným velmi nekomfortní, nesoustředěný roztěkaný
mluvil tiše mluvil jaksi zadrhával v té řeči celé to působilo prostě divným způsobem.

mluvčí 
S ohledem na to, co říkáte, já znovu položím otázku, která tady padá opakovaně v těch posledních týdnech, do jaké míry
Vladimir Putin je obeznámen se situací na Ukrajině?

mluvčí 
To bych taky rád věděl. Já nemám nejmenší tušení, nicméně jaksi k Putinovi se mohou dostat jaksi informace, jak zcela
pravdivé, tak informace, které jsou nějakým způsobem posunuté, protože ti, kteří mu je dávají, tak mohou mít jaksi obavy o to,
aby na Putina neztratili vliv. Já jsem přesvědčen, že než Putin tuhle tu vojenskou akci jaksi spustil, takže dostával informace,
které byly upravené, jestli je to tak ještě tento okamžik pořád nebo ne nemám nejmenší tušení a bohužel jaksi nemám přístup
do žádných interních struktur.

mluvčí 
Mluvili jsme o tom také v úvodu, jak se dívat na to Putinovo deklarované rozhodnutí, tedy neútočit na ocelárny a zůstal v
Mariupolu jenom tedy držet tu blokádu?

mluvčí 
Tak při řečeno, jsem včera si dal práci a poslouchal jsem celých těch 12 minut, kde je Putin vlastně nejprve jaksi přijal hlášení
od ministra obrany Šojgu a po tom, když se k tomu sám vyjadřoval námětu celé působilo dojmem zdůraznil, že to byla jsi můj
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subjektivní dojem, že netvrdím, že tak bylo, ale že z těch slov, které ministr Šojgu Putinovi vlastně adresoval, mělo pro ruského
posluchače nebo divák vyplynout, že dobytí Mariupolu už se jedná téměř ničemu podobnému, jako byly za druhé světové války
boje u Stalingradu, respektive boj o berlí. Pokud jde o Stalingrad, tak tam se neustále zdůrazňovalo to, že to město vlastně bylo
proměněné těmi obránci. Já v nedobytnou pevnost, že vlastně, kdyby pokračovaly ty boje i ten komplex ocelárny, že budou
zbytečné ztráty na životech, že to vlastně Rusové k ničemu nepotřebují. A pokud jde o tu paralelu s Berlínem, tak vlastně
tohleto město, které jaksi ne, že by bylo úplně bezvýznamné, ale rozhodně jsou na Ukrajině důležitější cíle, tak bylo označeno
za hlavní město batalionu Hazlov s tím, že vlastně to hlavní město je teď efektivně pod ruskou kontrolou, a to je něco, protože
se blíží ten 9. květen, a to je něco, co by mohlo být případně Rusům předhozen jako to údajně velké vítězství k některému ta
operace na Ukrajině má snižovat samozřejmě, že tomu tak bude nebo ne to v tomto okamžiku netuším.

mluvčí 
Poukázal to je pro Rusy velmi známý pojem, jak ho Rusové znají, jaká je skutečnost?

mluvčí 
Tak Rusové vlastně celý ten kluk zoo vnímají jako ztělesnění toho nejhoršího, co na Ukrajině existuje tzn. vlastně AZOS jsou
fašisté, respektive nacisté, tak jak o nich Rusko mluví vzhledem k tomu, že když začala ruská válka na Ukrajině, tak dokonce
posunuly tuhle tu rétoriku, respektive rozšířili o to, že na Ukrajině vládnou nacionalisté, nacisté a narkomani, tak tohleto
všechno jaksi se ztělesňuje buďto v osobě prezidenta Zelenského, anebo v rámci tedy toho pluku AZOS. Ta realita je
samozřejmě někde úplně jinde. Vlastně AZOS to byly bojovníci vlastně, kteří se dali dohromady v roce 2014 v době toho
prvního ruského útoku na Ukrajině v době, kdy ukrajinská státní správa, ale i ukrajinské ozbrojené síly mimo jiné, protože tehdy
do Ruska zmizel vrchní velitel ozbrojených sil tehdejší ukrajinský prezident, tak ty ukrajinské ozbrojené síly byly naprosto
paralyzovány a v ten okamžik je pravda, že vlastnit v řadách toho pluku AZOS byla celá řada lidí, které lze jednoznačně označit
termínem, řekněme, lidé, kteří mají blízko nebo jsou sami pravicovými extremisty, ale ta situace se od té doby už jaksi velice
výrazným způsobem posunula. Pluk zoo byl vlastně integrován do ozbrojených sil Ukrajiny ozbrojené síly Ukrajiny, respektive
jejich politické vedení vlastně nad touhle tou jednotkou mají kontrolu, ale k démonizaci tohohle toho uskupení ruských
sdělovacích prostředcích pokračovala dál a podobně jako Rusové dodnes vlastně slýchají naprosto smyšlené nesmyslné
zkazky o panu Banderovi tzv. banderovci, tak vlastně pluk AZOS to jsou banderovci jedenadvacátého století.

mluvčí 
Vy jste ještě zmínil to datum 9. květen, jak důležité datum to bude z hlediska propagandy pro Rusko z hlediska samozřejmě
strategie taky.

mluvčí 
Pokud jde o Rusko, tak vlastně současné putinské kalendáři neexistuje důležitější datum než 9. května. Putin si samozřejmě
tohleto datum nevybral. Náhodou já bych jenom chtěl jaksi připomenout pro diváky, že v Sovětském svazu se svého času
každoročně konala velká vojenská přehlídka, ale ta se konala na výročí bolševické revoluce tzn. probíhala v listopadu 7.
listopadu. Každý rok a jenom čas od času. Ten sovětský režim před rokem 89, respektive 91 v jejich případě tak organizoval i
vojenskou přehlídku 9. května, ale Putin si prostě vybral tohleto datům a vlastně celý celou tu dobu, co je u moci, tak je možné
sledovat vlastně proměnu té přehlídky z ničeho, co zpočátku vlastně možná v těch dobách, kdy na tom Rusko hospodářsky
nebylo dobře, mělo lidem primárně umožnit, řekněme, odreagovat se od té každodenní drsné reality, tak k ničemu, co lze
označit termínem výkladní skříň putinského režimu, takže je nepochybné, že Putin bude mít tendenci i letos toho 9. května
využít jaksi k tomu, aby všechny přesvědčil o tom, že Rusko a tím pádem on, že je mocné úspěšné, a tak dál, jak moc mu to
podaří, to teprve uvidíme.

mluvčí 
Michael Romancov, politický geograf, fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  moc děkujeme za váš komentář. Přejeme
hezký den, hezký víkend.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání. Hezký den, hezký víkend všem.

mluvčí 
Ministr zahraničí Jan Lipavský by si přál, aby velké země jako Německo dělali víc pro vyzbrojení Ukrajiny, řekl to v rozhovoru
pro americkou CNN. Kancléř Olaf Scholz ale v interview pro magazín Spiegel uvedl, že německá armáda už téměř vyčerpala
možnosti dodávat vojenský materiál ze svých zásob. Výtky kvůli tomu, že Berlín neposílá na Ukrajinu těžké zbraně odmítl Šulc s
tím, že chce za každou cenu zabránit konfliktu mezi NATO a Ruskem.

mluvčí 
Není problém vztahu k tomu konfliktu jako takovému na roli Vladimira Putina, tam ten odsudek zcela jednoznačně. Je to agrese
Putin patří před tribunál v Haagu. Je otázka, jak na tu na tu situaci reagovat, tam část té, které skutečně někteří členové
některý docela vysoce postavení členové prostě zpochybní otázku toho, jestli dodávky těžkých zbraní jsou jsou dobrým
způsobem řešení, jestli nebudou pouze jenom zvyšovat 4 utrpení obyvatelstva, protože budou prodlužovat válku. To ale není
pozice kancléře Scholze ani vlády vláda kancléř soudce jasně říkají, že samozřejmě dodávky budou, ale že ty dodávky jsou
tedy koordinovány s ostatními spojenci, zejména v rámci NATO se zejména Francii banky byl s velkým dnes Spojené státy a po
tom, co teda ale kam musel Šolc, neumí úplně skutečně jasně říct tzn. jaké následné kroky budou a budou budou pokračovat
vůbec je přesné komunikace velice váhaví. Ona přesvědčivý, a to teda i pro německého německou veřejnost nejen pro
spojence a pro pro Ukrajinu například.

mluvčí 
Část korunovační ulice v Praze, ve které sídlí ruská ambasáda. Nově nese oficiálně název ukrajinských hrdinů. Přejmenování
schválilo koncem března pražské zastupitelstvo. Dnes zástupci města vyměnili i uliční ceduli. Název je uvedený v katastru.

mluvčí 
Název ukrajinských hrdinů teď nově nese zhruba 200 m ulice od náměstí Borise Němcova až po Cancúnu most tam nahoře.
Ten Praha pojmenovala po Ukrajinci Vitaliji jako nový, který 24. února odpálil most, aby zabránil posun ruských vojska a přitom
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aktu zároveň zahynul. Ceduli vyměnili dopoledne. Zástupci města byly tady rovněž zástupci velvyslanci, Estonska, Lotyšska,
Litvy a také Polska Slovenska a byl tady také ukrajinský velvyslanec. Ten mluvil o tom, že akt velmi oceňuje. Mluvil o tom, že je
důležitý zejména pro českou mládež, která tak lépe rozpozná, co je zlo, co je dobro a také podle jeho slov ukazuje tento akt na
velké hrdinství ukrajinských vojáků, kteří bojují za demokratické hodnoty na tomto území sídlí pouze ruská ambasáda, nikoliv
žádné fyzické osoby i proto místopisná komise doporučila a aby byl tento úsek výměně, nicméně pro ruskou ambasádu to teď
znamená, že si bude muset zvolit své administrativní sídlo, a to bude volit mezi ukrajinských hrdinů náměstí Borise Němcova,
které nese jméno po zavražděném ruském opozičním politikovi, anebo mezi promenádou Anny Politkovské rovněž zavražděné
ruské novinářky. Pokut si nevybere jednu z těchto adres, tak hrozí to, že pošta nebude doručovat žádnou korespondenci. Není
to jediné místo v Praze, které uvažuje o tom, že by změnilo svoji adresu Praha 3 už začátkem měsíce schválila záměr o změně
Koněvovy ulice na Hartigová. Teď o tom jedná s občany, protože právě těch by se to nejvíce dotklo.

mluvčí 
Naopak.

mluvčí 
V České Lípě se žádné ulice v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu pravděpodobně přejmenovávat nebudou. Pro zachování
názvu moskevské ruské ulice byla většina obyvatel města, kteří se zapojili do internetové ankety. Původně ulice přejmenoval
zastupitelstvo v polovině března po tlaku veřejnosti ale rozhodnutí začátkem dubna zrušilo. Definitivní rozhodnutí má padnout v
květnu na zastupitelstvu.

mluvčí 
Ve veřejné anketě o přejmenování ulic hlasovalo asi 2000 lidí. Z nich 2/3 byly proti přejmenování ulic moskevská Ruska na
křížovou a vilovou. Vadí jim především starosti, které se pojí s výměnou dokumentů, aby se v ulicích dotkla asi 200 lidí, kteří
tady bydlí, podnikají. Město reagovalo při přejmenování na aktuální situaci na Ukrajině. Někteří zastupitelé tento krok
považovali za důležitý symbolický krok. I ti ale teďko předpokládají, že na zastupitelstvu 4. května bude definitivně rozhodnuto o
zrušení přejmenování těchto ulic. Já ještě doplním, že k této věci probíhalo také veřejné jednání s obyvateli měst, Česká Lípa a
sešlo se na něm asi 70 lidí. Bylo tuto středu, no a i na tomto jednání bylo zhruba 2 byli zhruba 2/3 lidí proti přejmenování ulic.

mluvčí 
Británie plánuje posílat do Rwandy migranty z různých zemí zadržené po příchodu do spojeného království. Dohodla na tom s
vládou v Kigali. Rwanda dostane za přijetí uprchlíků v první fázi 144 milionu EUR. Kromě zisku finančních prostředků chce
Rwanda krokem upevnit svou pozici jako spojence západu. Podobně jako Londýn chce postupovat i Dánsko. Je to téma pro
našeho zahraničního zpravodaje právě v Londýně Bohumil Vostal. Bohumile, zdravím tě hezké odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Tak, jaké uprchlíky by měla Británie do Rwandy tedy posílit je v tom už jasno, protože nejdřív se mluvilo jen o muži, co
přicházejí sami, se pak změnilo hlavně teď samozřejmě do Británie putují také Ukrajinci z Ukrajiny, tak co ti.

mluvčí 
Premiér Boris Johnson říká, že toto nové schéma bude určené pro všechny, kteří se do spojeného království dostanou tak, jak
to vnímá britská vláda i legálně tzn. že je hlavně zaměřené na ty, kteří sem do Anglie putují na gumových člunech přes
Lamanšský průliv a tzn. že Francie jenom pro představu letos se očekává, že by se tak to na anglické pobřeží mohlo dostat na
60 000 běženců. Loni to bylo téměř 30 000 běženců, a to už loni bylo 3× víc než rok předtím, a to samozřejmě vyvolává vrásky
na čele premiéra Borise Johnsona, který sliboval Britům i v rámci brexitu, že významně sníží a omezí migraci, a proto přišel s
tímto novým plánem s tímto novým schématem, kdo do něj má spadat. Mají to tedy být ilegální běženci. Mají to být, jak ženy,
tak muži tvrdí britské ministerstvo vnitra. Samozřejmě obava je, co se bude dít se ženami a dětmi to byla obava, kterou o které
mluvila například bývalá premiérka Theresa Mayová, která proslula jako velmi tvrdá ministryně vnitra řekla, že tento nový
způsob připravování běženců do Rwandy odmítá, jak z legálního hlediska, tak z hlediska efektivity a právě se bojí, aby když
cílem této politiky je zamezit výnosném byznysu pašeráků jakoby pašeráci, když teď budou vědět, že se britské úřady budou
zaměřovat na mužské běžence, pokud tomu tak bude tak, aby přes Lamanšský průliv se nešlo ještě víc žen a dětí. Samozřejmě
připomeňme, že také řada z těchto běženců za to zaplatila životem nebo zraněním.

mluvčí 
Proč zrovna Rwanda, jaké má vztahy s Británií a taky samozřejmě, co z toho bude mít.

mluvčí 
Rwandu britská vláda vybrala z toho hlediska, že tam směřují i uprchlíci v rámci schématu OSN. Zároveň vláda Rwandy je tomu
nakloněná tvrdí, že se to ekonomicky vyplatí, že má zájem o migranty, že její ekonomika roste, takže britská vláda bude tedy
platit nejen za charterové lety, které tam budou mířit odsud z Británie, ale také bude platit za, řekněme, edukaci vzdělání za
kurzy pro uprchlíky, případně za jejich zapojení do ekonomického života Rwandy, pokud by tam tito běženci zůstali a dostali
tedy právo na základě už dánského azylového azylových zákonů zůstat ve Rwandě, tak z tohoto hlediska, pokud by to odmítli
tito běženci, tak by mohly být buďto vráceni do zemí svého původu, což je ironické, protože odsud utíkají, anebo do třetí země
tak, aby to bylo podle OSN a podle toho, jaká, jaké jsou regule OSN. Samozřejmě jsem doplnil odpovědět na otázku, co tedy
Ukrajinci, tak právě to je cíl britské vlády, která říká, že pro Ukrajince má legální cesty, jak se sem dostat, také to platí pro
Afghánce a že všichni, kteří se chtějí dostat do Británie, tak musí žádat legální cestou, ovšem kritika od opozice zní. Je to
taková, že není dost legálních způsobů, jak se dostat do Británie, a proto běženci volí tyto ilegální způsoby právě přes gumové
čluny přes Lamanšský průliv.

mluvčí 
A co další reakce, ty jsi naznačil trošku postoj opozice, tak víme, že lidskoprávní organizace hodnotí velmi negativně.

mluvčí 
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Ano, například úřad Vysokého komisaře OSN to odsoudil. Odsoudil to také například nejvyšší duchovní anglikánské církve
arcibiskup Canterbury. Justin volby, který říká, že v tento toto nové schéma posílání běženců do Rwandy tak odporuje Božímu
soudu, že je proti Bohu, což nesmírně rozhořčilo premiéra Borise Johnsona, protože samozřejmě takovéto kázání o
Velikonocích mělo jaksi ve velkou sledovanost, tedy způsobilo tedy po pražské arcibiskupské gerbery si ale stojí za svým
opozice vyčítá vládě, že když v parlamentu bylo hlasování, tak odmítla právě o tomto plánu posílat migranty ilegální migranty,
jak říká britská vláda do Rwandy, protože zase o ochránci uprchlíků říkají, že žádný migrant, kteří se dostane, který roste na
britskou půdu, není legální a opozici vadí, že vláda odmítla, aby sdělila, kolik vlastně toto nové schéma bude stát a vláda se
brání říká, že to zatím nemůže určit přesně podle opozice propočtu bude 3× dražší, než kdyby uprchlíci zůstali na britském
území a že pokud by se tyto peníze podle opozice vložili do investice do do imigračního schématu do migračních jaksi kapacit
britské vlády, takže potom by celý problém rychle zmizel.

mluvčí 
Jaké další důsledky by mohla mít nová migrační politika Velké Británie?

mluvčí 
Ona už má, jak například vidět na případu, dánská dánská vláda, sociálnědemokratická vládnoucí. Vláda v Dánsku jaksi
pochválila tento krok Velké Británie, líbí se jí už sama vlastně začala předtím se Rwandou vyjednávat Dánsko, které je členem
Evropské unie, má ale výjimku, takže může výjimku z oblasti vnitřní zákonů z oblasti vnitřní politiky, aby byl přesný osob, což je
hlavně týká ministerstva vnitra, takže může posílat migranty do třetích zemí Rwanda, aby to už ráda prováděla takto s Etiopií
nebo s Tuniskem. Má o tom příští týden jednat dánský parlament samozřejmě nelíbí se to Evropské komise, nicméně je tam
právě ona otázka odchodu z Evropské unie britský premiér John říká, že toto nové schéma je možné jen díky brexitu. Ovšem
Británii by také kdyby zůstala v EU měna toto tuto výjimku jako Dánsko, jestli vše nakonec opravdu rozběhne už příští měsíc.
Uvidíme, čeká se, že celé toto nové posílání migrantů z Británie do Rwandy skončí i u soudu.

mluvčí 
Bohumil Vostal, zpravodaj České televize v Londýně, kam zdravím přeju hezký víkend.

Brněnský krajský soud zrušil pravomocné stavební povolení pro silniční obchvat Havlíčkova Brodu. Podle serveru dopravit cz
jde v krátké době druhý problém Ředitelství silnic a dálnic se ztrátou stavebního povolení na rozestavěnou stavbu. Nová část
silnice má propojit výpadovku na Žďár nad Sázavou Pardubice se silnicí na Jihlavu.

mluvčí 
Krajský soud v Brně vyhověl žalobě místního zemědělce, který proti stavbě dlouhodobě bojuje. Ten se nedohodl s Ředitelstvím
silnic dálnic na ceně za odkup pozemku o velikosti 552 m2 stát tak začal s vyvlastněním farmář podle informací svého advokáta
požádal také o přezkoumání tzv. závazných stanovisek. Kvůli budoucím vlivům stavby na okolní pozemky. Investorem obchvatu
je Ředitelství silnic a dálnic. Podle něj může být toto rozhodnutí dopad na termín zprovoznění stavby. Čtyřkilometrový obchvat
za 1,6 miliardy korun má být hotový v příštím roce ministerstvo dopravy jako odvolací orgán musí na základě soudního
rozsudku znovu řešit právní moc stavebního povolení nebo podat kasační stížnost. Uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a
dálnic pro server z dopravy cz. Podle stavebního zákona by měl Stavební úřad kraje Vysočina na základě místního šetření
zastavit práce, ale zároveň stanovit rozsah konzervačních prací, aby se zamezilo škodám.

mluvčí 
Oprava výletní lodi Arnošt z Pardubic bude náročnější, než se původně předpokládalo. Plavidlo je od března na technické
prohlídce. Na vodu se ale kvůli řadě zjištěných problémů v nejbližší době nevrátí. Opět v provozu schopná bylo mohla být po
prázdninách.

mluvčí 
Celá loď teď kompletně rozebraná, teď se nacházíme v místě, kde lodní kuchyň. Problematická je především nádrž pod ní je
totiž kompletně zanesená tukem. V podstatě nevyčistí silná, a to není jediné gólové místo lodi konstrukce na některých místech
rezavá podlahy pro měla. Normám nevyhovuje také například elektroinstalace a nutná je generální prohlídka palubních
systémů. Plavidlo teď musí prohlédnout lodní inspektoři. Na základě jejich rozhodnutí bude jasné, co všechno je třeba vyměnit
opravit. Už teď je proto jisté, že začátek letní sezóny oblíbená výletní loď nestihne. Dopravní podnik města Pardubic, který
provozuje doufá, že by se na vodu mohla vrátit v září.

mluvčí 
Práci policisty si dnes můžou po celý den vyzkoušet zájemci v Brně. Od akce si policie slibuje, že by mohla pomoci navýšit počet
příslušníků sboru. Na jižní Moravě totiž chybí víc než 200 policistů. Lidé si na workshopu můžou zkusit třeba to, jak práci zvládli
po fyzické stránce.

mluvčí 
Na dnešní workshop.

mluvčí 
Se registrovali víc než 2 desítky zájemců o práci v policejním sboru jako první ráno viděli ukázku policejní práce. Hlídka jim
předvedla zastavení auta s nebezpečným pachatelem, včetně zatčení. Potom se všichni převlékli a přesunuli se do tělocvičny,
kde si vyzkoušeli přijímací testy. Z hlediska fyzické zdatnosti, jestli by zkrátka obstáli budoucí policista, musí zvládnout 4
disciplíny. První z nich je člunkový běh, to je běh od mety metě 10 m vždy tam zpátky. Dále kliky, kolik jich zvládne načas,
potom běh na 1 km na čas a také specifický motorický test. Podle ředitele v Jihomoravském kraji chybí víc než 2 stovky
policistů, a to nejen u klasických hlídek nebo dopravní policie. Potřeba jsou třeba také kino logo VŠ jde přesně místa jsou, co je
potřeba ovládat se účastníci dozvěděli právě dnes tady náborový workshop se koná letos poprvé. Bude ovšem každý měsíc až
do konce října.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 143 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


Medici PRO Očkování pozváni na Norské velvyslanectví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: lf2.cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 16:49 , RU / měsíc: 406 , RU / den: 23 , AVE: 0,00
Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Mezifakultní spolek Medici PRO Očkování, který spojuje studenty 2. lékařské fakulty a Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , byl pozván na

recepci, již ve čtvrtek 21. dubna uspořádalo Velvyslanectví Norského království v Praze. Stalo se tak v návaznosti na výhru
Ceny Gratias Tibi za rok 2021, udělované neziskovou organizací Člověk v tísni. 
Vybraní členové spolku, který se snaží o edukaci veřejnosti v oblasti prevence a vakcinace nejen proti nemoci covid-19, ale i
proti „dětským“ a dalším infekčním onemocněním, již v listopadu navštívili Oslo. V rámci studijního pobytu se tam setkali s vědci
a studenty z Univerzity v Oslu a z Norského institutu veřejného zdraví (Folkehelseinstituttet). 
Včerejší recepce na tento výjezd navázala a všichni zájemci z řad členů spolku tak měli příležitost se setkat se zástupci
Velvyslanectví Norského království v Praze, včetně pana velvyslance Roberta Kvileho a jeho ženy. Čeští studenti a zástupci
zapojených fakult, dr. Milan Trojánek a dr. Tereza Klabíková Rábová, se též seznámili s norskými studenty, kteří studují
medicínu v České republice. 
Karolína Hájková, Medici PRO Očkování 

Putin: Zablokujte Azovstal, aby neproletěla moucha. Počkáme, až Ukrajincům dojdou zásoby URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.04.2022 17:19 , RU / měsíc: 1 171 029 , RU / den:
88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Ruská televize tento týden odvysílala rozhovor prezidenta Vladimira Putina s ministrem obrany Sergejem Šojguem o obléhání
ukrajinského průmyslového komplexu v Mariupolu Azovstal, kde se stále nacházejí ukrajinští obránci města společně s civilisty.

Své rozhodnutí vysvětlil snahou ochránit životy ruských vojáků, je prý lepší počkat, až ukrajinským bojovníkům dojdou zásoby.

Souvisí s Putinovým vyjádřením i neochota Rusů dohodnout se s Ukrajinou na evakuačních koridorech v posledních dnech?
Mění Putin ve druhé fázi své válečné agrese strategii a rétoriku? Jak je důležité, že řekl, že chce ochránit životy ruských
vojáků?

Poslechněte si celý Výrok týdne v audiu. Hosty byli ředitel Akademického centra Borise Němcova Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy Marek Příhoda a Vojtěch Bahenský, vojenský analytik Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 

Anna Azari: Chci těsnější česko-izraelskou spolupráci URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 00:35 , RU / měsíc:
22 370 , RU / den: 1 685 , Rubrika: Rozhovory , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02 , Návštěvy za měsíc: 22 370
Anna Azari je již půl roku velvyslankyní Státu Izrael v České republice. Během své velvyslanecké mise se chce zaměřit na
prohloubení česko-izraelské spolupráce ve vědě, byznysu i kultuře. „Předchozí velvyslanci mi říkali, že Česko je velmi příjemná
a přátelská země. Realita mě ale překvapila – je to mnohem lepší, než jsem čekala,“?? říká v rozhovoru pro Forum.

Univerzita Karlova s izraelskými vědci hojně kooperuje; izraelský biochemik a nobelista Aaron Ciechanover (oceněný za svůj
výzkum v roce 2004) je i v Mezinárodní radě UK a při Fakultě  sociálních  věd  UK  vzniklo dokonce Herzlovo centrum
izraelských studií.

Na své velvyslanecké misi v České republice jste již půl roku. Co vás nejvíce překvapilo?

Českou republiku jako místo svého dalšího diplomatického působení jsem si vybrala sama. Předchozí velvyslanci mi říkali, že
Česko je velmi příjemná a přátelská země. Realita mě ovšem překvapila – je to mnohem lepší, než jsem čekala.

Zatím jsem stále v procesu poznávání – věděla jsem, že Praha je krásná, neboť tu jsem již předtím navštívila, ale neznala jsem
zbytek vaší země. Krásná jsou i další česká města a je tu úžasná příroda. A za každým druhým stromem tu máte zámek (směje
se).

A mám ráda i českou kulturu a smysl pro humor. Třeba Švejka jsem četla hned dvakrát – za mlada a nyní před příjezdem do
Česka znovu. A také musím říci, že jsem nikdy nebyla milovnicí piva, ale nyní svůj názor začínám měnit.

Izrael a Česká republika se v mnoha ohledech liší, ale vidíte i něco, co máme společného?

Spíše vidím rozdíly – obě země jsou sice malé, Izrael má o milion méně obyvatel, ale Česko je vnitrozemský stát, Izrael
obklopuje dvě a půl moře – Středozemní, Rudé a „fejkové“? Mrtvé moře. Češi jsou více rezervovaní a organizovaní, Izraelci
jsou živější, neuspořádání, hluční. Společný však máme silný smysl pro humor, i když každý trochu v jiném smyslu, a také
máme společnou mentalitu malých států, jež se umějí v těžkých časech semknout.

Jak hodnotíte současné vztahy mezi Českou republikou a Izraelem? Jak je lze dále podpořit?
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Vztahy mezi Izraelem a Českou republikou jsou výjimečné od samého počátku. Československo bylo mezi prvními zeměmi,
které uznaly samostatný Stát Izrael v roce 1948. Lidé mé generace si dobře pamatují na českou pomoc v prvních dnech
samostatného státu, kdy Československo poskytlo nejen vybavení, ale i výcvik naší armádě. Následující politické dění veškeré
diplomatické vztahy přerušilo, ale od devadesátých let 20. století se obnovily a dnes je to stabilní a plnohodnotné partnerství, a
to v mnoha oblastech od byznysu a vědy, ale třeba i kultury. Na obou stranách vnímám velikou ochotu k prohloubení těchto
spoluprací a například větší podporu výměnných stáží pro studenty a vědecké pracovníky. Je to ostatně i jeden z mých cílů,
podpořit tyto spolupráce a výměny. Musíme nalézt ten nejlepší způsob.

https://www.youtube.com/watch?v=YK_e8bsNkwo&feature=emb_imp_woyt

Video s ambasadorkou. Mnoho zajímavostí o Izraeli se dozvíte na webu Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.

Izrael je proslulý špičkovou vědou – máte největší zastoupení vědců a vědkyň na počet obyvatel, počtem publikovaných
vědeckých článků významně převyšujete celosvětový průměr. Také máte velký počet nobelistů, jen od roku 2000 devět! Jeden
z nich, Aaron Ciechanover, je mimo jiné členem Mezinárodní rady Univerzity Karlovy. Čím to je, že je izraelská věda tak dobrá?
Máte nějaký speciální systém podpory?

Na to je těžké odpovědět – když tohle řeknete v Izraeli, tak od vědců a vědkyň slyšíte, že to není pravda, že je to nyní hrozné,
že nemají dostatečnou podporu a že Nobelova cena je výsledkem práce, kterou dělali před mnoha lety, kdy byl systém lepší a
tak dále... Jedno z mých vysvětlení, které ale nemohu podložit daty, je, že jsme obklopen zeměmi, které nejsou našimi partnery
ve vědě a v technologiích. Museli jsme od začátku hledat mezinárodní spolupráce a otevřít se světu. Jsme zvyklí spolupracovat,
a to i napříč obory. Dnešní úspěchy tak možná pramení z počáteční izolovanosti.

Weizmannův institut věd v Izraeli patří mezi jedno z nejprestižnějších vědeckých pracovišť na světě, součástí je i univerzita,
která se od ostatních v Izraeli liší tím, že poskytuje pouze postgraduální vzdělání. Institut je zaměřen na přírodní vědy a klade
velký důraz na propojení vědy a aplikovaného výzkumu. Na fotografii je pro kampus ikonický, ale dnes již nefunkční, Kofflerův
urychlovač částic. Univerzita Karlova má s Weizmannovým institutem podepsané memorandum o spolupráci a na individuální
úrovni spolupracuje i řada vědců.

Nadace Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s Weizmannovým vědeckým institutem každoročně uděluje nejlepším absolventům
doktorských programů v oborech inženýrských věd, přírodních věd a medicíně Cenu Dimitrise M. Chorafase. Tuto cenu získalo
již několik studentů a studentek Univerzity Karlovy. V loňském roce například Lenka Quaiserová za disertační práci s názvem
Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovaria, na které pracovala na 2. lékařské fakultě UK a
výzkumné instituci Sotio.

Úspěšní jste i v přenosu vědeckých poznatků a technologií do praxe. Čím to, jak se můžeme inspirovat?

S aplikací vědeckých poznatků do praxe jsme začali velmi brzy a nyní již máme dlouhodobě fungující systém. Každá instituce
má svůj vlastní program komercializace, a ačkoliv mívají někdy odlišné přístupy, díky tradici a fungujícímu systému dosahují
dobrých výsledků. Úspěšná komercializace pak přináší peníze, které umožňují další rozvoj.

Co se může česká věda naučit od izraelské? A naopak?

Myslím, že se můžeme učit navzájem – společně – více spolupracovat. Kdybych však měla vybrat jednu konkrétní věc, čím se
od izraelské vědy inspirovat, je to fungující systém a prostředí, které podporuje spolupráci: třeba již zmíněný transfer
technologií. Před chvílí jsem se například vrátila ze schůzky v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR
(ÚOCHB), kde jsem potkala řadu vědců a vědkyň, kteří s izraelskou vědou spolupracují. A mimo jiné vyprávěli, že jim na ústavu
fungují Happy Hours, kde se vědci mají šanci potkávat, mluvit spolu. I díky tomu již vznikla řada zajímavých projektů. Je důležité
spojovat lidi.

„Izrael je pro nás jedním z nejvýznamnějších partnerů. V oblasti biotechnologií a biomedicíny spolupracujeme s mnoha
akademickými i vědeckými institucemi v Izraeli. S univerzitami v Tel Avivu i Jeruzalémě máme kromě oficiální dohody o
spolupráci též společné projekty ve výzkumu genetických poruch a vzácných onemocnění. Naši vědci a studenti působí na
Weizmannově institutu, kde se věnují novým možnostem léčby autoimunitních chorob a rakoviny. Profesor Joel Sussman z
Weizmannova institutu věd, odborník na funkce proteinů nervového systému, je mimo jiné členem Mezinárodní vědecké rady
BIOCEV. V roce 2020 mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy,“ říká profesor Pavel Martásek, vědecký ředitel centra
BIOCEV.

Profesor Joel Sussman (uprostřed) přebírá od profesora Pavla Martáska čestný dokotrát UK.

V únoru jsme slavili Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Máte v Izraeli nějaké speciální programy či podporu pro ženy ve
vědě? V Česku je běžné, že žena je doma s dítětem i tři roky, například ve Spojených státech jen pár týdnů. Jak je to v Izraeli?

Snažíme se. V Izraeli máme velmi dobrý systém péče o děti, který má opět velmi dlouhou historii. Ale stále jsme daleko od
vyrovnaného poměru zastoupení mužů a žen, máme obdobné problémy jako všichni na světě. V Izraeli je placená tříměsíční
mateřská, celkem můžete zůstat s dítětem doma rok. Nevím, jaký je přesný průměr, ale myslím, že do půl roku se ženy vracejí
do práce.

Já mám dvě děti a zatím jedno vnouče a neumím si představit, že bych s dětmi zůstala doma tři roky, jak je to v České
republice. Takto dlouhá doba doma je pro ženy konec kariéry; určitě pro vědkyně. Se starším synem jsem se do práce vrátila
již po dvou měsících. Samozřejmě je zapotřebí mít dobrý systém péče o děti, ale myslím, že není třeba zůstávat s dítětem takto
dlouho doma. Děti dobře vyrostou i bez takto individuální péče.

Máte nějaké závěrečné doporučení pro dnešní studentky a studenty UK?
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Studujte, ale užívejte si to! Svoje studijní léta si pamatuji jako tu největší zábavu a nikdy jsem nelitovala toho, že jsem se
neučila více. Někdy jsem i místo školy chodila na promítání filmů (usmívá se spiklenecky). Nedávno jsem například navštívila
Kampus Hybernská a to místo mi přijde skvělé – přímo v centru Prahy a je ideální pro setkávání a mnoho zábavy – takže radím,
využívejte toho.

Autor: Pavla Hubálková

Foto: Archiv Anny Azari, Wikimedia, René Volfík

Článek vyšel v on-line magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Anna Azari

Od loňského srpna je velvyslankyní Státu Izrael v ČR. Narodila se v roce 1959 ve Vilniusu v Litvě, v 70. letech se s rodinou
přestěhovala do Izraele.

Na Haifské univerzitě vystudovala bakaláře v historii a anglistice a magisterský program politologie. Na Hebrejské univerzitě v
Jeruzalémě studovala zvláštní program ruských studií a absolvovala i National Security College.

Dříve působila jako velvyslankyně v Polsku, v Rusku, na Ukrajině a v Moldavsku.

Jaká témata rozhodnou volby?
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 00:53 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 162 174,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Michal KUBAL, moderátor 
A ve studiu teď probereme téma nejenom Francie, ale následně i Německa se dvěma experty, Ondřej Houska z Hospodářských
novin. Dobrý večer.

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor 
A David Emler z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dobrý večer i vám.

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor 
Pane Emlere, co je klíčové v těchto volbách? Je to vnitřní politika ve Francii, anebo to, co se teď odehrává na Ukrajině,
zásadně změnilo vůbec ten průběh?

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Je toho určitě víc. Samozřejmě, že jde tady o volby vnitřní, francouzské, ale sleduje sleduje to určitě celý svět, včetně
Spojených států, včetně celé Evropské unie, včetně samozřejmě Ruska, a v sázce je opravdu hodně, jak bylo, jak bylo již
řečeno v té úvodní reportáži, ty síly jsou docela, docela jasně rozvržené, ale zdaleka to ještě není rozhodnuté, ta válka na
Ukrajině je samozřejmě velice důležitý kontext pro ty volby, ale z mého úhlu pohledu daleko daleko méně vlastně zasáhla do
toho vývoje. Já jsem například čekal, že Marine Le Penová bude daleko víc poškozená vlastně tím svým, tou svojí blízkostí k
Putinovi.

Michal KUBAL, moderátor 
Pane Housko, Emmanuel Macron nastupoval s velkolepou vizí změn Evropské unie, mnohem větší integrace, co zůstalo z těch
jeho plánů, snů?

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Já bych řekl, že docela hodně, že nám Macron ukázal, jak se evropská politika dělá, protože on někdy v roce 2017 předložil
řadu vizí na užší obrannou spolupráci nebo třeba sladění pravidel pro minimální mzdu, a tak dál, ono to může znít technicky,
ale jsou to politicky velmi sporné věci, no a teď máme francouzské předsednictví Evropské unie, až do konce června, kdy tedy
začne předsedat Česko, a vlastně téměř vše, o čem Macron mluvil, se ne úplně stoprocentně silně, ale nějak promítlo do
návrhu Evropské komise, které teď unie pod předsednictvím Francie schvaluje, a to samozřejmě není náhoda, prostě chcete-li
v Unii něco prosadit, musíte na tom pracovat 3-4 roky dopředu, to nám Macron ukázal, my jsme samozřejmě na ničem takovém
3-4 roky dopředu nepracovali, takže za našeho předsednictví se nic z nějakých českých požadavků schvalovat nebude, takže
řekl bych, že samozřejmě Macron nadsazoval, a pronášel vzletné projevy na Sorboně a evropské vize, ale v takové té suché,
suchých technických záležitostech si myslím, že prosadil docela hodně.

Michal KUBAL, moderátor 
Teď s Olafem Scholzem v čele, v čele Německa vlastně, respektive bych měl říci, bez Angely Merkelové spíš, nakolik se
skutečně Emmanuel Macron stal lídrem Evropské unie, a nakolik je to prostě nenaplněná ambice?

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Samozřejmě, nějaké základní parametry, jako je síla ekonomiky a podobně nelze změnit nějakými projevy, prostě Německo je
jasně nejsilnější zemí stále, ale vidíme, že má koaliční vládu tří stran s ne vždy úplně stejnými názory, má kancléře, který je z
povahy svojí opatrný a je známo, že čím větší loď, tím déle jí trvá, než změní kurz. Mluvím o Německu a jeho politice vůči
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Rusku, takže jsou tady nějaké danosti, které Macron nezmění, ale ta momentální situace mu samozřejmě nahrává, a jestli
někdo v příštích měsících a letech.pokud bude znovu zvolen, bude určovat nebo z největší části možná určovat tón evropské
agendy, tak to asi bude spíš on než Olaf Scholz.

Michal KUBAL, moderátor 
Pane Emlere, vy jste sám mluvil, řekněme, o těch vyrovnanějších šancích v tom druhém kole, Macron sám mluví o vyšší
popularitě Marine Le Penové jako o svém osobním selhání, jako o tom, že ta politika úplně nevyšla. Jak by tohle mohlo ovlivnit
jeho další kroky? Nebo to pokládat za předvolební rétoriku? To sypání popela na hlavu u člověka, který obhajuje mandát, je
poměrně častým krokem.

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tam asi obojí je pravda, no. Tam je skutečně zajímavé, když se podíváme trošku zpátky do historie, poprvé se ta krajní pravice
ve Francii dostala do druhého kola v roce 2002, před 20 lety přesně, kdy to byl Jean-Marie Le Pen, otec Marine Le Penové,
tehdy to bylo obrovské pozdvižení, velká revoluce a on tehdy získal okolo 20 %. Marine Le Penová to zopakovala před pěti lety,
tehdy už získala okolo 33, 34 %, a letos zdá se, že získá vysoko přes 40 %. Neboli ta tendence je tady stále jako narůstající, a
zda to Macron může považovat za určité selhání, asi ano, protože už v tom prvním kole vlastně 50 % Francouzů volilo pro
nějaký typ extrému, radikální pravici, levici, a on velice zásadně otočil teďko v tom druhém kole a začal, jinak řečeno, rozdávat
peníze. Začal slibovat ústupky z některých těch svých radikálních slibů a začal snižovat například věk odchodu do důchodu,
začal dávat takové drobné úlitby. Začal se vydávat vstříc tomu, řekněme, levicovému elektorátu.

Michal KUBAL, moderátor 
Nakolik tyhle volby změní Evropu, pane Housko?

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Pokud by vyhrála Marine Le Penová, tak naprosto zásadně, to bychom pocítili bezprostředně velmi silně i my v Česku, pokud
vyhraje Macron, myslím si, že bude pokračovat v Evropské unii ten nastolený trend, kdy je velmi těžké se na čemkoliv
shodnout, ale prostě když udeří nějaká krize jako covid, jako ruská agrese, tak možná někdy až překvapivě se členské státy
ukáží být akceschopné, ale bez nějakého tadytoho vnějšího stimulu krize hrozí Evropské unii spíš paralýza než nějaký ten
pochod k superstátu, jak už tady 20 let v Česku varují někteří euroskeptici.

Michal KUBAL, moderátor 
Pojďme se podívat na tu další klíčovou zemi v Evropské unii a podíváme se na ni sice očima našeho zpravodaje, nicméně
momentálně někde jinde, než jsme na něj zvyklí. Martin Jonáš momentálně v Kyjevě. Dobrý večer, Martine, ty máš unikátní
příležitost vnímat obě dvě strany vlastně teď té krize z první ruky. Jakou pověst má teď Německo na Ukrajině?

Váhavé obracení Německa
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 00:53 , Sledovanost pořadu: 27 812 , Pořad:
22:00 Události, komentáře , AVE: 256 851,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
Martin JONÁŠ, redaktor 
Řekl bych, že nejen ukrajinské jednotky na východní frontě, ale také německý kancléř Olaf Scholz svádějí jednoduše obranné
a ústupové boje. To, co předváděla německá vláda a zejména Olaf Scholz a jeho sociální demokracie v minulých týdnech, to
se ví zejména očima odhalení některých německých investigativních novinářů, zejména z listů Die Welt a Bild, jednoduše jako
určité kličkování a zdržování. Vidíme, že tlak zahraničních spojenců nutí Německo, aby postupně revidovalo svoji politiku
odmítání dodávek zejména těžkých zbraní na Ukrajinu. A nutno dodat, že Olaf Scholz ustupuje nejen pod tlakem zahraničních
spojenců, nejen pod tlakem, někdy velmi emotivním tlakem ukrajinské strany, ale také pod tlakem vlastního elektorátu. Když se
podíváme na názor německých voličů, v tuto chvíli většina z nich je stoupencem nejen dodávek zbraní na Ukrajinu, ale také
dodávek právě těch velmi kontroverzních, sporných těžkých zbraní na Ukrajinu, když se podíváme specificky na voliče
Scholzovy sociální demokracie, tam je to více než 60 % voličů. A konečně, když si ten detailní pohled ještě rozšíříme, jsou
vlastně jen dvě politické či parlamentní formace, které v drtivé většině tedy očima svých voličů odmítají dodávky těžkých zbraní
na Ukrajinu, a ty pocházejí z obou krajních pólů politického spektra. Jde o stoupence Alternativy pro Německo a
postkomunistické Die Linke.

Michal KUBAL, moderátor 
Co je za tím, co jsi vlastně popisoval v náznacích, tzn. snižování toho seznamu zbraní, které by si mohla Ukrajina nakoupit od
německých výrobců a podobně, co je za tou opatrností Olafa Scholze v otázce vyzbrojování?

Martin JONÁŠ, redaktor 
Řekl bych, do 24. února bychom tu odpověď znali vcelku jednoznačně. Do té doby Německo nepochybně chtělo hrát roli
negociátora, toho, kdo nakonec dostane sporné strany k jednacímu stolu a případně bude jaksi dozorovat či bude garantem té
finální dohody. Od 24. února samozřejmě toto už neplatí a musíme uvažovat o jiných motivech. Musíme skutečně se vyhnout v
tuto chvíli celé řadě spekulací o nějakém velkém plánu německé politiky, které v tuto chvíli přicházejí v úvahu, protože pro ně
jednoduše nemáme podklady. Ale co je nepochybné, je tam velká setrvačnost německé politiky, německé politiky vůči Německu
i vůči Rusku, a nejenom politiky německé, ale řekl bych jmenovitě německé sociální demokracie, která po léta hrála či chtěla
hrát roli mostu mezi západní Evropou a Moskvou.

Michal KUBAL, moderátor 
Martine, díky a do Kyjeva klidný, hezký večer. Pane Emlere, vidíte jako reálné, že by se v důsledku toho, co se teď odehrává,
řekněme, na té ukrajinsko-německé lince, mohla rozpadnout ta současná německá koalice?

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
To bych si asi netroufal takhle tvrdit, ale myslím si, že je důležité zdůraznit, že skutečně to, co se odehrálo v Německu, to je
naprosto zásadní otřes. To je revoluce v německé zahraniční, obranné a bezpečnostní politice. To je něco, co sahá desítky let
zpátky. To je přenastavení vlastně těch logik v Německu, které skutečně trvaly desetiletí, minimálně několik generací
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německých kancléřů bylo nastaveno tím způsobem, že budou spolupracovat s Ruskem, že s ním budou obchodovat, a oni byli
přesvědčeni, že tím obchodem, že tou spoluprací přispějí ke změně, k demokratizaci toho ruského režimu.

Michal KUBAL, moderátor 
Takže nebyl to jenom byznys a pragmatismus, byl za tím nějaký nějaký vyšší smysl.

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Určitě ne. Z toho bych je úplně nepodezíral. Ono se jim to samozřejmě hodilo, protože ten obchod byl oboustranně výnosný,
řekněme na rovinu, ale byla za tím skutečně i ta úvaha, že skrze ten obchod, skrze tu komunikaci, skrze ty kontakty, že se jim
bude dařit ten režim nějakým způsobem demokratizovat, přiklánět ho na svoji stranu. A to, co se odehrálo teďko v těch
posledních několika týdnech, já bych Německu ani nevyčítal, že není schopno v uvozovkách se rozhoupat dodat těžké zbraně
na Ukrajinu, ono skutečně prochází naprosto zásadním přehodnocením své zahraniční politiky.

Michal KUBAL, moderátor 
Pane Housko, Německo udělalo zásadní obrat, na tom se asi všichni shodneme, zásadní posílení obranného rozpočtu, další
věci, Nord stream 2 přerušený, ale stále je tím, kdo nejvíc brzdí kroky vůči Moskvě na unijní úrovni. Je to opravdu tím
pragmatismem, anebo tou setrvačností, která prostě chvíli trvá, než se zastaví? Jak to vidíte?

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Podle mě Olaf Scholz, kancléř, hlavně doma buduje konsenzus pro to, aby pak mohl ty ještě tvrdší kroky udělat. Prostě velká
část jeho vlastní sociální demokracie velmi úzce spolupracovala s Ruskem, ano, jak jsme slyšeli, voliči SPD jsou většinově pro
dodávky zbraní, ale když se podíváme na stranické organizace na severovýchodě Německa, tam je to úplně jinak. Navíc, kdo
jsme my, abychom Německo peskovali? Připomeňme si, jaké poslední dva prezidenty máme nebo že to byl Andrej Babiš, kdo
jako premiér léta kritizoval sankce proti Rusku kvůli okupaci Krymu a vyvolání občanské války na východě Ukrajiny a tvrdil, že
tou zemí nemá cenu se přijít o sankce a má cenu s ní obchodovat. Takže to je věc jedna, věc druhá: neřekl bych, že Německo
je ten, kdo hlavně brzdí tvrdší politiku. Už jsme i my v Hospodářských novinách zveřejnili vlastně důkazy nebo to, že Německo je
ochotné k embargu na ropu, na dovoz ruské ropy, jestli nějaká země to v Evropské unii brzdí, je Maďarsko, takže za Německo
se taky hodí leckomu schovávat se, protože řada zemí ví, že Německo nepřipustí momentálně ty nejtvrdší sankce, ale myslím
si, že kdyby se ta válka dál vyhrocovala, když se bude Rusko dopouštět dalších těch ohavných zločinů, tak to nebudou Němci,
kdo by se bránili tomu ropnému embargu nebo vposledku i tomu plynovému.

Michal KUBAL, moderátor 
Nakolik se podle vás mění dynamika vztahů v Evropské unii? Protože tady najednou se začíná objevovat velmi silný a velmi
sjednocený právě tím, co se děje na Ukrajině, blok těch východních států, které se možná mezi sebou o něco hádaly doteď, ale
teď najednou je tady společná historická zkušenost a něco, co se odehrává v zemi, kterou mnoho z nich má za hranicemi.

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Přesně tak. Řekl bych, že to má dvě roviny, tou první je ta, která asi šokovala Vladimira Putina, a to je, jak ta Sedmadvacítka
zůstala jednotná. My se tady bavíme o nuancích vlastně, jestli ty či ony sankce, ale faktem je, že všech 27 zemí se shodlo na
bezprecedentně tvrdých sankcích vůči Rusku, které hodně, hodně hýbají s ruskou ekonomikou, a uvidíme to ještě j v
budoucnu. To je věc jedna, věc druhá přesně, jak jste zmiňoval, to středovýchodní křídlo Unie, které bylo bráno do značné míry
jako problémové, protože to si nenalhávejme, třeba Maďarsko už není prostě plně demokratickou zemí, Polsko má své vlastní
problémy s nezávislostí justice a teď Maďarsko úplně ne, ale třeba Polsko, Česko stojí vlastně jako avantgarda, když to
můžeme tak říct, jako ti, kteří měli pravdu vůči Rusku a říkali to řadu let, ne tedy všichni čeští politici, o tom už jsem mluvil, těm
skeptičtějším západním politikům. Jak se tohle bude vyvíjet dál, těžko říct. To záleží na tom, jak dlouho bude ta válka trvat, jak
skončí. Každopádně ale ty problémy nebo třecí plochy, které byly v Unii do toho 24. února, jsou teď nějakým způsobem
překryty silou událostí, ale nezmizí. To si zase nemůžeme nalhávat, že tady ta jednota vydrží ve všech záležitostech i dál.

Michal KUBAL, moderátor 
Pane Emlere, nakolik možná tohle znamená nějaké dospění těch nových členů v opravdu plnohodnotnou součást té Unie?
Protože doteď to bylo tak, že možná mnoho lidí na Západě se ptalo, jestli to bylo moudré rozhodnutí, a teď najednou tady je
část, velmi podstatná část Unie, která naopak pomáhá Západu tu krizi nějakým způsobem řešit.

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Určitě tady k nějaké redefinici nebo k nějakému vývoji toho našeho postavení, řekněme, v rámci Evropské unie dochází. Je to
nejenom například ta cesta těch tří premiérů, kteří se vydali vlastně jako první do Kyjeva, ale je to celá řada dalších věcí, která
nás jednoduše odlišuje od, řekněme, jádra té Evropské unie. My jsme před chviličkou mluvili o Francii, já jsem překvapen, do
jaké míry skutečně... Francie samozřejmě, pokud se podíváte na titulní stránky novin, budou psát zejména o Ukrajině, ale
pokud se podíváte už na ty volební výsledky, pokud se podíváte na to, co tou zemí hýbe, válka na Ukrajině je pro ně
sekundární záležitost. Pro nás je to skutečně jako klíčová věc, která je pro nás geopoliticky, ekonomicky, bezpečnostně
naprosto na první stránce. Pro ty státy, řekněme, jako je Francie, ale ještě daleko víc samozřejmě to platí pro Španělsko a
další státy, pro ně to je skutečně něco, co je velmi vzdálené nejenom geograficky, ale, řekněme, i mentalitou.

Michal KUBAL, moderátor 
Pánové, díky za to, že jste tady s námi v pátek byli, v pátek večer, díky za váš čas a díky za tu diskusi. Hezký večer.

Ondřej HOUSKA, redaktor, Hospodářské noviny 
Díky za pozvání.

David EMLER, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuju, klidný večer.

Šíření dezinformací v průběhu války
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Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Se mnou ve studiu už je tedy první host Michal Smetana, bezpečnostní analytik a pedagog Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy , Pražské  centrum pro výzkum míru. Dobrý večer. Díky, že jste dorazil do studia.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Dobrý večer.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jak důležitá je pro Rusy bitva o Mariupol z hlediska strategického, taktického, ale také z hlediska symboliky, z hlediska morálky
ruských vojáků? Protože pří, před chvílí říkal Martin Jonáš, tak ta morálka, duše ruského vojáka je velkou neznámou.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Z toho strategicko-taktického hlediska se v tuto chvíli Rusku úvodní alespoň část těch sil, která tam dlouho vázaná na dobývání
toho města, které bude moci použít a použít v těch bojích na té hlavní frontové linie v oblasti Donbasu. Každopádně nejedná se
o nějak jako dramatická, dramaticky velká čísla vojáků. A Rusko utrpělo při dobývání Mariupolu značné ztráty a část těch
jednotek tam bude vázaná i dál, i po tom dobytí města. Takže to je ta strategicko-taktická rovina. Co týče té symbolicko-
psychologické, tak je to možná potenciálně důležitější pro Rusko. Rusko vlastně od dobytí města Cherson se mu nepodařilo
dobýt žádné větší město, ať už Kyjev, Sumy, Černihiv a nebo jak, nebo Mikolajiv, což všechno byly potenciální ruské cíle a
nepovedlo se jim to. Tzn. že je to konečně pro Putina něco, co může přednést domácímu publiku jako vítězství. Tím spíše, že
jedno z těch velkých témat té ruské propagandy je denacifikace Ukrajiny, v uvozovkách. A Mariupol jako jako místo, kde kde
sídlí pluk Azov, což je jedno z těch velkých témat ruské propagandy, je nakonec něco, s čím bude ruská propaganda určitě
pracovat vůči svému obyvatelstvu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Mluví se o tom, že Rusko chce své úspěchy přednést k tomu magickému datu 9. květen, kdy slaví oslavy konce druhé světové
války. Podle vás tlačí Rusko čas natolik, že chce právě Mariupol použít jako toto své vítězství?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Myslím, že to jedna z věcí, které by rádo použilo v tomto, v tomto kontextu, ale samozřejmě pokud by se Rusku dařilo, což je
opravdu velká neznámá, i v oblasti Donbasu a dobýt třeba nějakou podstatnou část toho území, které aktuálně neovládá, tak je
to opět jako další téma, které určitě by tam toho 9. května v Rusku zaznělo.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Jak důležitý je Mariupol pro Ukrajince, jak důležité je pro ně udržet ten narativ o stále vzdorujících vojácích?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Je to, symbolicky je to určitě velmi důležité, vlastně Mariupol se držel mnohem déle než mnozí, mnozí předvídali, jakkoliv to
město samozřejmě v tuto chvíli je troska, je v troskách. A je to jedna z největších humanitárních katastrof, co jsme v Evropě
zažili za velmi dlouhou dobu. Tak samozřejmě to, že se tam tak dlouho, dlouho dařilo to město bránit, tak určitým způsobem
povzbuzuje morálku Ukrajinců. Ale opět je tam to strategicko-taktické hledisko, že velmi dlouho tam vlastně byly držena i ta
ruská vojska, které pak nemohla být použitá někde jinde v této oblasti.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Přesto, co se týká Mariupolu a vlastně nejen Mariupolu, tak každá ze stran zveřejňuje jiné informace. Jak důležité jsou ve válce
právě informace a kdo v této chvíli podle vás je úspěšnější v informační válce?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Z pohledu Západu rozhodně Ukrajina. Ukrajina vlastně od začátku jako dominuje v té informační válce a ty informace ze strany
ukrajinské vlády vlastně míří dvěma hlavními směry. Jeden je právě k vlastním obyvatelům, tzn. aktivizace civilistů, kteří jsou
velmi důležitý pro průběh té války. A samozřejmě k vlastním vojákům, kdy ta vysoká motivace, která je tímto udržována, se
potom projevuje i do toho stavu reálného na bojišti. Ale je to opět signalizace na Západ, kdy to pomáhá aktivizovat společnost
na Západě a vytváří to tlak na to, aby Západ podporoval Ukrajinu, ať už se jedná o dodávky zbraní, materiálu, humanitární
pomoci, ale i vytváření tlaku na Rusko, což nadále pokračuje.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Ta aktivizace, tak se podle vás měří úspěch v informační válce?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Je to, je to jeden z těch parametrů, který bychom určitě měli sledovat.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Moskva poprvé od začátku invaze oznámila, že jejím cílem je odříznout Ukrajinu od moře. Pod kontrolu chce dostat celý ten pás
na jihu země propojující Donbas, Krym a Podněstří. Jaký význam podle vás má veřejně vyhlašovat cíle války?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
To aktuální prohlášení může být určitá předehra pro to, co může následovat v příštích dnech a týdnech. Tzn. snahu nějak něco
jako vyhlášení například Chersonské lidové republiky. Tzn. taková takové znovupřehrání toho, co se odehrávalo v roce 2014
při vyhlášení Donbaské a Luhanské vzbouřenecké republiky. Je to něco, co už se dlouho čeká a možná k tomu dojde. Ale
samozřejmě pro Rusko to má i svá rizika, protože pokud, protože dále například Chersonská oblast zůstává vojensky
kontestovaným územím. Tzn. že pokud se Ukrajině podaří toto území zpět dobýt nebo jeho část nebo dobýt samotné město
Cherson, tak těžko to může potom vydávat Rusko jako za, jako za své, za své vítězství. Bude to pro něj minimálně nevýhra,
slovy klasika.
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Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Vy jste říkal, že z hlediska Západu se lépe v té informační válce daří Ukrajině, ale na druhé straně je tady Rusko a ta
komunikace směrem dovnitř ke svému obyvatelstvu. Co víme o tom, jak je úspěšné? Když tady jsou přece ruské ženy, ruské
matky, kterým se domů nevrací muži vojáci. A přesto se zdá, že ta veřejnost aspoň na první pohled je Vladimiru Putinovi
nakloněna.

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
Rusko se snaží velmi agresivně vlastně ovládat ten mediální prostor a jakkoliv samozřejmě ani před touto válkou jsme nemohli
mluvit o ruských médiích jako zcela svobodných, tak, tak ta snaha je ještě více omezit je tam, je tam zřejmá. Jsou tam velmi
tvrdé tresty prostě za prosazování jakýchkoliv alternativních teda narativů z pohledu, z pohledu ruské vlády. Jsou za to velmi
těžké tresty jak pro jednotlivce, tak pro ty instituce. Tzn. že ruská vláda velmi dominuje vlastně v tom informačním prostoru a
těma a tím, co předává ruskému obyvatelstvu na ty informace. Velká část ruského obyvatelstva skutečně čerpá své informace
z televize, z hlavních těch televizních jako kanálů a tím pádem se ruské vládě může dařit ten narativ poměrně dobře kontrolovat
směrem k většině obyvatel, obyvatel země. A samozřejmě není to, není to celé celé Rusko. Je to ale minimálně teda většina.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Už několikrát během války se průběžně objevovaly informace o možném použití jaderných zbraní, o možném použití chemických
zbraní. Tak nakolik jsou podle vás tyto informace relevantní?

Michal SMETANA, bezpečnostní analytik 
My pochopitelně nevíme, zda k tomu dojde. A riziko použití jaderných zbraní je nižší v tuto chvíli než použití chemických zbraní.
Pro použití chemických zbraní si ruská propaganda do určité míry potenciálně vytvářela takový svůj přednarativ, respektive
šíření dezinformací o tom, že na území Ukrajiny se například nachází biologické laboratoře, kde spolu, ve spolupráci se
Spojenými státy ukrajinská vláda vyvíjí biologické zbraně. Mluvilo se o chemických zbraních. A Spojené státy dlouhodobě
upozorňují na riziko nějaké operace pod falešnou vlajkou, kdyby se například ruská strana pokusila zfingovat nějaký útok
chemickými zbraněmi, což opět, a svést to na Ukrajince. Což by opět mohlo vést buď k ospravedlnění větší eskalace toho
konfliktu z ukrajinské strany, pardon, z ruské strany. A nebo nakonec právě k použití chemických zbraní Ruskem, což je něco,
čeho se dlouhodobě obáváme a zatím k tomu nedošlo. A pochopitelně doufáme, že nedojde.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Prozatím díky za vaše odpovědi, ale zůstaňte, prosím, s námi. Nejasnosti provázely i potopení křižníku Moskva. Ukrajina tvrdí,
že ho zasáhla dvěma protilodními střelami a loď se potopila.

Odhalení dezinformací a hledání faktů
TV , Datum: 22.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 12 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 01:16 , Sledovanost pořadu: 67 211 , Pořad:
20:00 90' ČT24 , AVE: 879 984,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,75
Klára RADILOVÁ, moderátorka 
A teď se podívejme na to, jak dezinformace během válečných momentů sloužily v historii ke zvýšení morálky nebo zmatení
nepřítele. Během obléhání Leningradu nacistickými jednotkami vydal roku 1942 Josef Stalin v Sovětském svazu příkaz číslo
227 známý také jako "Ani krok zpět". Sloužil k tomu, aby trestal vojáky, kteří se rozhodli ustoupit z linií. Ty čekalo zatčení, smrt
nebo služba v trestných praporech. Příkaz neměl za cíl jen trestat. Měl hlavně odradit vojáky od útěku. Podle dochovaných
zpráv zvýšil morálku v kritickém okamžiku války. Operace Fortitude byla krycí název pro vojenskou operaci spojeneckých sil za
druhé světové války. Plány operace zahrnovaly vytvoření dvou fantomových polních armád, které předstíraly invazi do Norska
a na sever Francie. Operace měla odvést pozornost od vylodění v Normandii. Invazi do Československa v srpnu 1968
odůvodnil Sovětský svaz tím, že se země nacházela v krizi. Uváděl, že v zemi působily pravicové a kontrarevoluční síly, které si
kladly za cíl likvidaci socialismu. Krize v zemi podle nich ohrožovala jednotu socialistického tábora v poválečné Evropě. Proto
vyslala samozvanou bratrskou pomoc. My bychom teď měli být ve spojení s dalším hostem, s Janem Šírem z Institutu
mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Dobrý den.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Kde jsou kořeny toho prvotního argumentu pro rozpoutání války, kdy Vladimir Putin mluvil o denacifikaci?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já se přiznám, že se snažím nalézt nějaké logické vysvětlení za těmi myšlenkovými pochody Vladimira Putina, které jsou pak
verbalizovány tímto způsobem, na to, abych odpověděl na tu prapříčinu Putinova chování, na to bych musel mít asi jinou
specializaci, ale pokud jde o to pojmosloví spojené s údajnou snahou Ruska denacifikovat Ukrajinu, tady se i po tom, co jsme
viděli, jak se ruská armáda na Ukrajině chová, kloním k názoru, že ten pojem denacifikace představuje určitý eufemismus pro
deukrajinizaci území, které Rusko hodlá odtrhnout od Ukrajiny, okupovat, případně přičlenit k ruskému státu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
No, na druhou stranu, on Vladimir Putin také několikrát řekl, že Rusové a Ukrajinci jsou vlastně jeden národ. Tak jak vlastně
tento narativ obstojí třeba před těmi záběry, které jsme viděli ve městě Buča?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
To je velice důležitý aspekt toho, o čem se bavíme, který může částečně osvětit Putinovu motivaci pro rozpoutání této války.
Vladimir Putin se ukrajinskou otázkou, jak je komplex záležitostí spojených s Ukrajinou v ruských státních médiích nazýván,
zabývá delší dobu, ten jeho zájem o Ukrajinu má některé znaky určité posedlosti. Vladimir Putin už v minulosti pod svým
jménem nechal publikovat quasiodbornou studii přicházející mimo jiné s těmito narativy, které efektivně zpochybňují existenci
svébytného ukrajinského národa, a v tom svém veřejném vystoupení z 21. února, kterým ohlašoval de facto tu nyní probíhající
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eskalaci ruské agrese, velice explicitně hovořil o tom, že Ukrajina je umělý útvar, který nemá morální právo na existenci, a to
jsou záležitosti, které si myslím, že by mohly zajímat i právníky, kteří budou vyšetřovat ty mezinárodní zločiny, kterých se ruské
vedení, agenti ruského státu, potažmo Rusko na Ukrajině dopouští.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Rusko pod vedením Vladimira Putina vedlo vlastně několik válek. Bylo v Čečensku, v Gruzii, operovalo taky v Sýrii, jak režim
komunikoval dovnitř, ale i směrem ven na mezinárodní pole? Můžeme nějak zhodnotit, jak se mění ruská propaganda?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
To je velice komplexní otázka, takže asi jenom pár črt nebo postřehů, které mě teďka narychlo takto napadají. Určitě vidím
společné rysy v tom, že ve všech těchto konfliktech si Rusko dalo záležet na tom, aby celou věc, celou útočnou válku podávalo
jako v zásadě vynucený krok, ke kterému Rusko bylo donuceno, jako krok, který má z ruského pohledu v zásadě defenzívní
charakter, byť je tady ten protimluv, protože se jedná o útočnou válku, ať už jde o teďka Ukrajinu, nebo předtím o Gruzii. A
důležitou součástí té ruské komunikace zejména navenek, což vyvolávalo občas rozpaky a nepochopení, je zapojení
quasiprávního narativu nebo složek nějaké quasiprávní argumentace, která měla v zásadě tu útočnou válku, ten zločin vybělit a
podložit nějakými argumenty, které by z této protiprávní akce činily něco právně konformního, zákonného, proto i Rusové sází
na takové až performativní prvky, jako bylo referendum, tzn. ta operace, která měla nejenom zamaskovat probíhající agrese,
ale v zásadě quasilegitimizovat třeba anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Sázejí i na takové taky quasiprávní a zároveň
teatrální prvky se snahou prohlašovat čerstvě okupované území za výsledek nějakého vnitřního konfliktu probíhajícího v druhé
zemi, jako jsme viděli v případě Donbasu, kde Rusové skrz svoje proxy vyhlásili vznik nezávislých republik, které se snažily
rovněž nějakým způsobem quasilegitimizovat cestou jakoby referenda, aniž by tato tzv. republika měla vůbec nějaké reálné
struktury. To byl v zásadě diskurzivní konstrukt, který až v průběhu další vojenské operace a dalšího průběhu té kampaně
začal nabývat nějakého reálného obsahu. Takže asi takhle, to jsou znaky, které si myslím, že je možno vidět v každé z těch
operací, které jste zmínila, a asi ještě jeden prvek mě teďka napadá, to je to, že všechny tyto ozbrojené kampaně byly spojené
se snahou o diskreditaci, v některém případě, jako to vidíme teď, i dehumanizaci protistrany a těm všem operacím předcházely
provokace včetně krvavých provokací, ať už jsme viděli na Majdanu v roce 2014, nebo ať už jsme viděli výbuchy obytných
domů v Moskvě v roce 99, které předcházely první čečenské válce, s tím, že za všemi těmito masakry velmi pravděpodobně
stály zpravodajské služby Ruské federace, nicméně všechny tyto masakry byly hozeny a pomocí propagandy pak zesíleny na
druhou stranu.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
V průběhu čečenské války vlastně ruská armáda prakticky zničila město Groznyj tak, jak se to teď vlastně děje v Mariupolu. Jak
to tehdy Rusko obhajovalo?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Tak tam jsme viděli některé shodné prvky s tím, že o Čečencích, o bojovnících za nezávislost Čečny ruská státní propaganda
referovala výlučně jako o banditech, byl tam silný prvek té humanizace protistrany, který vidíme i teď v případě Ukrajiny.
Nicméně ty čečenské války byly dvě, byly velice krvavé a stojí za zmínku, že podobně jako teď v případě agrese proti Ukrajině
vůbec nebyl v tom oficiálním diskurzu používán výraz válka. Hovořilo se rovněž o operaci, tehdy operaci cílené na obnovu
ústavního pořádku v konkrétní části Ruské federace. Tzn. tehdy na území Čečny, /nesrozumitelné/.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Hrdinná obrana a utrpení civilistů v obležených městech Leningradu a Stalingradu, to je přece jeden z ústředních symbolů
velké vlastenecké války. Jejím odkazem se ruský režim často zaštiťuje. Jak to jde dohromady s nasazením bezohledného
vedení boje vůči městům?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já si myslím, že to s tím jde velmi dobře. Tady je potřeba říci, že celý ten mýtus velké vlastenecké války, kam samozřejmě
spadá i stalingradská bitva, i obléhání Leningradu coby formativní události, v řadě ohledů plave na vodě, pokud jde o nějakou
korespondenci s historickými fakty, které lze doložit. Já jsem řekl, že to jde dohromady s tou stávající katastrofou v Mariupolu
dohromady velice dobře. Důvodem je to, že ruský čtenář, posluchač, divák, konzument zpravodajství se o něčem takovém
nedozví, případně se o tom dozví ve velice zkreslené, samozřejmě zavádějící, manipulativní podobě a všechna ta zvěrstva,
která momentálně ruská armáda, případně další agenti ruského státu v Mariupolu a jinde páchají, jsou připisována na vrub
jakýmsi imaginárním neonacistům, případně těm legálním složkám Ukrajiny, které se proti ruské agresi brání.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Vlastně můžeme zmínit i další historickou paralelu, rok 1968, kdy ruské vedení řeklo vojákům, že jedou do Československa
potlačit kontrarevoluci, kdy jsou vraždění komunisté. Přinejmenším i teď část ruských vojáků, alespoň tak to říkají odborníci, si
myslela, že jedou na cvičení, ne válčit na Ukrajinu. Co to svědčí o respektu ruského režimu k vlastní armádě, k vojákům?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Já si myslím, že to spíš svědčí o jednak snaze tu připravovanou operaci utajit, což se zjevně nepodařilo, ale svědčí to o
mimořádném sebevědomí těch vojenských plánovačů, kteří i těmto záležitostem, jako je řádný výcvik a příprava těch invazních
jednotek, nepřipisovali větší význam, nepřipisovali tomu větší roli, protože v souladu s převládající státní ideologií
předpokládali, že Ukrajina je součástí toho tzv. ruského světa a že ruská armáda na těch nově obsazovaných územích bude
vítána mimo jiné tedy květinami a ne těmi protitankovými střelami, jako je tomu teď. Myslím si, že to do velké míry vypovídá i o
roli lži, kterou hraje v ruské oficiální komunikaci, a vypovídá to do velké míry o poměrech panujících v ruské armádě.

Klára RADILOVÁ, moderátorka 
Na dálku se s námi spojil Jan Šír. Děkujeme za to. Na shledanou.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií, FSV  UK  
Děkuju za zavolání.
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Otřeseni fotografiemi i osobními svědectvími hledáme vysvětlení toho, jak je takové brutální a na první pohled zcela nesmyslné
násilí vůbec možné. Nasnadě je zdánlivě jasná a v české aktuální diskusi oblíbená odpověď: Rusové jsou prostě takoví. Je to
jejich historie, která je plná násilí a odděluje je od „civilizovaného“ Západu, říkají jedni. Je to jejich geografie, především pak
neexistence přirozených hranic, která nutí Rusko neustále své území definovat expanzí a násilím, tvrdí druzí. A další, většinou,
pravda, jenom v komentářích na sociálních sítích, mají úplně jasno: násilí mají v krvi.
Důležitou roli hraje i to, nakolik se jedná o patriarchální společnost, v níž je s mužskou identitou spojováno právě násilí, které je
jako domněle přirozený maskulinní jev považováno v určitých formách a souvislostech za pochopitelné či je dokonce od mužů
vyžadováno.
Zatímco představa o dědičnosti násilného chování byla zpochybněna a následně i vyvrácena již na konci 19. století, nelze vliv
dlouhodobých historických i geografických podmíněností jen tak lehce odmítnout. Jejich nárok na odpověď na výše položenou
otázku je přesto sporný. Především nám nijak nepomůže porozumět těmto konkrétním zločinům – říct, že „Rusové jsou prostě
takoví“ není odpověď, ale intelektuální kapitulace, která navíc zbavuje konkrétní pachatele odpovědnosti za jejich jednání.
Nehledě na to, že argumentace specifickými geografickými podmínkami, přebírá, zřejmě nechtěně, argumentaci geopolitiky
Alexandra Dugina: i tento neoriginální ruský ideolog chápe fyzické danosti prostoru jako objektivně existující mechanické
příčiny jednání národů a států. Není proto divu, že jiní komentátoři podobné jednoduché interpretace zpochybňují a hledají
vysvětlení v daleko „jemnějších“ a méně rozmáchlých příčinách – jako například v psychologii pachatelů.

Domnívám se, že je potřeba zohlednit obojí: jak dlouhodoběji existující strukturální souvislosti násilného jednání, tak i
specifickou situaci a její dynamiku, v níž násilné jednání probíhá. Vidět v ruských pachatelích z Buče jenom někoho, kdo jedná
ryze mechanicky podle toho, jak mu káže ruská historie, geografie či dokonce jeho „krev“, je mylné nejenom metodologicky, ale
i morálně a epistemologicky. Stejně tak ale nelze při interpretaci těchto zločinů pominout skutečnost, že to byli vojáci ruské
armády sloužící autokratickému, nedemokratickému režimu, kteří se těchto zločinů dopouštěli. Nemůžeme tedy zavřít oči ani
před otázkou, proč právě Rusko a proč právě Rusové se nyní dopouští těchto hrůz.
Násilí v životech obyčejných lidí
O tom, jakou roli hraje násilí v určité společnosti, hovoří některé objektivní ukazatele (například míra násilné kriminality,
především počet vražd) nebo přítomnost fyzického násilí a jeho akceptace v každodenním životě a v politické kultuře dané
země. Důležitou roli hraje i to, nakolik se jedná o patriarchální společnost, v níž je s mužskou identitou spojováno právě násilí,
které je jako domněle přirozený maskulinní jev považováno v určitých formách a souvislostech za pochopitelné či je dokonce od
mužů vyžadováno.

Jak si v těchto hlediscích vede Rusko? Podle statistiky OSN Rusko se svými 7,33 vraždami na 100 000 obyvatel v roce 2020
tento smutný žebříček mezi evropskými zeměmi vedlo. Pro srovnání: v Česku byl tento poměr přibližně desetkrát nižší.

Popsat míru násilí a jeho akceptaci v každodenním životě ruské společnosti by asi mohli pozorovatelé s osobní dlouhodobou
zkušeností života v Rusku, nicméně případy opakované šikany v ruské armádě, kterou musí většina ruské mužské populace
projít, naznačují, že i z tohoto hlediska je násilí ve vysoké míře přítomné v životě obyčejných lidí. Ruští vojáci, jejich rodinní
příslušníci i široká veřejnost mají také přímou či nepřímou zkušenost s brutálním vojenským násilím po nejméně dvě generace.
Nejprve Sovětský svaz a poté Rusko se zapletly do řady lokálních válek, které vyústily i v násilí na civilním obyvatelstvu,
počínaje válkou v Afghánistánu (1979–1989), přes obě čečenské války v 90. letech až samozřejmě po dnešní dny.

Násilí, ať už v přímé formě či jako rétorická figura, hrálo a stále hraje velkou roli i v současné ruské politické kultuře. Počínaje
krvavým vyústěním konfliktu mezi tehdejším prezidentem Borisem Jelcinem a parlamentem v roce 1993, až po řadu případů
zabitých opozičních novinářů a politiků v následujících dekádách. Také o patriarchálním rázu ruské společnosti by bylo možné
se dlouze rozepisovat – v této souvislosti upozorním alespoň na všem známou stylizaci ruského prezidenta do role
machistického nadsamce.

Tyto obecnější souvislosti násilného jednání, nemohou samozřejmě samy o sobě jednání vojáků v Buče vysvětlit – koneckonců
řadu z těchto patologických jevů nalezneme i v jiných společnostech – jsou však pro jeho rozpoutání významné.

Důležité jsou ale i další faktory. V prvé řadě je to státní propaganda vytvářející narativ nepřítele. O putinovském pojetí Ukrajiny
a vůbec jeho ideologii a jejím významu pro současnou ruskou politiku bylo popsáno již mnoho papíru. Zdá se, že se jedná o
specifickou a poněkud bizarní „brikoláž“ různých intelektuálních a pseudointelektuálních vlivů, které tento bývalý důstojník KGB
do sebe vstřebával v pro něj krizových devadesátých letech, kdy ve veřejném prostoru na sebe narážely seriózní historické a
filozofické analýzy s mysteriózními, okultními i prostě a jednoduše ujetými texty. Putinovo intelektuální zrání tak v mnohém
připomínalo pobyt mladého Hitlera ve Vídni na přelomu 19. a 20. století, kdy tento budoucí masový vrah, žijící tehdy na okraji
společnosti několikamiliónové metropole, do sebe jako houba vstřebával parafráze Nietzscheho textů spolu s vulgárně
rasistickými a nacionalistickými pamflety.

Také Putin, o necelé století později, byl ovlivněný tak různorodými tradicemi, jakými jsou ruský a sovětský imperialismus,
stalinská bezohledná forma vládnutí či radikální nacionalistické a náboženské koncepce bílé emigrace. A podobně jako Hitler,
který si i na základě své vídeňské četby časem utvořil specifický světonázor, zformoval si rovněž Putin svoji vlastní představu o
Rusku a jeho domnělém údělu. V každém případě je Putinova „koncepce“ nejenom plná nenávisti vůči Ukrajině, ale dokonce
zcela popírá její existenci či právo na existenci jako samostatného státu i jako moderního národa.

Důsledkem tohoto narativu je pojetí Ukrajinců jako „fašistů“ či „neonacistů“. Nemá smysl se rozčilovat nad zjevnou absurditou
těchto označení. Jejich podstata leží jinde: utváří z Ukrajinců zavilého nepřítele – s „fašisty“, s nimiž není možné žádné slitování,
navíc Rusko již jednou na život a na smrt bojovalo. Tento dehumanizační narativ je, jak ukazují případy i z jiných násilných
konfliktů, například z genocidy ve Rwandě v roce 1994, dalším z podstatných předpokladů pro rozpoutání bezbřehého násilí a
jeho legitimizaci v očích pachatelů i přihlížejících. Vždyť co jiného udělat s „fašisty“ (nebo se „šváby“, jak Hutuové označovali
Tutsie ve Rwandě) jiného, než je zabít či rozšlápnout? A to i v zájmu vlastního bezpečí? Skutečnost, že někteří ruští vojáci
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hledali na tělech zajatých ukrajinských bojovníků i civilistů vytetované hákové kříže, svědčí o tom, jak tento dehumanizující
narativ pronikl i do myšlení obyčejných Rusů a jak utváří jejich vnímání skutečnosti. V těchto souvislostech je však podobně
znepokojující jazyk, v němž jsou naopak Rusové popisování jako „orkové“ a „skřeti“. Jak se nakládá se skřety, ví každý, kdo
viděl Jacksonovo zfilmování Pána prstenů.

Foto Mvs.gov.ua, CC BY 4.0

V těchto momentech je rozhodující postoj lokální mocenské autority. Velící důstojník může násilí zabránit, stejně tak ale může
násilí svým mlčenlivým souhlasem umožnit či ho dokonce rozkazem a vlastním příkladem rozpoutat. S ohledem na rozsah a
brutalitu násilí v Buče a dalších městech musíme vycházet právě z poslední možnosti. Velitelé v těchto místech museli násilí
přinejmenším tolerovat či k němu přímo či nepřímo vybízet. Jejich odpovědnost je tak jednoznačná.
Racionálnější, než bychom si chtěli přiznat
Nejsou však jediní. Mnozí historikové poukazují také na podstatnou roli těch, kdo se jako první chopí zbraně a fyzicky
napadnou oběť, která není typickým vojenským nepřítelem: vrhnou se na starce, ženy, děti… Tito takzvaní „umělci v násilí“,
mnohdy již s dostatečnou násilnou zkušeností, kvůli níž dávno překročili přirozené zábrany, jež má většina lidí před fyzickou
agresí vůči jiné lidské bytosti, dokážou strhnout ostatní či je přinejmenším tak zastrašit, že nejsou schopni proti rozpoutanému
násilí protestovat. Mnohdy bezmocní, vyčerpaní, vystrašení, plačící civilisté, kteří v potrhaných a špinavých šatech ztělesňují v
očích agresorů představy o „ne-lidech“, vůči nimž je jakékoli jednání možné. K násilí, které se stane v daném okamžiku normou,
se postupně přímo či nepřímo přidávají i další.

Pro toto páchání a schvalování násilí je rovněž důležitá i celková atmosféra: mnohdy to je frustrace a vyčerpanost jednotek z
lítého boje, rozhořčení nad vlastními ztrátami i stres z neustále hrozících přepadů nepřítelem nebo alkoholové excesy, které
snižují osobní zábrany v páchání násilí vůči civilistům. Z „hodných kluků“ se stávají vrahové. Partyzánský způsob boje navíc
může setřít v očích násilníků hranici mezi kombatanty a civilisty. Vystrašený dědeček se může najednou zdát děsivým
partyzánem připraveným zabíjet. Jakkoli to zní paradoxně, velkou motivací k militárnímu násilí na civilistech může být tedy často
i strach a snaha zabránit zdánlivě bezprostředně hrozícímu nebezpečí. Pokud se z tohoto hlediska podíváme na masakry v
Buče a dalších sídlech, není jistě náhodou, že všechna tato místa leží v oblastech, kde ruské jednotky utrpěly někdy i zničující
ztráty na technice i životech, a to často právě v důsledku partyzánské taktiky „udeř a uteč“. Namísto vítání šeříky je čekala smrt.

Řada fotografií z Buče a dalších obcí ukazuje zabité lidi i znetvořená těla ponechaná na ulici, na očích všem. Jiná těla byla
nedbale spálena na hromadě pneumatik či hozena do odpadních jam a kanálů. Tyto okolnosti jsou podstatné. Nejde v žádném
případě o náhodu či důsledek ve spěchu ustupujících jednotek. Na veřejnosti vystavená znetvořená těla či ostatky, s nimiž se
nakládá jako s odpadem (kanály, ledabylé zpopelnění), svědčí o tom, že násilí na těchto místech dosáhlo své vrcholné formy.
Právě toto na první pohled nesmyslné násilí nejnaléhavěji vyvolává potřebu označit jeho pachatele jako „zvířata“, tedy ne-lidi.

Ve skutečnosti je však toto násilí chladně racionální, a tedy stále lidské. Někteří autoři mluví v této souvislosti o performativním
násilí, o násilných „spektáklech“, jejichž cílem je skrze mrtvá a znetvořená těla, ponechaná všem na očích, zanechat
jednoznačný vzkaz: sdělení o vlastní (neomezené) moci, která se nezastaví před ničím a je připravena sáhnout k jakýmkoli
prostředkům. Toto násilí je demonstrací síly a moci, je zastrašením. Vyvolává hrůzu u pozůstalých a těch, kteří toto násilí
odhalí, protože dokládá potěšení a vynalézavost, s níž jsou pachatelé, díky své moci nad ostatními lidmi, ochotni překročit
všechny hranice.

Násilné spektákly mají nicméně i další funkci: jsou formou (zvrhlé) zábavy a uvolnění pro vyčerpané a frustrované vojáky.
Zastřelit kolemjedoucího cyklistu mohlo být pro ně zábavnou hrou, stejně jako byla hra na „počítání do deseti“, o níž máme
přímá svědectví. I v tomto případě je však rozhodující demonstrace moci: moci těch, kteří vytváří pravidla těchto děsivých her.

Ani sexualizované násilí, jež často tyto násilné spektákly doprovází, není způsobem, jak realizovat sexuální touhu, ale
především demonstrací moci, v tomto případě mužů nad „ženami nepřítele“. A protože v patriarchálních společnostech jsou
ženy chápány především skrze reprodukční funkci – jsou především matkami – a reprezentují tak i budoucnost národa, je jejich
znásilnění zároveň znásilněním budoucnosti nepřátelského národa.
Jak se explozím násilí bránit?
Tato interpretace násilí v Buče a dalších sídlech chtěla poukázat především na komplexnost fenoménu fyzického kolektivního
násilí, který nejde jednoduše vysvětlit nějakými vrozenými násilnými sklony, „divnou“ historií či nepříznivou geografií. Zároveň
poukazuje na různé formy a míry odpovědnosti, již mají jeho početní aktéři. Rozpoutat tak brutální násilí, kterého jsme v
současné době svědky, není v moderní společnosti snadné. Jsou k tomu potřeba jak obecnější strukturální předpoklady v
politice i společnosti, které legitimizují nejen narativy, ale i aktivity a rozhodnutí konkrétních lidí na konkrétních místech a ve
specifické situaci.

Z toho plyne, že pro to, abychom do budoucna znemožnili či alespoň ztížili opakování podobných výbuchů násilí, nestačí jenom
popohnat k odpovědnosti přímé pachatele a jejich bezprostřední nadřízené či vzdělávat vojáky a důstojníky v odpovědném a
přiměřeném nakládání s civilisty. Zábranou před podobným typem násilí je také svobodná a pluralitní společnost. Není to
zábrana absolutní. Na to až moc dobře víme o masakrech především v zemích takzvaného třetího světa, na nichž se například
během dekolonizačního procesu a v kontextu soupeření dvou bloků během studené války podílely i země takzvaného Západu.

Nicméně v těchto případech, stejně jako například v kauze brutálního ponižování iráckých vězňů v roce 2004 ve věznici v Abú
Ghrajb, spravované americkou armádou, násilí nezůstalo skryté. Vedlo k veřejnému skandálu. V případě Abú Ghrajb byli v
následném soudním procesu odpovědní američtí vojáci odsouzeni k mnohaletým trestům vězení. Podobně vyvolaly ostrou
diskusi a kritiku americké vlády také letecké údery a nasazení dronů v boji proti terorismu, jimž padlo za oběť i mnoho iráckých
a afghánských civilistů. Bidenova administrativa tak byla nedávno přinucena k podstatné úpravě strategie a omezení tohoto
způsobu boje. Ani demokracie sama zřejmě nedokáže podobnému typu násilí zabránit. Je ale schopna ho odkrýt a zmenšovat
tak prostor pro jeho opakování.

[rcblock id="63080"]
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V pluralitní, demokratické společnosti je také určitá šance, že si dehumanizující narativy jedné politické skupiny nepodřídí celý
veřejný prostor. Pouze v ní je možné, že například šikana v armádě či ve školství, která určitě není jenom specifikem Ruska,
bude moci být vynesena na světlo, diskutována a že budou učiněny kroky, které jí zamezí či alespoň omezí. A v demokratické
pluralitní společnosti je také snadnější diskutovat a postupně třeba i přijmout jiný než čistě patriarchální model společnosti.

Prohlásit, že kvůli své historii, geografii či „mentalitě“ jsou „Rusové prostě takoví“ tedy nic neřeší. Jediné řešení tkví v
demokratizaci Ruska. To se zdá být nyní nereálné. Přesto by si měla politika, která chce zabránit opakování těchto zločinů,
právě tento cíl dát.

Tato dlouhodobá perspektiva, podle níž by měly být poměřovány všechny další krátkodobé a dlouhodobé kroky, vede nakonec
k poslednímu bodu: ke vztahu mezi emocemi a racionalitou v našem jednání a v politice v době „po Buče“. Emoce jako hrůza,
rozčílení či strach byly určitě něčím, co pociťovala většina lidí, když viděla fotografie z těchto masakrů, četla svědectví obětí či
sledovala filmové záběry. Tato vlna emocí stojí i za nevídanou solidaritou s Ukrajinou, jíž jsme v Česku dennodenně svědky,
stejně jako za konkrétními kroky na podporu Ukrajiny. Emoce jsou však pomíjivé. Tak i u nás již panují obavy z toho, co bude,
až tyto emoce opadnou a vraždění na Ukrajině se stane mediálně „nezajímavým“, stane se něčím, na co budeme chtít
zapomenout. Právě proto ale potřebujeme rozum. To neznamená zapomenout na otřes, jež nám způsobila Buča. Naopak.
Právě na tomto otřesu musí racionalita stát. Jestliže jsou emoce bez rozumu pomíjivé, tak bez emočního a morálního otřesu je
racionalita prázdná, stává se pragmatismem, vyčůraností a technokracií, jimž se někteří zahraniční i domácí politici začínají v
nemalé míře poddávat.

Autor je historik, působí na Institutu mezinárodních studií FSV  UK .

Síla ruských dezinformací roste s časem, míní expert. Část Rusů raději zavírá oči URL
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Ruská vláda velmi důsledně kontroluje média, čímž napomáhá k šíření dezinformací mezi ruským obyvatelstvem. Existuje ale i
určitá část ruské společnosti, která se zbavuje zodpovědnosti tím, že relevantní zdroje informací vůbec nevyhledává.
Propaganda patří ke každé válce, včetně ruské invaze na Ukrajinu. O dezinformacích diskutovali odborníci v Devadesátce
ČT24 a Událostech, komentářích.

Rusko se snaží velmi agresivně ovládat mediální prostor, popisuje vědecký pracovník z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy  Michal Smetana. „A jakkoliv jsme ani před válkou nemohli mluvit o ruských médiích jako o svobodných, snaha ještě
více je omezit je zřejmá. Jsou tam velmi tvrdé tresty za prosazování jakýchkoliv alternativních narativů k pohledu ruské vlády,
tresty platí jak pro jednotlivce, tak pro instituce,“ připomíná politolog.

„To znamená, že ruská vláda dominuje v informačním prostoru. Velká část ruského obyvatelstva čerpá své informace z
hlavních televizních kanálů, a tím pádem se ruské vládě může dařit ten narativ poměrně dobře kontrolovat směrem k většině
obyvatel. Není to celé Rusko, ale je to většina,“ vysvětluje Smetana.

I podle Radomyra Mokryka z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je v ruské společnosti
několik postojů. „První část nepochybně věří propagandě, tomu, co říká Kreml a státní média, že jsou na Ukrajině nacisté, že je
nezbytné s tím něco dělat, Ukrajinu osvobodit a tak dále. Je tady určitě ale i druhá část společnosti, která se podle mého snaží
zbavit zodpovědnosti, v tom smyslu, že nejjednodušší přístup je uvěřit propagandě,“ míní Mokryk a zdůrazňuje, že v Rusku
stále je možné se dostat k relevantním zdrojům informací.

„Lidé, kteří předtím používali sociální sítě, si stahují programy VPN. Podle statistik vidíme, že to jsou nejpopulárnější aplikace,
které si Rusové momentálně stahují,“ naznačuje jeden ze způsobů.

Podle Smetany je vždy potřeba brát informace z obou stran s rezervou. „V každé válce má každá strana tendenci
nadhodnocovat ztráty protivníka a vlastní podhodnocovat, což je něco, čím udržuje ve svém vlastním obyvatelstvu a vojácích
naději, motivaci, dodává jim vůli bojovat.“ Podobně ale můžou zprávy Kyjeva působit směrem na Západ, co se týče dodávek
těžkých zbraní, domnívá se Smetana.

Poznat dezinformace není snadné

V rámci boje proti dezinformacím vydalo české ministerstvo vnitra ve spolupráci s britským úřadem vlády příručku, jež
vysvětluje, jak zmanipulované informace poznat. Upozorňuje na falešný obsah, tedy padělané dokumenty nebo třeba upravené
obrazové materiály.

Dezinformátoři také skrývají své zdroje, nebo si je vymýšlejí. Dále skoro vždy používají falešné účty na sociálních sítích, často
tak jde o takzvané trolly, provokující ostatní uživatele na diskuzních fórech. K posílení svých argumentů používají různé silné
události, například teroristické útoky, a zneužívají technologii, aby šíření falešných zpráv urychlili, kupříkladu pomocí
takzvaných botů.

Datový analytik a expert na dezinformace František Vrabel ale míní, že pro běžného uživatele žádná metoda, jak odhalit
dezinformaci, není a v budoucnu ani nebude. „Můžeme si představit situace, kdy na první pohled je to zřejmé falsum, ale
takových se strana, která rozšiřuje dezinformace, snaží vystříhat.“

Šíření dezinformací podporují algoritmy
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„Nejsilnější zbraň dezinformátorů, která veřejně není moc diskutovaná, je dlouhodobost. To, o co se Rusové snaží, je
dlouhodobě zmanipulovat vědomí lidí, změnit veřejný názor, změnit postoje co největšího počtu lidí. A to nelze učinit v jednom
kroku,“ popisuje dezinformační logiku Vrabel.

Podle jeho slov není divu, že se Moskvě podařilo v české společnosti ovlivnit stovky tisíc lidí, protože dezinformace sem proudí
mnoho let. „Nevěří našemu ústavnímu systému, nevěří tomu světu, ve kterém žijeme, vůbec nevěří sdělovacím prostředkům
jako jsou veřejnoprávní nebo mainstreamová média a už vůbec nevěří vládním představitelům,“ vyjmenovává Vrabel.

Snaha dezinformace krotit bude podle něj mimořádně nadlouho i proto, že falešným zprávám nahrávají svou organizací a
algoritmy sociální sítě.

U Leningradu či v Normandii

Dezinformace během válečných momentů v historii sloužily ke zvýšení morálky nebo zmatení nepřítele. Například během
obléhání Leningradu nacistickými jednotkami vydal roku 1942 Josif Stalin v Sovětském svazu příkaz číslo 227, známý také jako
„Ani krok zpět“.

Sloužil k tomu, aby trestal vojáky, kteří se rozhodli ustoupit z linií – ty čekalo zatčení, smrt nebo služba v trestných praporech.
Příkaz neměl za cíl jen trestat, měl hlavně odradit vojáky od útěku. Podle dochovaných zpráv zvýšil morálku v kritickém
okamžiku války – mimo jiné tím, že tvrdil, že ustupovat do nitra Ruska není možné.

Dalším případem je vojenská operace spojeneckých sil za druhé světové války s krycím názvem Fortitude. Plány operace
zahrnovaly vytvoření dvou fantomových polních armád, které předstíraly invazi do Norska a na sever Francie. Operace měla
odvést pozornost od vylodění v Normandii.

Z české historie můžeme zmínit invazi do Československa v srpnu 1968. Sovětský svaz tvrdil, že v zemi působily pravicové a
kontrarevoluční síly, které si kladly za cíl likvidaci socialismu. Krize v zemi podle nich ohrožovala jednotu socialistického tábora
v poválečné Evropě, a proto vyslal okupační vojska Varšavské smlouvy, která Moskva prezentovala jako takzvanou „bratrskou
pomoc“.

Nejasnosti provázely i nedávné potopení křižníku Moskva. Ukrajina tvrdí, že ho zasáhla dvěma protilodními střelami Neptun.
Potopení Moskvy ruské ministerstvo obrany zpočátku popíralo. Později ale připustilo, že v důsledku požáru na křižníku
explodovala munice. Tvrdilo také, že celá posádka byla evakuována. Loď se podle Moskvy potopila až později, a to v důsledku
špatného počasí.

Se zachráněnými vojáky se měl dokonce setkat velitel námořnictva. Teprve v pátek 22. dubna Kreml přiznal smrt jednoho
námořníka, přičemž 27 dalších se pohřešuje. Svědectví příbuzných vojáků, která shromáždila nezávislá média, ale naznačují,
že skutečný počet obětí bude vyšší.
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mluvčí 
Ve Francii o půlnoci skončila kampaň před finále prezidentských voleb. Všechny průzkumy z posledních dnů potvrzují, že
favoritem druhého kola je Emmanuel Macron, který post obhajuje proti kandidátce krajní pravice Marine Le Penová. V Paříži je
na dnešek ohlášeno hned několik demonstrací. V ulicích se objevují kordon policistů.

A v Paříži a taky zpravodaj České televize Petr zavadil. Petře, zdravím tě, dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Do Prahy. Měl to být den předvolebního klidu, tak jen nebo není. Bude to spíš dám a který bude směřovat k té zítřejší volbě,
včetně demonstrací protestu.

mluvčí 
Jak jsme slyšeli, je i není klidný a chystají se nějaké demonstrace, ale jednak Paříž samotná vypadá skutečně velmi klidně
volby se samozřejmě řeší ve všech rozhovorech, které letos zachycujeme tady po městě, tak to samozřejmě všichni mají v
hlavě, ale jinak televize v podstatě volbách mlčí, řeší se tam spíše Ukrajina a všechno se chystá na ten zítřek, včetně místa,
kde jsme právě teď my jsme na markových kolech, tedy v parku pod Eiffelovou věží, a to je místo, které se Emmanuel Macron
zvolil za místo, kde chce zítra večer po vyhlášení výsledků oslovit své příznivce. Vidíme tady bedny se zvukovou aparaturou.
Rostou tady stojany, na kterých tato aparatura bude připevněná, roste tady také tribuna, jsou tu stany pro VIP hosty navážejí
se sem od rána, například i mobilní toalety tak, aby zítra poté osmé hodině večerní bylo všechno připraveno na setkání
Emmanuela Macrona Macrona s jeho příznivci samozřejmě on i jeho příznivci doufají, že to bude setkání vítězné.

mluvčí 
Jak se Macronovi, ale taky Marin Le Penová vydařil závěr kampaně.
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mluvčí 
Závěr kampaně asi spíš byl o něco akčnější ze strany stávajícího prezidenta už dalo by se říct, že bylo načase, protože kampaň
před prvním kolem Emmanuel Macron v podstatě naprosto vypustil, zatímco Marine Le Penová svou kampaň vedla už dlouhé
měsíce Emmanuel Macron do té kampaně vstoupil pořádně až před kolem druhým a zase zakončil to včera posledním mítinkem
na jihozápadě země ve městě Fish Žák, kde pronesl svůj poslední projev opět se v něm obracel především na levicové voliče,
řekněme, mluvil hodně například o ekologii a o tom, že je třeba pomáhat starým a mladým lidem a obecně lidem, kteří mají
problémy se nízkými příjmy právě ti levicoví voliči jsou totiž ti, o které půjde zítra při tom druhém kole patrně nejvíc.

mluvčí 
Za oběma kandidátům dařilo přesvědčit ty voliče, kteří chtěli zůstat doma, aby zítra k urnám přišli.

mluvčí 
Oba kandidáti se v podstatě spoléhají na to, že chtějí mobilizovat všechny voliče proti tomu druhému kandidátovi Emmanuel
Macron vyhrožuje tím, že pokud bude zvolena Marine Le Penová, čeká Francii chaos čeká Francii, vláda krajní pravice,
přestože Marine Le Penová se už dlouhá léta této nálepce brání naopak Marine Le Penová samozřejmě zase hrozí všem
voličům, že pokud si zvolí Emmanuela Macrona na dalších 5 let, tak to bude také velký průšvih, budou další demonstrace typu,
jaký jsme tady zažili před několika lety, když demonstrovalo hnutí tzv. žlutých.

mluvčí 
Vest, má může větší volební účast potenciální větší volební účast učinit z toho druhého kola volební drama, kdy výsledek
nebude jasný do poslední chvíle navzdory tomu, že ty předvolební průzkumy jasné byly ve prospěch Emmanuela Macrona.

mluvčí 
Spíš to letos vypadá, že vyšší volební účast by naopak znamenala, že by ten výsledek mohl být o něco jasnější, pokud bude
nízká volební účast, panují obavy v Táboře stávajícího prezidenta, že by to tentokrát mohlo pomoci jeho soupeřce Marine Le
Penové, proto také tolik burcuje všechny lidi, aby zítra k volbám šli poslední průzkumy ukazovaly, že by mělo přijít 68-72 %
voličů, což se z českého pohledu může zdát hodně, ale na francouzské poměry a především poměry francouzské prezidentské
volby. To není mnoho.

mluvčí 
A pokud to sama Crohnovy podaří obhájit mandát, v čem by to jeho druhé funkční období mohlo být jiné a proti tomu
končícímu?

mluvčí 
Ono asi bude muset být jiné, protože Emmanuel Macron velmi dobře uvědomuje, že pokud bude zvolen, tak nebude zvolen,
protože ho lidé mají rádi nebo většina lidí má ráda, ale protože se obávají té druhé varianty a především bude tedy muset
směřovat tak těm levicovým voličům voličům třetího v pořadí po tom druhém kole po Jeanu Luku Mélenchonovi bude se muset
mnohem víc než dosud zabývat například ekologickými tématy sociální politikou, tedy věcmi, o kterých teď před tím druhým
kolem hodně mluví, ale ale během toho svého pětiletého mandátu se jim příliš nevěnoval, takže v tomto ohledu se nepochybně
bude muset ta jeho politika změnit a možná se bude změnit i tak trochu z donucení, protože v červnu čekají Francii ještě další
volby volby parlamentní, které tentokrát ten zmíněný levicový nebo radikálně levicový kandidát Jean Luc Mélenchon označil za
třetí kolo voleb prezidentských, protože se zkrátka bude snažit získat co nejvíce poslanců, aby měl Emmanuel Macron a jeho
strana republika pohybu, co největší opozici alespoň v parlamentu.

mluvčí 
Tak má Francie zůstává v našem hledáčku. Petr zavadil pro tuto chvíli děkujeme.

Sledujete zpravodajskou čtyřiadvacítku nabízíme had kandidátské projevy na post prvního místopředsedy KDU-ČSL. Míříme
opět do Ostravy na sjezd KDU-ČSL.

mluvčí 
Tady už veselo nevím, jestli jestli bude trošku soustředěná pozornost. Děkuji za opravu.

Vážené milé, sestry, vážení, milí bratři, vážení hosté. Ještě jednou mi dovolte, abych vás srdečně pozdravila, tentokrát před vás
představ přes vstupuji jako kandidátka na první místopředsedkyni. Stojím tady před vámi jako ji jako před svojí velkou rodinou.
Myslím, že se tady všichni dobře známe. Máme společnou minulost, spojují nás vzpomínky na společnou práci. Úspěchy i pády,
chvíle smutku, radosti. Ráda bych vám všem poděkovala za to, že jste mi dali důvěru a zvolili mě za první místopředsedkyni
strany i v době, kdy byl krátce předsedou Marek výborný.

Že jste mi pomohli stát se senátorkou a vážím si podpory do čela senátorského klubu. Nemám silný hlas a na vysokých
podpatcích, které moc ráda nenosím. Měřím sotva 165 cm, takže se musím hodně snažit, aby mně bylo vidět i slyšet, ale chtěla
bych, abyste je tady dnes dobře slyšeli.

Chci posunout sociální politiku směrem k našim vizím. Chci krýt našemu předsedovi záda v době nečekaných krizí, kterých bylo
v uplynulé době víc než jako obvykle. A také chci oslovit nové voliče hlavně voličky a budovat silnější značku KDU-ČSL.

Odmítla jsem nabídku na ministryni práce asociálních věcí. Bylo to dobré rozhodnutí, nejen pro moji rodinu, ale taky proto, že i
z pozice šéfky senátorského klubu a první místopředsedkyně strany mohu dělat pro sociální politiku ve spolupráci s naším
předsedou mnoho potřebného. Jsem přesvědčena, že jsme vytvořili s Mariánem dobrý tandem. Navzájem se povzbuzujeme i
doplňujeme. Měla jsem na starosti programové prohlášení vlády v oblasti rodinné sociální politiky a i po složitém hledání
průniků mezi programy pěti politických stran. Tam zůstalo všechno podstatné a můžeme s hrdostí tvrdit, že program vlády v
oblasti rodinné sociální politiky je minimálně z 80 % lidovecký. Z toho mám velkou radost. Je v něm vyjádřena podpora rodin i
formou flexibilních pracovních podmínek zjednodušením systému dávek tak, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí v
rodině a péčí o své blízké neznamenaly propad životní úrovně. V současné situaci jsou rodiče v důchodu doslova trestáni za to,
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že mají děti. Zvlášť maminky, které trávily čas doma s dětmi na mateřské dovolené. Jsou na tom v poměru daleko hůř. I proto
jsem ráda, že se nám podařilo v loňském roce prosadit 500 Kč důchodu navíc za každé vychované dítě. Je ale jasné, že před
námi stojí daleko větší úkol. Důchodová reforma byla v této zemi dlouho odkládána. Už ale není čas čekat. Proto pracují s
Mariánem a dalšími odborníky na důchodové reformě, která v budoucnu rodiče v důchodu opravdu řádně ocení. Při své práci v
senátu se několik let intenzivně věnují pečujícím osobám, ať jsou to rodiče s dětmi. Rodiče s dětmi s postižením nebo děti,
které se starají o své starší rodiče v jejich domácím prostředí. Osobně znám i manželky či manželé, kteří pečují o svého těžce
nemocného partnera. Podařilo se mi v tomto směru prosadit legislativní změny, například navýšení příspěvku na péči ve třetím
čtvrtém stupni pro osoby, o které je pečováno v jejich domácím prostředí.

Naše společnost stárne a toto je cesta, kterou nesmíme opustit, ale naopak rozvíjet a vytvářet pro pečující osoby důstojné
podmínky. Tolik jen s mnoha dalších věcí, za které my se mohu spokojení s uspokojením ohlédnout a budu na nich i nadále
pracovat. Během svého působení v předsednictvu jsem se stala takovou stoj spojkou mezi charita jsem vládou, poslanci
senátory a cítím, že jsem tam potřebná. Občas znamená, že při cestě do mé rodné Bystřice po telefonátu s Mariánem musím
zabrzdit a z Vysočiny se vracet zpět do Prahy. A pak už jen zbývá doma vysvětlit, že rodinná politika je opravdu naši lidoveckou
prioritou. Naše vláda musí řešit řadu krizí, které přináší tato těžká doba. Zároveň nesmíme zapomínat na každodenní poctivou
politiku a plnění dlouhodobých slibů. A vtom vidím svoji roli.

Velká sociální výzva k řešení uprchlické krize lidmi, kteří prchají před válkou. To se týká nás všech všech občanů České
republiky. Mým musíme ukázat, že se postaráme i o ně, že budou mít důchody výplaty, ale zároveň se umíme postarat i o
válečné uprchlíky, a to je velká výzva solidarita s těmito lidmi.

A jaký by měl být podle mě první místopředseda či místopředsedkyně. Měl by to být především týmový hráč, který nesmí myslet
pouze sám na sebe. Měl bytový člověk konsenzu, člověk, který spojuje předsedů s ostatními členy předsednictva i s ostatními
lidmi ve straně a také člověk, na kterého se předseda může absolutně spolehnout, který dokáže případně krotit a upozadit své
ambice a upřednostnit zájmy voličů strany. A přitom všem umí nastavit předsedovi zrcadlo vždy, kdy je tu ku prospěchu všech.

Je mi potěšením, že tady s vámi dnes můžu být. Děkuji z celého srdce také své dceři, která má trpělivost s mými dlouhými
pracovními týdny a krátkými víkendy doma a pomáháme vybírat ty správné fotky na Facebook. Děkuji svému manželovi, který
tady dnes sedí a podporuje mě, i když by možná raději běžel v lese půlmaraton. Děkuji sdružení žen KDU-ČSL, se kterým
podporujeme ženy na všech úrovních politiky. Děkuji našemu krajskému zlínskému týmu, jehož členové již nyní pilně pracují na
mé kampani do senátu. A také vám všem děkuji za pozornost a za podporu.

mluvčí 
Děkuji Šárce Jelínkové za představení a teď vyzvu druhého kandidáta na prvního místopředsedu. A tím je Jan Bartošek,
prosím.

mluvčí 
Sestra.

mluvčí 
Bratři, pěkné odpoledne.

mluvčí 
Povím vám krátký příběh.

Pojímám krátký příběh.

mluvčí 
Jedné politické straně.

mluvčí 
Tato strana.

mluvčí 
Měla víc, jak 100 let.

Měla své vzestupy, měla své pády.

Své hrdiny a měla své mučedníky. Dá se ministry premiéry. Byla to strana, která ovlivňovala to, jakým způsobem se vyvíjela
Česká republika.

A pak začal dělat řadu chybných rozhodnutí.

Začal slábnout a ztrácet.

A najednou nedokázala vysvětlit nejenom svým voličům.

Jak se chová, ale nedokázala to potom vysvětlit ani svým členům. Pak se vnitřně rozhádala, vypadla z Poslanecké sněmovny.

A dneska nikdo neví, co s ní bude.

Mí přátelé, myslíte si, že mluvím o KDU-ČSL.

mluvčí 
Ne.
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mluvčí 
Mluvím o sociální demokracii. Na druhou stranu přišel vám ten příběh v něčem aspoň trochu podobný.

Tak, jestli ano, tak to berte jako určitý výstražný prst.

Který pro nás ponaučení z toho příběhu může být?

Já nevím, jak vás já vás, ale je to neustálé balancování kolem pěti procent. Celkem štve. Já jsem přesvědčen, že my máme
před sebou. V současné době unikátní celé 4 roky, kdy naším úkolem zastavit tento propad nastartovat růst. Já jsem si připravil
5 bodů, o kterých jsem přesvědčen, že budeme-li realizovat, tak se nám to společně může podařit.

První bod, o kterém jsem přesvědčen, musí být to, že otevřeme vnitrostranickou diskuzi, abysme si řekli, kdo jsme, kam jdeme a
co této zemi přineseme?

Je to o tom, že my se musíme bavit. Ne o jednom volebním období, ale o volebním období, které je na 10 let, my musíme říct v
této zemi občan České republice, jsou pro tuto zemi uděláme, kam posuneme naši zemi a čím prospěje, aby se v České
republice dobře žilo a co pro to uděláme my. Já jsem pevně přesvědčen, že zhruba v příštím roce touto dobou by měla
proběhnout programová konference. A ten rok, který bude předtím musíme společně diskutovat, jak bude vypadat politika
KDU-ČSL pro dalších 10 let.

To je to, co pro to můžeme udělat my druhá vědce. My musíme mít témata, která budou lidovecká, s kterýma si nás lidi spojí.
To, když uslyší, tak jim to musí cinknout, říci prostě jasně, tohle to jsou lidovci.

Máme ministerstvo práce asociálních věcí. Marián to dělá dobře. Je tam podpora rodiny?

Ale my musíme rozšířit to o tom, že každý kdo pracuje, tak musí bydlet každý, kdo pracuje, snaží se musí bydlet buď ve
vlastním nebo dostupném bydlení v obecním nájemním. Je to o tom, že současné době musíme mnohem víc makat na tom, aby
se lidi nepropadli do bídy a do chudoby v rámci rostoucích cen, které jsou kolem nás.

Obrana a bezpečnost.

V době, kdy Rusko naprosto bezprecedentně a agresivně vtrhl do Ukrajiny, rozpoutalo válku.

Ty hrůzy, které se tam děje, jestliže ruští vojáci zabít civilisty, vraždí děti znásilňují ženy. Tak obrana bezpečnost pro nás musí
být jedním z klíčových tématem.

Výdaje na obranu pro nás nesmí být sprosté slovo. A my musíme být silným a důvěryhodným členem v rámci Severoatlantické
aliance a taky se silným silná jako země a musíme být silní v takových oblastech, jako je kyberbezpečnost a boj za informace.

mluvčí 
Životní.

mluvčí 
Prostředí zemědělství.

Sucho ochrana krajiny, ochrana půdy boj se suchem. To jsou přesně ty věci, s kterýma si nás lidi musí spojit, když se řekne
ochrana přírody, musí je na první dobrou napadnout lidovci.

A zemědělství. To je přece o tom, abychom měli dostatek kvalitních českých potravin za přijatelnou cenu.

Ještě jednu věc mám zahraniční politika. Já jsem pevně přesvědčen, že v rámci našeho předsednictví v příštím půlroce musíme
otevřít členství Ukrajiny v Evropské unii a iniciovat Ukrajinu unii nic unie, pardon, iniciovat iniciovat proces přijetí Ukrajiny jako
členského státu Evropské unie. Ukrajina si to zaslouží a popraven do Evropy patří.

Jako třetí bod jako třetí bod je to ten, že nemůžeme vyměnit funkce za naše směřování.

Samozřejmě s velkým respektem beru to, že máme hejtmana vám, čím si toho se moc rád, že máme ministry náměstky se moc
rád, že máme starosty, ale to nemůže být cíl. To je výsledek naší práce. Já jsem přesvědčen, že za 4 roky necelé musíme být
hrdá suverénní sebevědomá strana, která zcela svobodně rozhodne o své budoucnosti, jak to s námi bude. A já pod čarou
dodávám, že já fandím koalici spolu, ale chci, abysme byli její součástí jako silný partner, který dokáže realizovat politiku KDU-
ČSL.

mluvčí 
Čtvrtý.

mluvčí 
Bod podpoříme vnitrostranickou komunikaci. Už jsme s tím začali budeme v tom pokračovat po sjezdu. Já jsem pevně
přesvědčen, že když to bude bavit, nás bude bavit lidi kolem nás bude jezdit do regionu, bude jezdit za váma. Budu do
předsednictva přenášet to, čím žijete, co vás trápí a co chcete změnit?

Pátý bod musíme nechat vyrůst generaci nových politiků. Otevřeme stranu, není to jenom o stranících. Pozvěme mezi nás lidi,
kteří jsou zkušení vzdělaní pracovití, mají životní zkušenost. Ti budou přínosem, otevřeme naší KDU-ČSL, těmto lidem
porosteme z toho.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 158 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


Na podzim tyto volby jsou pro nás možností.

Na závěr chci říct ještě jednu věc.

Dostanu vaši důvěru.

Budu krýt Marianovi záda. Budu s ním spolupracovat. Jsem připravený s Mariánem projít řadu tvrdých a nepříjemných
vyjednávání, kde budu hájit KDU-ČSL. V minulém volebním období.

Jako opoziční poslanec jsem podstoupil řadu bojů, které se na první pohled zdály, že jsou odsouzeny k neúspěchu, že
neuspějeme.

A přesto se podařilo, kdy ve spolupráci se senátem jsme zabránili kompenzačním bonusu, aby hnutí ANO vykradlo městské
krajské pokladnice. Tomu jsme zabránili opozičních lavic. Jako druhý byt společně s kolegy ve sněmovně. Jsme vybojovali to,
že Dukovany jadernou elektrárnu u nás nebude stavět Rusko ani Čína těmto totalitním režimům nedovolíme investovat tak
klíčovou zakázku.

Sestra bratři.

Jsem připraven.

Podstoupit zápasy pro KDU-ČSL. Mě znáte já udělám rád.

Jestli to co říkám vám dává smysl, tak vás žádám o podporu na prvního místopředsedu KDU-ČSL. Společně to zvládneme Zdař
Bůh jako.

mluvčí 
Takhle pro tuto chvíli sjezd KDU-ČSL, který, jak jsme viděli, přestoupil k volbě prvního místopředsedy strany. Teď pojďme
otevřít další témata. Izrael ruší ode dneška jedno z posledních opatření proti covidu 19 povinnost nošení roušek ve vnitřních
prostorách. Zakrytí nosu a úst bude nadále vyžadováno pouze na místa, kde vysoké riziko nákazy, tedy v nemocnicích domech
pro seniory a v letadlech a taky při karanténě. Pojďme rozebrat podrobněji ve spojení jsme s Irenou Kalhousovou. Ředitelkou
Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Loučí se izraelsko novou pandemii nebo pouze další vlnou.

mluvčí 
Tak to si myslím, že nemůže vědět nikdo, ale je pravda, že i odborníci mluví o tom, že prostě COVID je realita, ale už není
potřeba k němu přistupovat jako ke smrtelné ke smrtelné infekce, že prostě s covidem bude potřeba žít a že Izrael díky vysoké
proočkovanosti je vlastně připraven s covidem žít prakticky normálně bez nějakých velkých omezení. Tzn. jak jste zmínil,
vlastně všechna omezení kromě nošení respirátorů v nemocnicích a v letadlech se vlastně dnešní dnešní večer duši.

mluvčí 
Tam jsem právě mířil k tomu naladění společnosti, možná k určitému přání. Jak velká mimochodem byla a ve společnosti v
Izraeli ochota dodržovat v těch posledních týdnech měsících covidové restrikce?

mluvčí 
Já myslím, že podobně jako v jiných zemích koneckonců v České republice ta ochota se snižovala, že ze začátku lidé tu větu ta
různá opatření Bali brali velmi vážně v Izraeli vlastně většinová společnost reagovala velmi pozitivně na výzvy k očkování
nošení roušek atd. ale v těch posledních měsících. Koneckonců je to vidět i na těch vašich obrázcích. Prostě někteří ty roušky
už ani nenosily nebo je nosili pod nosem, takže vlastně ta situace byla velmi podobná jako.

Živé vysílání 15:30
TV , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 16:24 , Sledovanost pořadu: 78 990 , Pořad:
15:30 Živé vysílání , AVE: 18 375 390,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Poroste cestu a na podzim tyto volby jsou pro nás možností.

Na závěr chci říct ještě jednu věc.

Dostanu-li vaši důvěru. Budu krýt Marianovi záda. Budu s ním spolupracovat. Jsem připravený s Mariánem projít řadu tvrdých a
nepříjemných vyjednávání, kde budu hájit KDU-ČSL. V minulém volebním období.

Jako opoziční poslanec jsem podstoupil řadu bojů, které se na první pohled zdály, že jsou odsouzeny k neúspěchu, že
neuspějeme.

A přesto se podařilo, kdy ve spolupráci se senátem jsme zabránili kompenzačním bonusu, aby hnutí ANO vykradlo městské
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krajské pokladnice. Tomu jsme zabránili opozičních lavic. Jako druhý byt společně s kolegy ve sněmovně. Jsme vybojovali to,
že Dukovany jadernou elektrárnu u nás nebude stavět Rusko ani Čína těmto totalitním režimům nedovolíme investovat tak
klíčovou zakázku.

Sestra bratři jsem připraven.

Podstoupit zápasy pro KDU-ČSL. Mě znáte já udělám rád.

Jestli to co říkám vám dává smysl, tak vás žádám o podporu na prvního místopředsedu KDU-ČSL. Společně zvládneme Zdař
Bůh jako.

mluvčí 
Takhle pro tuto chvíli sjezd KDU-ČSL, který, jak jsme viděli, přestoupil k volbě prvního místopředsedy strany. Teď pojďme
otevřít další témata. Izrael ruší ode dneška jedno z posledních opatření proti covidu 19 povinnost nošení roušek ve vnitřních
prostorách. Zakrytí nosu a úst bude nadále vyžadováno pouze na místa, kde vysoké riziko nákazy, tedy v nemocnicích domech
pro seniory a v letadlech a taky při karanténě. Pojďme rozebrat podrobněji ve spojení jsme s Irenou Kalhousovou. Ředitelkou
Herzlova centra izraelských studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Loučí se izraelsko novou pandemii nebo pouze další vlnou.

mluvčí 
Tak to si myslím, že nemůže vědět nikdo, ale je pravda, že i odborníci mluví o tom, že prostě COVID je realita, ale už není
potřeba k němu přistupovat jako ke smrtelné ke smrtelné infekce, že prostě s covidem bude potřeba žít a že Izrael díky vysoké
proočkovanosti je vlastně připraven s covidem žít prakticky normálně bez nějakých velkých omezení. Tzn. jak jste zmínil,
vlastně všechna omezení kromě nošení respirátorů v nemocnicích a v letadlech se vlastně dnešní dnešní večer duši.

mluvčí 
Tam jsem právě mířil k tomu naladění společnosti možná k určitému přání. Jak velká mimochodem byla a ve společnosti v
Izraeli ochota dodržovat v těch posledních týdnech měsících covidové restrikce?

mluvčí 
Já myslím, že podobně jako v jiných zemích koneckonců v České republice ta ochota se snižovala, že ze začátku lidé tu větu ta
různá opatření ale brali velmi vážně Izraeli vlastně většinová společnost reagovala velmi pozitivně na výzvy k očkování nošení
roušek atd. ale v těch posledních měsících. Koneckonců je to vidět i na těch vašich obrázcích. Prostě někteří ty roušky už ani
nenosily nebo je nosili pod nosem, takže vlastně ta situace byla velmi podobná jako kdekoliv jinde.

mluvčí 
Smolně obdivovali Izrael za to, jak zvládá očkování proti covidu 19, jak se tam zpětně hodnotí právě to jakou váhu země kladla
na očkování proti covidu?

mluvčí 
Já si myslím, že Izrael je poměrně hrdý na to, že byl vlastně jednou z těch zemí, která byla mít více nebo nejvíce důvěřovala
právě očkování jako možnému řešení té pandemie, že opravdu vláda byla schopna reagovat velmi rychle a že lidé vlastně byli
ochotní se nechat očkovat. Samozřejmě nebylo tu jsou univerzální. Je tam skupina obyvatelstva jako například ortodoxní židé
nebo arabští obyvatelé Izraele, kteří byli ze začátku, co skeptičtí. Myslím si, že to, že vlastně Izrael byl ochoten, kdo to určité
míry takovou pokusnou laboratoří. Firmy Pfizer, to si myslím, že nakonec vlastně Izrael považuje za poměrně pozitivní, ale
měnilo to své limity příklad, když vlastně se snížilo, snížila možnost očkování pro děti od pěti let, tak tam už bylo vidět vlastně
Izraelci nebo mnozí Izraelci říkali, no, tak to už budeme maličko opatrnější něco jiného, když se mají očkovat dospělí, ale
samozřejmě na dětech už nechceme vlastně být ta pokusná laboratoř.

mluvčí 
Tomu mimochodem odpovídá i ten konečný výsledek o očkování má 66,5 procenta lidí, což psa přiznám, že mě trochu
překvapilo, žila v kontextu toho, jak má o očkování v Izraeli mluvili třeba loni. To není zas tak vysoké číslo.

mluvčí 
No, ono to už je poměrně vysoké číslo, protože je potřeba si uvědomit, že izraelská populace je mnohem mladší než například
průměrně evropské populace třeba v Čechách je průměrná průměrný věk zhruba 42 let a Izrael je to 30. Tzn. to, že vlastně tam
ta proočkovanost 66 % naznačuje to, že vlastně ti, kteří jsou nejvíce ohrožení, tak tam je proočkovanost vysoká mi to
proočkovanost kolem 90 % ale opravdu těch mladších speciálně děti 15 let mladší, tak tam ta proočkovanost je nižší.

mluvčí 
Chystá se Izrael na další očkování další posilující dávkou?

mluvčí 
Tak i Izrael vlastně začalo už se čtvrtou posilující dávkou na začátku tohoto roku nemělo to zas až takovou odezvu mimo jiné
také, protože se ukázalo, že ta čtvrtá dávka nějak zásadním způsobem nepomáhá při zabránění tomu, aby člověk onemocněl v
mikronech. Nicméně sníh v tom tu pravděpodobné, že ta, že ta nemoc bude bude vážná, že ten průběh bude vážný, ale
uvidíme, já si myslím, že Izrael vlastně je připraven začít další vlnou očkování poklad, pokud by přišla nějaká nová vlna covidu,
že prostě to bude vždy to je ten způsob reakce, který můžeme v Izraeli očekávat.

mluvčí 
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Irena Kalhousová, moc vám děkuju. Je to sázky.

mluvčí 
Děkuju za pozvání.

mluvčí 
A teď podrobněji boje o Donbas nepolevují ani v době pravoslavných Velikonoc. Rusové hlásí zničení tří ukrajinských vrtulníků.
Jednoho letadla a dalších vojenských cílů. Ukrajinské jednotky naopak osvobodili 3 vesnice v Charkovské oblasti. Obránci
Mariupolu tvrdí, že ostřelování továrny a zastal dál pokračuje, a to navzdory slovům Vladimira Putina o zastavení útoků. Na
tomto posledním místě ve městě pod kontrolou Ukrajinců a podle pluku Hazlov dál ukrývají ženy děti.

mluvčí 
S mnoha dětem vždy prý vždy.

mluvčí 
Ukrajinští vojáci v Mariupolu se přesouvají mezi svým úkrytem budovou, pod kterou se schovávají civilisté. Výstražné slovo děti
je napsané i na mnoha vnitřních stěnách. Pravděpodobně pro případ, že by dovnitř pronikli ruští vojáci. Hluboko pod zemí dál
zůstávají až stovky civilistů.

mluvčí 
Byly, jak měla jako sledovat více.

mluvčí 
Obránci města žádají o koridory, kterými by se tito lidé mohli evakuovat do bezpečnějších částí Ukrajiny. Rusko tvrdí, že jim při
odchodu nikdo neublíží. Ukrajinští vojáci ale musí napřed složit zbraně. Zásoby v obklíčené ocelárně mezitím ubývají.

mluvčí 
Snu by mezi Cenek vzor.

mluvčí 
Věci jsou už dokončují.

mluvčí 
Kyjev slibuje, že Ukrajina město znovu doby jde. Přiznává ale, že v tuto chvíli to není možné.

mluvčí 
Nepotřebujeme mrtvé hrdiny každého člověka potřebujeme živého.

mluvčí 
Boje o Donbas a jejich Ukrajiny totiž neustávají ani ve sváteční době, a to i přes výzvy k příměří, které zazněly od světových
státníků generálního tajemníka OSN i papeže Františka. Raketové.

mluvčí 
Oddíly dělostřelectva během posledního dne splnili 1098 palebných úkolů.

mluvčí 
Pokusy o evakuaci civilistů tak pokračují spolu s boji. Ukrajina chce zkusit odvézt i obyvatele Mariupolu, kteří by se měli sejít u
jednoho z obchodních center, jestli se tam dostanou lidé schovaní pod ocelárnou, ale zůstává nejisté Dominika křišťálová,
Česká televize.

mluvčí 
Bezpečnostní analytik Richard stojan z Univerzity obrany s námi ve spojení dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Poslední zprávy mluví o tom, že Rusko raketami zaútočilo mimo jiné tak 1 jeho ukrajinskou Oděsou je v tom nutná vidět mimo
jiné snahu naplnit ten včera zveřejněný plán, tedy že Rusko chce obsadit nejen východ Ukrajiny, ale také jih Ukrajiny a
směřovat k Podněstří.

mluvčí 
Tak já osobně se domnívám, že spíš v případě té od jestli se teda jakési harašení. Rašení snahu v podstatě neumožnit
ukrajinské straně, aby koncentrovalo všechny síly, které má třeba dále na tom jihu právem do oblasti v Donbasu nebo
neposílaly na východ. Ono to vlastně v nedávné vyjádření bylo takové poměrně zajímavé v tom, že vztah vlastně prohlásil
osoba dnes, co tedy z vrcholu té vojenské nebo politické archiv, takže prohlášení, které se dá z ruské strany kdykoliv nějakým
způsobem bagatelizovat. Možná spíše sloužící k vytváření jakési ta či válečné mlhy nebo kouřové clony, aby tedy Ukrajina se
také koncentrovat oblasti primárně grémií budou probíhat nebo začínají probíhat ty nejtvrdší boje tady, kde začala tzv. druhá
fáze té ukrajinské operace, takže podle mě tady v příštích dnech neuvidíme nějakou výraznější iniciativu, že by ty ruské síly
zaútočily třeba západně od Carson, pokusili se dosáhnout toho, co se tedy nepodařilo v těch prvních dnech a možná, že ten
dnešní raketový úder na adresu sehnal vnímat ty v tomto kontextu jako trestná nějakým způsobem odpoutat pozornosti
ukrajinských od obránců od toho, řekněme, hlavního hlavního bojiště nebo hlavního budoucí bojiště.

mluvčí 
A kdybych, kdybychom tam včera zveřejněný plán, přesto vzali, řekněme, záhy poté hypotetický má Rusko v tuto chvíli sílu

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 161 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


dosáhnout takto formulovaných cílů, tedy východ, Ukrajiny jih Ukrajiny, odříznout Ukrajinu zcela od moře. A potom Podněstří.

mluvčí 
Vlka těžko říct aktuálně nevypadá, že by ruská strana byla něčeho takového schopna v podstatě ten provoz zveřejněný plán,
nebo to, co zaznělo JAR v podstatě daleko ambicióznější než 4. To, co předtím deklaroval ministr obrany Šojgu, tedy získání,
tedy těch administrativních hranic nebo dosažení administrativních hranic a Doněcké luhanské oblasti. Přece jen Rusové se
uměl, co takového pokusili možná v těch prvních dnech nebo prvních hodinách v podstatě byly zastaveny o tom kolegu a do
Oděsy ještě tedy zbývala hodně dlouhá cesta do toho Podněstří je to v podstatě ještě ještě dále to Podněstří samotné v
podstatě geograficky velmi vzdálené od toho, řekněme, mateřského ruského státu nebo od toho Krymu, takže i možnost
nějakým způsobem zasáhnout zásobovat jednotky doplňovat je je velice problematická. Tady v tom Podněstří sice v těch
uplynulých týdnech zaznělo i obavy z té ukrajinské strany mluvilo o tom, že v Tiraspolu se připravuje místní letiště na příjem
větších transportních letounů nebo něco podobného, ale myslím si, že svůj pohled na mapu. A tam se dá vytěžit Podněsterská
republika je de facto takový úzký pruh země podal tedy řeky Dněstru pro ukrajinskou stranu by v podstatě nebylo problémů
přeseknout na několika místech s omezenými silami, takže tady si myslím, že skutečně spíše se nákaza stírací kampaň z té
ruské strany než reálná vize minimálně příštích několika dnech nebo týdnech.

mluvčí 
Zdá se, že Rusko zatím nijak výrazně nepostupuje ani na Donbasu proč?

mluvčí 
Tak pochopitelně na prvním místě asi ta ukrajinská obrana, která tam stále pevná. Ty další faktory budou možná to, že ruské
síly úplně nejsou doposud úplně konsolidované plně doplněná, aby byly schopny skutečně nějakých větších útočných operací,
no a pak možná tím hlavním faktorem bude snaha nějakým způsobem postupovat uvážlivěji sta ruské strany, než tomu bylo v
těch předchozích týdnech minimalizovat ty své vlastní ztráty soustředit více, tedy na tu dělostřeleckou přípravu nebo postupně
nějakým způsobem nahlodávat tou dělostřeleckou palbou ukrajinskou obranu a pak, řekněme, postupovat, daleko tedy
pomaleji, ale nějak systematičtěji a důkladněji a nevystavovat se pak nebezpečí těch ukrajinských protiútoku tak, jak jsme tomu
byli svědky minulosti, tak, že to Rusko postupuje. Včera oznámeno ze strany prezentace loňského Rusko tady obsadilo
nějakých 42 vesnic nebo municipalit a dnes údajně 3 l získali zpět, ale nějaký razantní ruský postup sledujeme a osobně se
domnívám a podobně. Asi asi většina pozorovatelů, že skutečně tady, byť Rusko ruské síly postupují na té široké linii nebo živý
útočnou iniciativu na té útočné linii, tak v podstatě postupují zároveň, v uvozovkách zřetelně a snaží se tedy toho ukrajinského
protivníka, především tedy zlomit to na dálku tou silnou koncentrovanou dělostřeleckou palbou nebo pokrytím raketometů a
podobných systémů, aby minimalizovali své vlastní ztráty.

mluvčí 
Souhlasíte s tím, že k tomu největšímu tlaku na Donbasu se teprve schyluje a pokud k němu dojde, tak kudy bude směřovat
ruský útok?

mluvčí 
Tak to je asi otázka, kudy ten útok bude směrovat. A nepochybně tady na tom Donbase ještě prostor pro daleko větší eskalaci
toho toho tedy bojové činnosti, takže asi asi hlavní, tedy to nasazení na obou stranách vidíme v těch příštích dnech, kudy ten
útok povede, to je pochopitelně předmětem spekulací na druhé straně asi asi ani jedna z obou stran nebude nějak zásadně
překvapená díky tomu, řekněme, na se velice detailnímu přehledu rozmístění přesunou pohybu jednotek. Rusko má své vlastní
samozřejmě kosmické prostředky, takže má poměrně v tomto otevřeném terénu plastický obraz té ukrajinské oblasti
ukrajinských obránců a ta ukrajinská strana pochopitelně podobně kvalitní informace, která s ním sdílejí předem, primárně tedy
Spojené státy americké, takže tady k nějakému koncentraci prostředků na jeho místě nějakému nečekanému průlomu a asi
těžko dojde obě strany de facto to jsou protivníka dobře vidí a bude to spíš asi taková taková potřebovat i kampaň nebo
koncentrace vojenských prostředků v nějakém nějaké oblasti, kde tady se podaří ošetřovat ukrajinskou obranu o tom tedy
Ford prolomit proniknout dál to vnitrozemí, ale jsi to budou to zimu, nebo to bude někde na směrem Slavjansku třeba tak
basket strany to asi těžko tuhle chvíli odhadovat.

mluvčí 
Richard 100 JAR. Děkuju moc. Ještě se jednou spojíme po sedmnácté hodině.

mluvčí 
S tím pěkný den.

mluvčí 
Třicáté výročí zapojení našich vojáků do mise UNPROFOR v Českém Krumlově setkali její veteráni. Připomněli si tak začátek
mírové operace OSN ve válce v Jugoslávii. V roce 1992. Dvoudenní oficiální program setkání modrých baretů začal
slavnostním nástupem na prvním nádvoří českokrumlovského zámku.

mluvčí 
Pořadatelé to odhadují na zhruba 350 veteránů. Vzhledem k tomu, že před 30 lety to byla ještě československá armáda přeli
tak čeští slovenští bývalí vojáci zaplnily tady během toho nástupu. Velkou část toho nádvoří. Teď už následuje slavnostní oběd
v tom programu čeká také například společná prohlídka českokrumlovského zámku nebo předávání padne pamětních medailí.
Právě na misi UNPROFOR Český Krumlov je pro účast československé armády v této misi klíčový právě tady ve zdejším
výcvikovém centru mírových sil OSN se narychlo stavěl prapor československé armády čítající asi 500 vojáků poté, co bylo
rozhodnuto, že se československá armáda mise zúčastní. Odsud tak tehdy českoslovenští vojáci do Jugoslávie odjížděli.

mluvčí 
A pokračujeme informacemi ze sportu krásný den. Česká hokejová reprezentace nastoupila v Trenčíně v rámci euro hockey
Challenge šestému přípravnému zápasu před mistrovstvím světa. Proti Slovensku by ráda učinila čtvrteční porážku. Po první
třetině ale Češi prohrávají 01 přímý přenos sledujte na ČT sport.

Hokejisté Třince porazili ve třetím finále extraligy Spartu 32 a vedou 21 zápasy. Série o titul pokračuje dnes opět v Praze a živě,
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že můžete sledovat od 17 hodin na ČT sport.

mluvčí 
Hokejisté Třince ubojovali před vyprodanou O2 arénou třetí klání finálové série play off Generali České pojišťovny, a to i
přestože proti pražské Spartě po Řepíkovi brance prohrávali 01 v prostřední dvacetiminutovce ovšem rozhodl důraz ocelářů.
Při početní výhodě hostů nejprve dorazil střelu Marinčin Tomáš Marcinko a v osmatřicáté minutě Andrej nestrašil. Pohotovou
dorážku otočil skóre uvedení Třinec již nepřišel. Spartu porazil 32 a v sérii vede 21 tím, že jsme nenabídli, nebo že jsme ty
nevyhoví šance neproměnili a včetně těch přesilovek, který nebyly ideálně sehraný, tak v tomhle tom jsme jako dneska byly
horší než Třinec, ale ale že bysme byli herně horší, to si teda v žádném případě vést.

mluvčí 
Trpělivost vytvořili jsme si šance k zachytal zase neskutečně a od té druhé třetiny se to všechno spojilo a šlo to podle plánu, jak
jsme měli naplánovaný.

mluvčí 
Hokejisty Kladna dělí jediná výhra od udržení v extralize. I díky pěti bodům Tomáše Plekance zvítězili v Jihlavě vysoko 72 a v
barážové sérii vedou 31 zápasy.

mluvčí 
Jako den ano způsobil výkon Dukly Jihlava a kladenských rytířů ve čtvrtém barážovém duelu. Tentokrát byli hosté u všeho dřív,
a když dvěma góly potrestali nesportovní chování gólmana Žukova a jeho vyloučení do konce zápasu mířili hosté za vítězstvím.
Tomáš Plekanec přispěl k výhře dvěma góly a třemi asistencemi. Adam Kubík nasbíral body 4 Kladno zvítězilo 72 a v sérii vede
31.

mluvčí 
Souboj českých brankářů NHL dopadl lépe pro Víta Vaněčka, který pochytal všech 19 pokusů Arizony a pomohl Washingtonu
vítězství 020. Karel Vejmelka nedokázal v dresu domácích kojotů zastavit jedinou z 28 střel. Druhou trefu už předali pevnost do
prázdné branky. Další český gólman Pavel Francouz se do hry nedostal a jeho Colorado přišlo po porážce v Edmontonu o
první místo v tabulce.

mluvčí 
Pavel Francouz v dresu Colorada mohl z lavičky sledovat nejprve branku Valerie čočky. Na poté už ale na ledě řádil Evan
Payne. Hattrickem se podílel na výhře Edmontonu, který už má tak jistý postup do play off. Nejprve srovnává na začátku druhé
třetiny 11 když po přihrávce od McDavida byl soupeřovu branku a puk zasunul. Ještě v té zemi třetině skóre otočili. Chtějí svým
třetím gólem v zápase zvyšoval ve třicáté páté minutě už na 42 Colorado nakonec prohrálo 36 a v celkovém pořadí NHL klesl z
vedoucí pozice za Floridu.

mluvčí 
Fotbalisté pražské Dukly nepotvrdili dobrou formu z posledních zápasů. A ve dvacátém pátém kole Fortuna národní ligy
prohráli souboj tabulkových sousedů s Varnsdorfem 01.

mluvčí 
Střetnutí tabulkových soupeřů Dukly a Varnsdorfu rozehráli lépe hosté. Do velké šance se dostal po přihrávce na pravé křídlo
Schenn. Skvělého ale vychytal Reichl. O chvíli později zahrozil na druhé straně Peterka. Nejprve nastřelil tyč a poté se z
dorážky trefil pouze do obránce. Gólu se fanoušci dočkali až ve druhé půli, když si červenou kartu vykoledoval Barca, který
zastavil míč mířící do branky rukou. Nařízenou penaltu pak proměnil Bojan Dordič Varnsdorf zvítězil nad pražskou Duklou 10.

mluvčí 
Česká tenistka Marie Bouzková si v Istanbulu zahraje o titul ve čtyřhře. V semifinále spolu se Španělkou sorry péřovou porazili
6463 gruzínsko japonskou dvojici Kalesnikavová datová. Na turnaji i tipy v Barceloně dál. Září Španělka, Carlos Alcatraz, který
ve čtvrtfinále vyřadil světovou pětku Stefanos Tsitsipas se.

mluvčí 
Carlos Alvarez předvádí v 18 letech skvělý tenis a jeho sílu na antuce poznal Stefanos Tsitsipas. Domácí tenista se dostal do
vedení 6431 a potom to skvělé kraťasů to vypadalo na rychlý konec světové pětky. Řecký hráč si ale vynutil třetí sadu, ve které
místo hraní spíše diskutoval s rozhodčím. Utkání ale Karas ukončil po dvou a čtvrt hodině razantním podáním, které jeho
soupeř nedokázal vrátit do kurtu a zvítězil 645762. Semifinále narazí na Alexe de Minaur z Austrálie.

mluvčí 
Základní část baseballové extraligy se přehoupla do své druhé poloviny a důležité body pro postup do další části soutěže spolu
hráli sousedé v tabulce. Sokol hluboká porazila na domácím hřišti hrochy Brno 10.

mluvčí 
Do další části soutěže postoupí nejlepších 6 týmů a po dnešním utkání jsou na tom lépe baseballisté hluboké. I když o svém
vítězství rozhodly až v dohrávce deváté směny. Hrdinou domácích se stal Martin Mužík, který fantastickým odpalem do vnějšího
pole vytvořil příležitost Matěj Vlachovi, který si doběhl pro první a jediný bod zápasu. Sokol hluboká porazil Brno 10 v tabulce
baseballové extraligy se posunul na pátou příčku právě před hrochy.
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Na Francouzích se mi líbí smysl pro humor a mírný chaos, říká Kateřina Etrychová URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Miloš Čermák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 19:10 , Celková
návštěvnost: 70 570 000 , RU / měsíc: 4 892 293 , RU / den: 1 813 436 , Rubrika: Jedno procento, Podcasty, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 20,15 , Návštěvy za měsíc: 70 570 000
Byla moderátorkou v České televizi, ale už několik let pracuje pro francouzské velvyslanectví. O vztahu k Francii nebo o
dopisování s Belmondem mluví v podcastu Kateřina Etrychová.

Byla moderátorkou v České televizi, ale už několik let pracuje pro francouzské velvyslanectví. O vztahu k Francii nebo o
dopisování s Belmondem mluví v podcastu Kateřina Etrychová. 
Učil jsem Kateřinu na fakultě  sociálních  věd , kde studovala žurnalistiku. Už tehdy byla sympatická a chytrá, takže mě nijak
nepřekvapilo, když se o pár let později stala výraznou tváří zpravodajství České televize. 

Z médií však odešla, lépe řečeno přešla „na druhou stranu“, jak my v oboru někdy říkáme. Stala se manažerkou komunikace
na francouzském velvyslanectví, a tou je od roku 2018. 

No a právě proto jsem ji pozval právě teď. Natáčeli jsme náš rozhovor v době mezi prvním a druhým kolem prezidentských
voleb, jejichž výsledek je podle průzkumů celkem nejistý a rozhodne se v nich mezi Emmanuelem Macronem a Marine Le
Penovou. Evropa sleduje výsledek nedělního druhého kola s lehce zatajeným dechem. 

Katka Etrychová mě samozřejmě dopředu upozornila, že od ní vzhledem k její práci nemůžu čekat ani volební prognózy, ani
přiznání, který z kandidátů má její srdce. Takže jsem se na to neptal. Ale bavili jsme se o tom, jak Francie volby prožívá a co to
pro ni znamená. 

Mluvili jsme také o Francii obecně, protože Kateřina Etrychová má v této zemi kořeny a miluje ji. Zajímalo mě proč, a jak by mě
případně k lásce k Francii taky přesvědčila. 

Zeptal jsem se i na další věci: jak se stalo, že si dopisovala s Belmondem, proč si koupila polštář s ukrajinským prezidentem a
jaké to je potýkat se s tzv. dlouhým covidem. Prozradím dopředu, že to není nic moc. 

Ale i přesto je Katka Etrychová velkou optimistkou a věří, že například i to nejlepší jídlo, samozřejmě francouzské, ji ještě v
životě čeká. 
Přeju příjemný poslech. 
Jedno procentoCo byste dělali, kdyby vám v telefonu zbývalo jen poslední procento baterie? Jaká je vaše nebezpečná
myšlenka? Bude za deset let svět lepší, nebo horší než dnes? Jedno procento je podcast Miloše Čermáka s lidmi, kteří ho
zajímají a baví. 
Vychází na Seznam Zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích. 
Archiv Jednoho procenta najdete tady, další podcasty Seznam Zpráv tady. Co máme zlepšit? Jaký díl vás bavil nejvíc? Své
postřehy, podněty a tipy nám můžete posílat na audio@sz.cz. 

Bundesliga - souhrn 31. kola: Bayern stylově rozhodl o titulu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: eurofotbal.cz , Autor: Autor: EuroFotbal.cz Komentáře (6 / 0 nových) andrew96 23.04.2022 08:09 # FSV Mainz...
*hold on*... 05. DanielRahl 23.04.2022 18:36 # Nudná liga kde j , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.04.2022 21:20 , Celková
návštěvnost: 1 550 000 , RU / den: 23 590 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,26
Desátý titul v řadě už má jistý Bayern Mnichov, který v Der Klassiker hravě přehrál druhý Dortmund 3:1. Pětice zápasů
sehraných v sobotu odpoledne dopřála divákům gólové hody, celkově v nich padlo 22 branek, z nichž jednu při obratu
Leverkusenu obstaral i Patrik Schick. Lipsko naopak nechalo otočit Union. Freiburg s Gladbachem pouze remizoval.

Jamal Musiala pečetil výhru (© AFP) 
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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v televizním interview vysvětlil, že jeho země přepadla Ukrajinu, aby zvrátila americkou
dominanci ve světě. Zřejmě tak má být nastolen multipolární svět, o němž Moskva už dlouho mluví, svět, jehož pravidla
neurčuje jedna supervelmoc. Postoj Západu vůči probíhající válce nesdílejí všechny země někdejšího třetího světa. Jak je
současný konflikt vnímán v širším okolí Ruska, postsovětském prostoru, v Číně nebo třeba v Indii?

Spojují tyto země s válkou také nějaké své cíle či ambice? Komu se válka hodí? Nebo naopak překáží? Redaktor Týdeníku
Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím Schneiderem,
politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd  Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis Davidem
Gardášem. Nejprve jsme se zaměřili na Čínu, spojence Ruska, jehož ale válka staví před složitá dilemata.

Gardáš: Čínský postoj bývá popisován slovy „proruská neutralita“. Tu neutralitu Čína staví na odiv především směrem do
zahraničí, kde se chce prezentovat jako mírotvůrce, který na Ukrajině usiluje o deeskalaci. V domácí čínské debatě převládá
ten proruský rozměr, v ní už jde zdrženlivost stranou. Čínský režim v podstatě vyvažuje tři strategické faktory. Prvním jsou
bilaterální vztahy Číny a Ruska, které jsou momentálně považovány za nejlepší za posledních sedmdesát let, podobně silné
byly naposled za časů Stalina a Maa v padesátých letech. V den zahájení olympiády v Pekingu je navíc dále posílil tzv.
Olympijský pakt, který stvrdil strategické partnerství mezi oběma zeměmi. Dalším faktorem jsou obchodní zájmy na západních
trzích, které drží čínskou ekonomiku a přes ni i legitimitu čínského režimu. Euroamerické trhy jsou pro Čínu stále zásadní,
čínská obchodní výměna s Ruskem je ve srovnání s nimi asi desetinová. Prioritou čínské politiky je také proklamovaný respekt
vůči územní integritě jednotlivých států. Proto si nemohou dovolit otevřenou podporu ruského útoku, oslabili by tak vlastní
pozici vůči Tibetu a Ujgursku, ale i Hongkongu a Tchaj-wanu.

A jaký je vlastně postoj Indie, ze které se stává mocenský rival Číny a vztahy těch dvou zemí nejsou zrovna idylické? Před
pekingskou olympiádou například Indové pobouřeně reagovali na to, že mezi běžci, kteří do Pekingu nesli olympijskou
pochodeň, byl i čínský voják, účastník srážky mezi indickými a čínskými jednotkami v himálajském Ladakhu, při níž bylo zabito
nejméně dvacet indických vojáků a čtyři čínští.

Aslan: Indie se jistě stává regionálním rivalem Číny. Zároveň ale má dlouhodobé vazby na Rusko, už z padesátých let minulého
století a z doby studené války, kdy Indie vedla tzv. Hnutí nezúčastněných zemí, které bylo vstřícné vůči zájmům tehdejšího
SSSR. Velmi zdrženlivý postoj Indie k válce na Ukrajině ovlivňuje také to, že nacionalistická vláda premiéra Módího často a
výrazným způsobem porušuje lidská práva různých menšin a je za to kritizována Západem. Dnes vidí příležitost tu kritiku
nějakým způsobem Západu vrátit.

Celý Salon si můžete přečíst již nyní na ECHOPRIME nebo v tištěném vydání Týdeníku Echo. Týdeník Echo si můžete předplatit
již od 249 korun za měsíc zde.
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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v televizním interview vysvětlil, že jeho země přepadla Ukrajinu, aby zvrátila americkou
dominanci ve světě. Zřejmě tak má být nastolen multipolární svět, o němž Moskva už dlouho mluví, svět, jehož pravidla
neurčuje jedna supervelmoc, ale takový, v němž na rozhodování o globálních věcech se výrazněji podílejí i další mocnosti.
Postoj Západu vůči probíhající válce také nesdílejí všechny země někdejšího třetího světa. Jak je současný konflikt vnímán v
širším okolí Ruska, postsovětském prostoru, v Číně nebo třeba v Indii? Spojují tyto země s válkou také nějaké své cíle či
ambice? Komu se válka hodí? Nebo naopak překáží? Redaktor Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším
náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd
Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis Davidem Gardášem. Nejprve jsme se zaměřili na Čínu, spojence
Ruska, jehož ale válka staví před složitá dilemata.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v televizním interview vysvětlil, že jeho země přepadla Ukrajinu, aby zvrátila americkou
dominanci ve světě. Zřejmě tak má být nastolen multipolární svět, o němž Moskva už dlouho mluví, svět, jehož pravidla
neurčuje jedna supervelmoc, ale takový, v němž na rozhodování o globálních věcech se výrazněji podílejí i další mocnosti.
Postoj Západu vůči probíhající válce také nesdílejí všechny země někdejšího třetího světa. Jak je současný konflikt vnímán v
širším okolí Ruska, postsovětském prostoru, v Číně nebo třeba v Indii? Spojují tyto země s válkou také nějaké své cíle či
ambice? Komu se válka hodí? Nebo naopak překáží? Redaktor Týdeníku Echo Ondřej Štindl o tom mluvil s někdejším
náměstkem ministra zahraničí a bezpečnostním analytikem Jiřím Schneiderem, politologem z pražské  Fakulty  sociálních  věd
Emilem Aslanem a sinologem a analytikem serveru Sinopsis Davidem Gardášem. Nejprve jsme se zaměřili na Čínu, spojence
Ruska, jehož ale válka staví před složitá dilemata.

Gardáš: Čínský postoj bývá popisován slovy „proruská neutralita“. Tu neutralitu Čína staví na odiv především směrem do
zahraničí, kde se chce prezentovat jako mírotvůrce, který na Ukrajině usiluje o deeskalaci. V domácí čínské debatě převládá
ten proruský rozměr, v ní už jde zdrženlivost stranou. Čínský režim v podstatě vyvažuje tři strategické faktory. Prvním jsou
bilaterální vztahy Číny a Ruska, které jsou momentálně považovány za nejlepší za posledních sedmdesát let, podobně silné
byly naposled za časů Stalina a Maa v padesátých letech. V den zahájení olympiády v Pekingu je navíc dále posílil tzv.
Olympijský pakt, který stvrdil strategické partnerství mezi oběma zeměmi. Dalším faktorem jsou obchodní zájmy na západních
trzích, které drží čínskou ekonomiku a přes ni i legitimitu čínského režimu. Euroamerické trhy jsou pro Čínu stále zásadní,
čínská obchodní výměna s Ruskem je ve srovnání s nimi asi desetinová. Prioritou čínské politiky je také proklamovaný respekt
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vůči územní integritě jednotlivých států. Proto si nemohou dovolit otevřenou podporu ruského útoku, oslabili by tak vlastní
pozici vůči Tibetu a Ujgursku, ale i Hongkongu a Tchaj-wanu.

A jaký je vlastně postoj Indie, ze které se stává mocenský rival Číny a vztahy těch dvou zemí nejsou zrovna idylické? Před
pekingskou olympiádou například Indové pobouřeně reagovali na to, že mezi běžci, kteří do Pekingu nesli olympijskou
pochodeň, byl i čínský voják, účastník srážky mezi indickými a čínskými jednotkami v himálajském Ladakhu, při níž bylo zabito
nejméně dvacet indických vojáků a čtyři čínští.

Aslan: Indie se jistě stává regionálním rivalem Číny. Zároveň ale má dlouhodobé vazby na Rusko, už z padesátých let minulého
století a z doby studené války, kdy Indie vedla tzv. Hnutí nezúčastněných zemí, které bylo vstřícné vůči zájmům tehdejšího
SSSR. Velmi zdrženlivý postoj Indie k válce na Ukrajině ovlivňuje také to, že nacionalistická vláda premiéra Módího často a
výrazným způsobem porušuje lidská práva různých menšin a je za to kritizována Západem. Dnes vidí příležitost tu kritiku
nějakým způsobem Západu vrátit.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se také psalo, že by ji Čína mohla využít k tomu, aby v jejím „stínu“ sama zaútočila na Tchaj-
wan.

Gardáš: Oficiální čínská média i představitelé režimu se snaží vyhnout srovnávání situace na Ukrajině s Tchaj-wanem. Tchaj-
wan je podle nich integrální součást Číny, vzbouřenecká provincie, která bude s mateřskou zemí jednou sjednocena. Nechtějí
Tchaj-wan dávat do souvislosti se snahou Moskvy podpořit a připojit separatistické republiky v Doněcku a Luhansku. Ta
analogie ale samozřejmě existuje, v obou situacích vystupuje velmoc, která chce prosadit svou vůli v místech, která považuje za
součást své sféry vlivu. Čínské plány mají oproti těm ruským jen jiný časový horizont, Peking se na Tchaj-wanu zatím
především snaží posilovat svůj politický a ekonomický vliv, nesnaží se prosazovat vojenskými prostředky, jakkoli průlety
čínských stíhaček pásmem protivzdušné obrany Tchaj-wanu jsou prakticky každodenní a poslední dobou jejich počet stoupá.

Válka na Ukrajině také změnila obraz Ruska jako vojenské supervelmoci, její armáda se ukázala jako zdaleka ne tak
neporazitelná, jak si ruské vedení a v nějaké míře i svět představovaly. Nehrozilo by Číně v případě útoku na Tchaj-wan něco
podobného?

Gardáš: Vůbec první spis zabývající se vojenskou strategií je čínský – Umění války, jehož autorem je Sun-c’. A podle něj je
vrcholem strategického umění vyhrát válku ještě dřív, než začala. A Čína se toho, myslím, drží, nechtělo by se jí jít do války, u
níž by hrozilo, že se třeba protáhne, stane se z ní vleklý konflikt s nejistým výsledkem, jako se pravděpodobně děje na Ukrajině.
K vojenskému úderu by se odhodlala, jen pokud by měla jistotu, že skončí během několika dní. Zároveň Čína mohutně
investuje do zbrojení, dnes má druhý největší vojenský rozpočet na svět – pořád ale daleko za Spojenými státy. Svými
hypersonickými raketami pravděpodobně překvapila americký vojenský establishment, který nečekal, že Čína bude v téhle
oblasti tak daleko.

Schneider: Ještě k tomu obrazu Ruska jako supervelmoci. Analytici v anglicky mluvícím světě rozlišují dva pojmy – capacities a
capabilities. Na jedné straně kapacita, tedy možnosti dané třeba početním stavem armády a její výzbrojí a na druhé straně
schopnost tu kapacitu v nějaké reálné situaci reálně využít; a nemusí jít jenom o vojenskou kapacitu v tradičním smyslu,
odstrašit protivníka může například i kapacita ke kybernetickým útokům. Rusko jistě má velkou kapacitu. Na Ukrajině se ale
ukázalo, že jeho schopnosti – velení, logistiky, plánování, koordinace – nejsou žádná velká sláva. Každá mocnost zbrojí, aby
mohla „harašit zbraněmi“, odstrašit tak potenciální rivaly a dosáhnout vítězství bez boje. To Rusové dělají. V situaci reálného
střetu se ale ukázalo, že ruská armáda – nechci aby to vyznělo cynicky v situaci, kdy na Ukrajině umírají lidé – je trochu
„papírový tygr“, nemá veliké schopnosti. Pokud jde o Čínu, tak si nemyslím, že by se chystala použít svou armádu mimo vlastní
území – v rámci svých hranic se rozhodně zdráhat nebude, bude-li to pro režim potřeba. Otázka Tchaj-wanu je ale přece jenom
jiná, jakkoli Čína považuje ostrov za svou integrální součást. Jenomže zaútočit na Tchaj-wan vojenskou silou a dál ho pak
okupovat a udržet, to už je jiná kategorie. Čína bude Tchaj-wanu jistě silou hrozit, ale nemyslím, že ji proti němu skutečně
použije. Takže ta analogie, podle níž je Tchaj-wan pro Čínu totéž, co je Krym pro Rusko, podle mě nesedí.

Aslan: Dosavadní neúspěchy Ruska na Ukrajině mohou vést Čínu obecně k větší zdrženlivosti. Nejenom ve vztahu k Tchaj-
wanu, ale i ve sporu o ostrovy v Jihočínském moři, souvisejícími s možností vytěžit tamní velká naleziště ropy. Teď vidí, že
agrese se může nevyplatit, že ruské zbraně, které nakoupili, nemusejí být tak dobré, jak si mysleli. Dnes (debata probíhala ve
čtvrtek 14. dubna – pozn. red.) byl zneškodněn ruský křižník Moskva, o němž se předpokládalo, že by ho rakety neměly ohrozit.
Po válce v Osetii a Gruzii Rusové investovali desítky milionů dolarů, ale s tou výzbrojí nejsou schopni koordinace, jejich letectvo
je prakticky neúčinné. Čerstvě přišla zpráva, že bylo zatčeno dvacet ruských generálů kvůli zpronevěře obrovských sum, dá se
říct, že v současné krizi nám ruská korupce velice pomohla.

David Gardáš řekl, že rusko-čínské spojenectví je dnes nejužší od Maa a Stalina, tenkrát ale také znenadání skončilo a obrátilo
se v nepřátelství. Nehrozí možnost něčeho podobného? Nekladou si dnes straničtí šéfové v Pekingu otázku, jestli jim aliance s
Ruskem za tohle vůbec stojí?

Schneider: Číňané si o Rusech jistě nedělají žádné iluze, ale jejich hlavním soupeřem jsou Spojené státy. A pro vyjednávání s
Amerikou je z jejich hlediska velmi výhodné, aby spojenectví Ruska a Číny působilo jako velice těsné. Reálně si od toho
spojenectví slibují také životní prostor. Stačí si uvědomit, kolik Číňanů dnes žije na ruském Dálném východě. Jeden polský
expert mi také říkal, že Rusko ze Sibiře ročně vyveze dřevo z lesů o rozloze Francie. Pro Čínu je ta oblast také obrovským
zdrojem surovin, třeba vzácných kovů, které jsou důležité pro čínskou snahu urychlit svůj technologický rozvoj. Rusko pro Čínu
nepředstavuje významného spojence ve vojenské oblasti, snad s výjimkou jaderné a vesmírné kapacity. Základ toho
spojenectví je pro Číňany politický a surovinový. Zajímalo by mě ale, jak si Číňané zanalyzují jinou věc, kterou válka ukázala, a
to, že v autoritativním systému vedení dostává zkreslené informace, protože tajné služby se mu snaží sdělovat, co si přeje
slyšet, bez ohledu na to, jak moc to odpovídá realitě. A že by se i jim mohlo stát něco podobného. Čekal bych, že Číňané
budou v tom ohledu chytřejší, ale zároveň si myslím, že logika autoritativního systému k tomu vždycky nutně vede. Zamezuje
plodné pluralitě názorů, na jejímž základě je možné solidně analyzovat situaci.

Gardáš: Bez ohledu na to, jak se rusko-čínské spojenectví momentálně zdá pevné, je to sňatek z rozumu. Oba státy jsou si
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vědomy toho, že v některých ohledech jejich zájmy totožné nejsou. Týká se to třeba právě ruské Sibiře a Dálného východu,
který ještě v polovině devatenáctého století, za vlády poslední čínské dynastie, Čína ovládala. Další třecí plochu představuje
arktická oblast, což je dlouhodobě sovětská a dnes ruská sféra vlivu, kde se Čína angažuje čím dál víc ve výzkumu, těžbě,
rybolovu a snaze vytvořit obchodní trasu, která by o dva týdny zrychlila export čínského zboží do Evropy. A ten třetí potenciální
sporný bod představují země postsovětské Střední Asie, Kazachstán, Tádžikistán a další země, kde obě země šíří svůj vliv.
Zatím to ale má podobu jakési dělby práce, kde Rusko zajišťuje bezpečnost, zatímco Čína investuje do infrastruktury a snaží se
je zapojit do svého projektu ekonomické spolupráce Pás a stezka, a přitáhnout je tak do své sféry vlivu. Je otázka, jak se k
tomu místní elity i obyvatelstvo stavějí, kulturně ty země mají přece jen blíž k Rusku, ostatně ruština v těch oblastech funguje
jako lingua franca.

Schneider: Přišlo mi zvláštní, že Putin a Lukašenko se spolu ukázali na kosmodromu Vostočnyj, který je v daleké Amurské
oblasti. Dostat tam dva prezidenty musel být složitý logistický úkol. Že neletěli do Bajkonuru.

Aslan: Tam by je Kazaši v dnešní atmosféře možná ani nepustili.

Jak se vlastně země postsovětského prostoru k té ruské invazi stavějí? Podporují Moskvu, anebo se snaží být stranou?

Aslan: Rusům chybí živá síla, stahují ji, odkud mohou, také z Dálného východu, Tádžikistánu, Jižní Osetie, Abcházie. Zároveň
když se podíváme, jak která země hlasovala o vyloučení Ruska z výboru pro lidská práva OSN, vidíme, že ty postsovětské
země, od nichž se čekalo, že budou na straně Moskvy, se buď zdržely, nebo se hlasování vůbec neúčastnily. Ten tlak je natolik
silný, že ani tyhle státy nevybočily z řady. Když se na ty státy podíváme jednotlivě, tak v Bělorusku je ruská armáda a už tam
zůstane, Bělorusko tím fakticky přišlo o svou nezávislost. Ázerbájdžánci využili stažení části ruských jednotek a obsadili pár
arménských kopců, nevíme jistě, jestli se z nich už stáhli, anebo ne. V samotné Arménii je mnoho lidí nešťastných z proruské
orientace země, politické elity ale nemají na to, aby ji nějak změnily. Gruzie nijak nereagovala na to, že Rusové stáhli část
vojáků z Osetie, jejich vláda je teď ve vztahu k Moskvě velice opatrná, v zemi má také veliký vliv pravoslavná církev a
moskevský patriarcha Kirill válku veřejně podporuje. V Kazachstánu ruské jednotky loni zasahovaly, tamní elity se dlouhodobě
obávají toho, že by Rusové mohli připojit sever země, pokud by se jim politický vývoj v té zemi přestal líbit. Navíc ve Střední Asii
jsou většinou u moci velice autoritářské režimy, jejich špičky jsou Rusům zavázány za to, že je Moskva drží u moci. Prvotním
zájmem lidí, jako je ázerbájdžánský Alijev a další podobní, je udržet osobní moc a hromadit pro sebe peníze, ne snažit se
naplňovat nějaký národní zájem a snažit se odhadnout, jaký by ten zájem mohl za pár let být.

A neexistuje mezi tamními diktátory obava, že možné oslabení Ruska by mohlo jejich režim ohrozit, protože už by se nemohli
spolehnout na jeho vojenskou a jinou podporu?

Aslan: To může být dobrá úvaha, ale nemáme data, abychom ji mohli ověřit. Znám blíž situaci v Arménii, kde mám známé. A tam
skutečně existuje strach z toho, že by oslabení Moskvy mohlo ohrozit zemi, třeba i existenčně.

Ruští propagandisté teď exaltovaně mluví o tom, že zemi jde o všechno, včetně přežití jako státu.

Aslan: Kdyby snad někdo chtěl udělat v Rusku palácový převrat, měl by před sebou i logisticky obtížný úkol. Musel by například
najít Putina, který se zřejmě skrývá v různých bunkrech od Uralu po Altaj. Rozpad Ruska mi zatím nepřipadá reálný, aspoň ne v
dohledné době.

Schneider: Rusové loni pomohli potlačit nepokoje v Kazachstánu, ale velice brzy se odtamtud stáhli. Ptali jsme se tenkrát, proč
tak rychle? Mělo nás napadnout, že proto, že už tehdy věděli, že ty vojáky budou potřebovat pro jinou akci. Ještě jsme ale
nezmínili Afghánistán. Odchod z Afghánistánu Rusům potvrdil jejich vnímání Západu jako slabého a stahujícího se ze světa.
Pro Rusko a Čínu ale zároveň vytvořil bezpečnostní problém, svým dvacetiletým angažmá v Afghánistánu za ně vlastně Západ
tahal kaštany z ohně. Čína se dnes v Afghánistánu silně zapojuje. Často se tu debatuje o tom, co odchod z Afghánistánu
znamená pro Západ nebo Blízký východ, ale jaký dopad může mít na bezpečnost v Asii, moc neanalyzujeme. Je vidět velké
lavírování v trojúhelníku mezi Ruskem, Pákistánem a Indií. Je to potenciálně velice důležité téma, už jenom s ohledem na to, že
Pákistán a Indie jsou také jaderné mocnosti.

Gardáš: Pro Čínu může Afghánistán představovat bezpečnostní problém, je to ale i velká příležitost – pro investice, pro získání
nerostných zdrojů. Zástupci Tálibánu jednali v Číně ještě předtím, než se hnutí podařilo získat kontrolu nad zemí. Nyní se
projednávají obří investice do dolu Mes Aynak, kde je velké naleziště mědi. Paradoxní je, že to dřív bylo významné místo na
tradiční hedvábné stezce, je tam mnoho cenných buddhistických památek, ty ale budou muset ustoupit zájmům nového
čínského expanzivního projektu.

Od Ukrajiny jsme se dostali daleko. Jenomže ta válka má nějakou globální dimenzi. Známý portugalský politolog Bruno Macaes
ji například před pár dny označil za součást širšího konfliktu, boje o nová pravidla světa. O jeho uspořádání po krachu
představy globalizace, podle níž se měly země různých kultur a politických systémů setkávat na jakési neutrální půdě obchodu
a jednat tam podle všemi respektovaných společných pravidel. Co by takovou představu mohlo nahradit?

Gardáš: Čína neustále opakuje, že stěžejním motivem pro ni je nabourání hegemonie Spojených států, to Peking zdůrazňuje i
ve svých vyjádřeních k válce na Ukrajině. Tvrdí, že chtějí vybudovat multipolární svět, v němž Rusko a Čína, z jejich pohledu
především Čína, budou mít výraznější mezinárodní roli. Chtějí západní pojetí lidských práv nahradit vlastním. Loni v prosinci
Spojené státy zorganizovaly Summit pro demokracii. Paralelně s ním probíhal v Číně summit s podobně znějícím názvem.
Peking tam představil svou koncepci, podle níž by lidská práva neměla být nástrojem, který Západ výlučně užívá a sám je také
definuje. Čína chce lidská práva definovat po svém, do toho jejího pojetí patří třeba právo na rozvoj. Chápou ho tak, že v zájmu
uskutečnění velkých projektů, od kterých se čeká, že díky nim stoupne HDP nějaké oblasti, je správné omezit individuální práva
lidí, kteří tam žijí. Příkladem naplnění takhle chápaného práva je vyvlastnění a vystěhování milionů lidí kvůli stavbě přehrady a
elektrárny Tři soutěsky.

Aslan: Příkladem stejného přístupu je i současný covidový lockdown v Šanghaji, miliony lidí nemohou opustit byty, aby se
naplnil údajný kolektivní zájem.
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Schneider: Současný vývoj skutečně ukázal, jak křehká ta původní představa globalizace byla. Stačilo, aby přišla jedna krize,
aby do systému jedna mocnost „hodila vidle“, a všechno se zadrhlo. Nejsem si jist, že by Čína usilovala o to, aby všem zemím
vnutila svůj politický model. Třeba ve vztahu k Africe vystupuje jako mocnost, která místním elitám neklade žádné podmínky,
nechce třeba, aby demokratizovaly systém ve své zemi. Prostě jim jen nabízí půjčky a rozvoj. Zajímavá otázka ale je, jak budou
v té situaci zacházet s korupcí, která nutně nastává v Číně i na Západě. Západ jí staví do cesty transparenci, otevřenost,
svobodná média a vůbec veřejnou debatu. Nic takového v Číně neexistuje. Existuje tam ale velká korupce, podobně jako v
jiných autoritářských režimech. Nějakému pohlavárovi v Africe se může líbit představa spolupráce s Čínou, která ho přece
nechá dělat, co on bude chtít. A pak třeba uvidí, že i čínští funkcionáři se stávají oběťmi protikorupčních kampaní, třeba i
politicky motivovaných. Režim se prostě jednoho dne rozhodne a zakroutí jim krkem. Věřím, že pro omezení korupce je lepší ta
nedokonalá západní transparence než libovůle generálního tajemníka. Autoritativní systémy mohou někomu připadat v něčem
efektivnější, ale jejich podstata se ukazuje třeba v právě probíhajícím totálním lockdownu v Šanghaji. A jejich nevýhoda je, že v
nich lidé ve strachu neříkají pravdu, a pak na to – podobně jako Putinovo Rusko – mohou v okamžiku krize vážně doplatit.

Lékárnička z louky: Skočte si pro květy a zpestřete si jimi svůj jídelníček! URL
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Imunitu můžeme posílit i pomocí planě rostoucích rostlin. Přírodovědkyně a novinářka Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky
vám představí čtyři rostliny, které obsahují spoustu prospěšných látek. Přitom je běžně najdeme na zahradě, na louce či za
plotem.

Jedlé rostliny vystrkují lístečky, jakmile vysvitne slunce. V rašícím lupení je množství látek, které jsou velmi prospěšné našemu
zdraví . Po staletí či spíš tisíciletí prožívali lidé radostnou jarní očistu oždibováním planě rostoucích rostlin na loukách. Ještě za
časů našich babiček to bývala zcela intuitivní činnost, jíž si lidé po dlouhé zimě posilovali imunitu. Bylinky z volné přírody patří
do našeho 
Zelené barvivo obsažené v listech má podobnou chemickou strukturu jako hemoglobin v krvi, podporuje tedy krvetvrobu 
V planých rostlinách se často vyskytují hořčiny , což jsou látky, které u rychlují průtok krve játry nebo působí močopudně, což
jsou pro tělo očistné procesy. 
Plané rostliny pro jarní posílení imunity se mohou sbírat na čistém místě , kde nejezdí auta, nechodí mnoho zvířat nebo nejsou
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petržel nebo naťový celer, zeleniny, s nimiž je bršlice příbuzná. 
Dá se používat jako výše zmíněné zeleniny – do polévek, na dětské svačinky, do smoothie . Nazývá se též dumbířec kozí noha
, což je název, který ji dal před dvěma sty lety Jan Svatopluk Presl. 
Bršlice obsahuje 70 mg vitamínu C ve 100 g listů. 
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Nadrobno nasekané mladičké listy se mohou přidávat do salátů . Doporučuje se je kombinovat s jemně chutnající zeleninou
jako je třeba mrkev. 
V listech se vyskytuje vápník, draslík, měď, železo a další stopové prvky. 
Kopřiva dvoudomá 
V dřívějších dobách nemohla kopřiva na jarním jídelníčku chybět. Její mladé výhonky suverénně nahradí nebo i předčí špenát .
Stačí rostlinu sbírat v gumových rukavicích. Nasekané nebo spařené listy nepálí a neštípou. 
Hodí se například do krémové smetanové polévky, nákypů, velikonoční nádivky . Obohatíte jimi zapečené těstoviny nebo
brambory, karbanátky a krokety, bylinková másla. Ve velké oblibě jsou také jarní čaje. 
Violka vonná 
Krásná a vskutku vonná květina je poslem jara. Má nezaměnitelnou vůni i vzhled. 
Z bylinky se dají konzumovat kvítka i s kousky stonků. Záleží na tom, jak se podaří bylinu natrhat. 
Violka vonná se hodí na sladké nepečené moučníky 
Je vhodná na výrobu vín, sirupů i octů . Překvapivě se také dobře hodí do salátů 
Fialky obsahují slizovité látky, které působí blahodárně proti bronchitidám a kašli, ale i další substance, které snižují krevní tlak.
Vystudovala ekologii na Přírodovědecké fakultě UK a žurnalistiku na Fakultě  sociálních  věd  UK . Pořádá kurzy na nichž učí,
jak plané rostliny poznávat, sbírat a používat v kuchyni. Bydlí v Praze, kde jsou její kurzy otevřené pro veřejnost, ale jezdí i po
celé republice. Miluje louky, na nichž nikdy nebyla a může jejich kulinární kvality objevovat spolu s místními milovníky jedlých
květů. 
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Dalo by se kantor teoreticky udělat dočasně, jak říkám, bohužel potom na pracovnících možná ministerstva financí ministerstvo
práce asociálních věcí, aby se takzvaně automobilu se zamysleli nad tím, jaká by se dalo této situaci přistoupit tak, aby KAN 20
40 % z nejnižších příjmových skupin dostalo prostředky navíc se kterými by si dokázal nakonec lépe pod lépe poradit svůj
inflační vlnou.

mluvčí 
Stát odhaduje výdaje spojené s uprchlickou krizí na 54 miliard až polovinu z toho počítá s tím, že by mohla získat z Evropské
unie, jak velký zásah to bude pro státní pokladnu?

mluvčí 
Bude to zásadní zásah, který si můžeme dovolit.

Myslím, že i když můžeme mít výhrady k hospodaření v předešlých vlád, tak v tuto chvíli se nepohybujeme v nějaké složité
rozpočtové situaci. Já si myslím, kde ten manévrovací prostor vlády je relativně slušný. Samozřejmě není neomezený pro to,
aby se vláda je jsou říká směrem k vlastním účelům měla zaměřit zejména a ty nejnižší cílové skupiny a směrem k uprchlíkům,
kteří k nám přicházejí bez veškerých vlastně mezinárodních studií uplynulých migrační krizí vyplývá, že se nesmírně vyplatí
investovat do integrace lidí, co přicházejí velké peníze zpočátku a potom se vám to takzvaně pozitivně vás pak už jenom sklízíte
to pozitivní ovoce, takže tady si myslím, že je úplně namístě, aby vláda neuvažovala optikou rozpočtu na rok 2022 nebo 23, ale
uvažovala strategicky dlouhodobě a ty peníze se nebála nebála tuhletu chvíli pustit a myslím si, že 50 miliard to až 100 miliard
to záruky 2022 23 by bylo pro štěstí rozpočet nějaký zásadní problém.

mluvčí 
V souvislosti s válkou na Ukrajině by naše předsednictví evropské radě by mohlo dojít k úplnému zastavení dodávek ropy z
Ruska coby způsobil.

mluvčí 
Propad není takovým problémem zásadním jako země pojem územního plynu. Tam je ta vlastně na viditelnost těch dodávek
daleko území představitelná, nicméně ta ruská ropa má zvláštní charakteristiku, takže se používá nebo je hodně využívána v
evropských rafinériích při výrobě výzvu nafty a tady by pravděpodobně došlo k nějakému nárůstu ceny nafty nebo naftové
premiér ještě více, než jsme pozorovali, poslala oproti benzínu jako takovému samozřejmě, že celkově by to byl další šok, který
by zvýšil tlak na nárůst cen pohonných hmot v Evropské unii, ale v tuto chvíli já se domnívám, že už by to nemusel být šok tak
výrazný, protože nahradit most skutečně dodávkami z jiných částí světa v případě ropy, jak daleko lepší nebo jednoduše
představitelnější než v případě zemního plynu.

mluvčí 
A jak správně říkáte plynu by to bylo složité, co by se stalo, kdyby opravdu došlo k uzavření kohoutů a plyn z Ruska už by
přestal téct.

mluvčí 
Záleží v jakém období pro mě je kritická vlastně představa takového scénáře se zimou 2022 23, a to na sídliště za
předpokladu, že nejsou úplně doplněné zásobníky s plynem, tak v takové situaci by asi muselo na evropské udělují nějaké
dohodě, že budou, že bude omezovaná spotřeba plynu v těch nekritických odvětvích. Jednalo by se zejména asi o zpracování
nekovových nerostů, což znamená vlastně obětí u nás, jako je výroba skla výroba určitých stavebních materiálů jako štěrky
písky tam, aby ten zásah byl asi docela citelný. Je velice těžké odhadovat, kolik by byl konkrétní dopad potom do české
ekonomiky. Česká ekonomika určitě z pohledu ruského plynu patří k těm více závislí v Evropské unii. Naše propočty vlastně,
které počítaly zhruba 10 procentním omezením spotřeby českého plynu napříč všemi odvětvími tzn. nerozlišoval by se tam mezi
tím, že některá je kritičtější jiné méně, pak by vedlo podle našich odhadů zhruba o poklesu hrubého domácího produktu o
jedno procento. Tzn. ta citlivost je relativně výrazná a je to tedy bezesporu pro českou ekonomiku nebezpečí nebezpečí
výraznější, že synchronně by pravděpodobně tento šok zasáhl i naše hlavní obchodní partnery.

mluvčí 
Říká ekonom Jan Bureš, který byl s námi ve vysílání díky za to přeju hezký den.

mluvčí 
Pěkný den.

mluvčí 
Francie si dnes ve druhém kole volí hlavu státu. Centristický prezident Emmanuel Macron obhajuje mandát proti krajně
pravicové vyzyvatel se Marine Le Penové. Už za chvíli se spojíme živě naší reportérkou v Paříži a s komentátorem probereme,
jak výsledky voleb mohly ovlivnit Evropu nebo postoj k válce na Ukrajině a Rusku. Za okamžik svátky.

mluvčí 
Vítejte zpátky sledujete partii plus díky že jste s námi ve Francii se dnes v 8 hodin ráno otevřely volební místnosti ve druhém
kole klání o Elysejský palác proti sobě stojí dosavadní prezident Emmanuel Macrona, představitelka krajní pravice Marine Le
Penová. Ulice bude do 19 ve velkých městech pak do 20 hodin hned poté francouzská televize zveřejní první odhady výsledků.

A přímo u jedné z pařížských volebních místností sleduje dění náš štáb. Na místě jsou reportérka Anna Kadavá a kameraman
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Jan Šilinger. Aničko, vidíme, že si ve volební místnosti, tak jak volby probíhají, co se tam v tuto chvíli děje.

mluvčí 
Ve svém.

mluvčí 
Ano, my jsme tady v centru Paříže v pátek a Hondy z plánů v základní škole v centru Paříže. A musím říct, že je tady velmi
rušno už od rána sem chodí doslova zástupy lidí jsou to rodiny s dětmi, jsou to dědečkové babičky, někdy už nemohou ani
pořádně chodit, ale přijdou přijdou odvolit. Vy teď můžete vidět, že zrovna v tuto chvíli jich tu tolik není, ale to je zcela
pochopitelné, protože je čas oběda, a to je ve Francii, skoro jste mi jsme se tady s lidmi bavili, ač jsme byli upozorněni
samozřejmě volební komisí, že bychom tady neměli projevovat Francouzi by neměly projevovat své názory, ale ptali jsme se lidí
na jejich názory. Někteří nám říkali, že jsou spokojení s tou současnou vládou se současným prezidentem a chtějí, ať to teď
dál. Ostatní se nechtěli vyjadřovat. Každopádně všichni nám shodně řekli, že jsou tu proto, protože je to jejich občanská
povinnost a nedokážu si představit, že by tu nebyli od té předsedkyně zdejší volební komise také víme, že tady jsou opravdu
poctiví voliči, že už v prvním kole jejich sem přišlo přes 80 % a když jsem se jí ptala, jak to vypadá teď v poledne, tak mi říkala,
že, že je to podobné, že opravdu zase ta účast vypadá stejně vysoká, zažili jsme tady teď před chvílí takovou zajímavou
scénku, jak jsem říkala, ty názory se tu nemohou projevovat, ale nakráčel jsem bodrý mladý muž začal křičet, že Macron, ať žije
republika volební komise ho hony plánu udělala, že ho neslyší, pak už samozřejmě ty své projevy se snažil krotit.

mluvčí 
Ty už si tu volební účast nakousla. Víme, že je hodně voličů, kteří nemají svého favorita a jsou nerozhodní podařilo alespoň
jednomu z kandidátů je zaujmout a kolik Francouzů tedy přišlo podle nejnovějších informací k volebním urnám?

mluvčí 
Já tedy mám před sebou čísla z dvanácté hodiny, protože vždy se sleduje právě ten den voleb kolem dvanácté a pak tuším
kolem osmnácté hodiny. A tedy ta čísla sta 12 hodin myslím, že jsou překvapivá, že jak se říkalo, že ta účast bude nízká, tak to
se nepotvrdilo. Je dokonce vyšší o jedno procento než v prvním kole, takže to by mohlo potvrdit, že tedy ta tendence klesající
nebude. A zároveň je ale nižší než před pěti lety, kdy byl opět Emmanuel Macron proti Marine Le Penové, ale my jsme to dá
pochopit, protože předtím jmenoval Macron ještě nebyl prezidentem. Teď to možná některé už odradilo, že ví, jak vládla už tedy
možná k těm volbám nešli, ale ale účast, jak můžu říct, vypadá vypadá zatím velice dobře, uvidíme, uvidíme v těch
nadcházejících hodinách.

mluvčí 
Říká Anna Kadavá živě z Paříže. Aničko, díky hezký den.

mluvčí 
Vzniku.

mluvčí 
Francouzské prezidentské volby teď podrobněji proberu s politologem odborníkem na Francii z fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy  Davidem Kollerem, dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Jste jako minule proti sobě stojí Emmanuel Macrona Marin Le Penová, v čem jsou letošní volby rozdílné oproti těm v roce 2017.

mluvčí 
Na první pohled skutečně vypadá, takže se nám opakuje téměř téměř dokonale ta situace před těmi pěti lety, ale dneska se
zmínil zejména ten kontext málo Macron již není neokoukaný neokoukaný mladý vlastně úplně historicky nejmladší prezident
nebo tehdy ještě tehdy ještě poradce ministerstva financí, který kandidoval na prezidenta naprosto překvapivě tehdy vlastně
vyhrál, protože naprosto neočekávaně porazil tradiční politické strany, zejména zástupci republikánů, který se očekával téměř
automaticky, že vyhrajou, ale vlastně korupční skandál. Tehdy je tady nepustil, co se proměnilo, proměnilo se to, že který není
okoukaný, víme z horní čekat, bohužel spousta Francouzů si ani myslí, že je přece jenom trošku arogantní, že žije na vysoké
noze, že zastává názory skutečně spíše těch ti bohatší bohatších částí společnosti. Marin Le Penová opět zase víme spoustu
nových věcí dalších věcí ohledně jejich vztahů s Putinem ohledně vztahu s Ruskem, takže ten kontext celkový těch voleb se
zásadně proměnil.

mluvčí 
Francouzské volby jsou většinou především o kupní síla obyvatel o hospodářské situaci země. Je to tak i letos nebo zaujala i
jiná témata.

mluvčí 
Letos to tak je, ale je to možná trošku překvapivé, protože ještě před pár týdny vlastně možná měsíci se předpokládalo, že to
zásadní témata, která se budou řešit. Jsou to témata bezpečnosti, imigrace radikálního islámu, ale přece jenom v těch
posledních několika měsících několika týdnech podobně jako v České republice. Do Francie dorazila drahota extrémní ceny
benzínu pohonných hmot, ale i obyčejná jídla dalších věcí dopadají na Francouze. Francouzi se bojí, že jejich kupní síla bude
klesá a že zkrátka na tom budou hůř tak, že se soustředí čím dál tím víc na ta ekonomická témata. Soustředili se na to
například téma Macron uvažoval o tom, že zvýší a odchod do důchodu na 65 let poté vlastně v průběhu té kampaně někdy
minulý týden to odsouval říkal, že dobře, že teda jenom 64 let, takže ta ekonomická témata nakonec převážila.

mluvčí 
Jak jste zmiňoval. Zahraničí.
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mluvčí 
Ale zajímá především vztah jednotlivých prezidentských kandidátů k Vladimíru Putinovi, respektive k Rusku, jak velkou roli hraje
tento faktor v očích francouzských voličů.

mluvčí 
Tady musím říct, že jsem velice překvapen, že to není daleko důležitější, protože Marie Le Penová skutečně já o ní známo nebo
je doloženo, že to minulou kampaň vlastně v roce 2017 částečně financovala z půjčky a získala přímo od banky, které
navázaná na Prima. Ona se otevřeně hlásila Vladimíru Putinovi opakovaně dávala například jako jako vzorného politika, že by
ráda zastávala podobné názory, jako má on koncem února, kdy vlastně začala válka na Ukrajině, kdy Putin zahájil invazi na
Ukrajinu, tak byla několik dní úplně ochromená. Oni museli zničit, oni museli zničit nějaké letáky, kde se otevřeně hlásila k tomu,
že, že podporuje Vladimira Putina. Tohleto překvapivě vydrželo jenom několik dní několik málo týdnů. Ono dokonce ještě
minulý týden tuším nebo předminulý týden. Nahlas na nějakém mítinku se vyjádřila, že by ráda jaksi ukončila své francouzské
vztahy s Německem se Spojenými státy a naopak se přiblížila přiblížila k Rusku, a to všechno během probíhající válečné
kampaně na Ukrajině. A jak se zdá, tak to příliš ne jaksi neškodí těch francouzských voličů. Ona pravděpodobně dnes večer
získá něco okolo 45 % francouzských hlasů francouzských voličů, což je pro mě naprosto zarážející a je to myslím, velké
varování pro celou válku.

mluvčí 
Dá se říct, že pokud bude znovu zvolen Emmanuel Macron, půjde o pokračování statu quo. Co když ale vyhraje Marin Le
Penová, aby za svých 5 let vlády mohla Francie posunout.

mluvčí 
Troufám si tvrdit, že zatím to vyloučit totiž nemůžeme. Ona podle těch podle těch odhadů a podle těch posledních průzkumů
skutečně ten rozdíl asi desetiprocentního by mohla získat okolo 45 % Macron okolo 55 %, ale to jsou přesně podobný typ
pořadů, který jsme měli například před zvolením Donalda Trumpa, nebo který jsme měli před brexitem před referendem ve
Velké Británii, takže skutečně, kdyby například neúčast byla velice vysoká, mohli bysme se dočkat ničeho takového. A bylo by
to zásadní přehodnocení vlastně francouzských postojů, jak vnitropolitických, tak samozřejmě zahraničně politický. Viděli bysme
přehodnocení vůbec vlastně evropské politiky vztahu se Spojenými státy a i na nás jako na Českou republiku by to samozřejmě
do značné míry dopadlo. Na druhou stranu, jak připomínají mí kolegové Marin Le Penová ani ve Francii prezident nemůže
vládnout úplně sám závislý na národním shromáždění na parlamentu. A ta pravděpodobnost, že by získá většinu v tom
parlamentu, je prakticky mizivá.

mluvčí 
Do velké míry s největší.

mluvčí 
A tam.

mluvčí 
Úřad dokončit myšlenku.

mluvčí 
Určitě tam i kdyby byl, i kdyby byla zvolena do pozice prezidentky, tak pravděpodobně nastala situace, které Francii říkáme
kohabitace, kdyby vlastně většina v parlamentu, ale prezentovala jiné politické síly a ten parlament by měl vlastně tendencí
nějakým způsobem brzdit v těch jejich politikách, například brzdit její rozpočty, a tak dál.

mluvčí 
Velké míry se teď hraje o voliče krajně levicového kandidáta z prvního kola Jean Luca Mélenchona, koho plánují volit?

mluvčí 
To je ta, pardon, to je část elektorátu, která skutečně o kterou sehrálo teďko v těch posledních dvou týdnech, protože těch
ostatních kandidátů naprostá většina z nich vyjádřila svoji podporu Emmanuelu Macronovi. Troufám tvrdit, že většina toho
elektorátu, republikánů, socialistů a dalších například zelených, že skutečně bude volit 99 % případů, ale Emmanuela Macrona.
Naopak třeba krajně pravicový ekzému, který byl ještě, řekněme, ještě tvrdší v mnoha ohledech bezpečnostních ohledně
imigrace, a tak dál než Marine Le Penová, tak ten jednoznačně podpořil Marine Le Penovou jsou voliči, kteří jdou téměř
automaticky daný. Vlastně těch 20 % zhruba voličů, kteří volili a Milan Šumná. To byl skutečně ten ten kůl, který se snažili, jak
Macron takhle ta nová ovlivnit. Ani v průběhu těch posledních 14 dnů začne slibovat vlastně oba dva docela rozsáhlé rozsáhlé
sociální a sociální politiky. Tuším, že to dokonce spočítali francouzští novináři během posledních 14 dnů. Marin Le Penová
naslibovala asi 100 miliard euro pro své voliče. Emmanuel Macron asi 40 miliard euro.

mluvčí 
Politolog David Emler byl stále ve vysílání. Díky za to, hezký den.

mluvčí 
Vám děkuju. Za pozvání přeju klidnou neděli.

mluvčí 
1 člověk se zranil při výbuchu rodinného domu v loučce u Valašského Meziříčí. Další se pohřešují už za chvíli ve zprávách ve
14 hodin přidám další podrobnosti, tak zůstaňte s námi.

Krásné nedělní odpoledne 14 hodin sledujete CNN Prima News začínají další zprávy vítejte u nich.

Ten člověk se zranil při výbuchu rodinného domu v loučce u Valašského Meziříčí, kteří se pohřešují. Macron nebo Le Penová
začalo druhé kolo francouzských prezidentských voleb. Ukrajina navrhuje Rusku velikonoční příměří pro mariupol, evakuaci
civilistů a další kolo rozhovor.
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V loučce u Valašského Meziříčí se ozval ráno výbuch v rodinném domě. 1 člověk zraněný. Další osoby se hledají. Na místě
zasahoval také vrtulník záchranné služby, obrovské plameny a explozi. Popisovali také místní obyvatele. Příčinu neštěstí ale
podle našich informací zatím vyšetřovatelé neznají.

mluvčí 
Poničený dům asi 200 m za námi blíže se přes tuto policejní pásku nedostaneme celé okolí neprodyšně uzavřeno.

mluvčí 
Namísto v současné době dorazil policejní pes, který je vycvičený na vyhledávání výbušnin akcelerantů hoření.

mluvčí 
Labe nevím, když je to hrozný plameny, no, potom tady hasiči mají službu v Kunovicích, tak oni mají služby znající 7, tak to si
byli první dlouhá asi asi 5 určitého tam záchrany dvorce Zlínského kraje. Během ta Chalupa tak podíl je samozřejmě nějaká na
nich, co by mě.

Rusko přezbrojí první pluk na rakety Sarmat na podzim URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: newsbox.cz , Autor: — Autor: newsbox.cz / ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 14:34 , RU /
měsíc: 29 491 , RU / den: 2 681 , AVE: 8 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Nejpozději na podzim bude na Sibiři vytvořen první pluk vyzbrojený novými mezikontinentálními raketami Sarmat. V ruské
televizi to dnes řekl šéf vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Jde o ambiciózní cíl, protože první test nové rakety se
uskutečnil tuto středu a západní experti předpokládají, že podobných zkoušek bude muset být více, než nová raketa bude moci
být zařazena do výzbroje, poznamenala agentura Reuters.

"Nejpozději na podzim plánujeme vytvořit ze sériově dodaných raket první pluk, který bude v Krasnojarském kraji," řekl Rogozin
podle agentury TASS. Krasnojarsk leží asi 3000 kilometrů na východ od Moskvy. Reuters připomíná, že středeční vypuštění
rakety se uskutečnilo po letech odkladů, zaviněných potížemi s financováním i technickými problémy. 
Nové rakety mají být umístěny do stejných podzemních sil, v jakých dosud byly rakety sovětské konstrukce Vojevoda, v
Severoatlantické alianci přezdívané Satan. Ty má raketa Sarmat nahradit. Podle Rogozina tak bude možné ušetřit značné
zdroje i čas. 
Od nové rakety si Moskva slibuje, že bude s to proniknout jakoukoliv protiraketovou obranou. Její dolet má umožnit dopravit
jaderné hlavice na kterékoliv místo na Zemi jak přes severní, tak přes jižní pól. 
"Ve světě nemá obdoby a ještě dlouho mít nebude. Tato skutečně jedinečná zbraň posílí bojový potenciál našich ozbrojených
sil, spolehlivě zajistí bezpečnost Ruska vůči vnějším hrozbám a přiměje k přemýšlení ty, kdo se v zápalu zběsilé, agresivní
rétoriky snaží ohrožovat naši zemi," zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin v blahopřání vojákům k úspěšnému testy nové
rakety. 
Sarmat patří k nové generaci ruských strategických zbraní, jejichž vývoj Putin ohlásil v předvečer prezidentských voleb v roce
2018. 
Těžkou mezikontinentální raketu Sarmat, která je na kapalné palivo a je odpalovaná z podzemních sil, označil server
Armadninoviny.cz svého času za "ruskou superraketu pro konec světa". Jejím úkolem je totiž způsobit nepříteli co nejtěžší ztráty
na civilních cílech, a zlomit tak jeho odhodlání pokračovat v boji. 
Do výzbroje by raketa mohla být podle dřívějších vyjádření ruských představitelů zařazena v letošním roce. Ministerstvo obrany
ve středu uvedlo, že se tak stane po završení nynějších zkoušek. Jeden raketový pluk se už připravuje na přezbrojení. 
Raketa ve středu odstartovala z podzemního sila na kosmodromu Pleseck u Archangelsku na severu evropské části Ruska a
cvičné hlavice zasáhly polygon Kura na poloostrově Kamčatka na Dálném východě. 
Rusko na Putinův rozkaz 24. února zahájilo útok na Ukrajinu, a tím rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od konce
druhé světové války. Podle odhadů si konflikt vyžádal už desetitisíce mrtvých. 
Kvůli válce dosahuje napětí mezi Ruskem a Západem nejvyšší úrovně od kubánské raketové krize v roce 1962, poznamenal
Reuters, který zároveň připomněl výrok generálního tajemníka OSN: "Vyhlídka na jaderný konflikt, dříve nemyslitelný, je zpět
mezi možnostmi," uvedl v březnu šéf OSN António Guterres. 
Další vývoj války je nejasný 
Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně
omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir
Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě. 
Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny.
Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat
představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev. 
Britské ministerstvo obrany ale uvedlo , že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého
Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí. 
Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s
odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní
poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří. 
Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít
jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...)
Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je
použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené
použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  a expert na
evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není. 
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mluvčí 
Radiožurnál posloucháte ve 14.

mluvčí 
Hodin.

mluvčí 
A taky zprávy s Denisou her ke slovu.

mluvčí 
Unijní státy by podle eurokomisařky Jourové v následujícím týdnu mohli přijmout další balík sankcí vůči Rusku. Volební účast ve
Francii je zatím nízká. Nahrává krajně pravicové političce Marine Le Penové. Šampionát formule 1 pokračuje na okruhu v
italské Imole. Odklízení nehody brzdí provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy na dvanáctém kilometru bude zataženo až oblačno
postupně s deštěm na východě se silnými bouřkami teploty od osmi stupňů na severozápadě do 20 na jihovýchodě.

Evropská unie dokončuje šestý balík sankcí vůči Rusku. Eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO dnes v České televizi řekla,
že přijmout bych mohla v následujícím týdnu. Unijní státy se zatím shodli na tom, že další sankce by měly zasáhnout největší
ruskou banku Sberbank. Sedmadvacítka teď podle Jourové debatuje o tom, jestli se sankce budou týkat taky omezení importu
energií a ruské ropy.

mluvčí 
Nemá smysl, abychom navrhli něco, co nezíská podporu. Těch bychom prolomili tu jednotu, kterou tak nutně potřebujeme, ale
na druhé straně všichni musí vidět, že pokud my se snažíme devastovat ruskou ekonomiku. Zároveň posíláme denně 400 000
000 EUR za plyn za ropu, tak je to proces, který nemůže být tak efektivní, abychom si přáli.

mluvčí 
Ministr financí Zbyněk Stanjura ODS souhlasí s Jourovou, že Evropská unie musí vůči Rusku postupovat jednotně.

K urnám ve Francii se během druhého rozhodujícího kola prezidentských voleb k dnešnímu poledni dostavilo jen 26,41 %
voličů. To je téměř 2 % méně než před pěti lety. Tehdy se o prezidentské křeslo ucházeli Emmanuel Macron Marine Le Penová.
Ta sice podle průzkumů na Macrona ztrácí nízká volební účast jí ale může podle mnoha expertů pomoci k potencionálnímu
úspěchu. Její voliči jsou totiž známí svou loajalitou a hlasovat přijdou. První odhady konečných výsledků mají být známé dnes
po dvacáté hodině, kdy se volební místnosti uzavřou. K tématu se vrátíme po zprávách ve vysílání víkendového Radiožurnálu.

Město Plzeň nabízí majitelům obchodů provozoven novou dotaci až 15 000 Kč můžou získat na grafickou úpravu výloh svých
podniků. Magistrát chce tímto způsobem pozitivně bojovat proti tzv. vizuálnímu smogu, říká za spolek pěstuj prostor Václav
Nágr.

mluvčí 
Tím cílem není jít nějakou formou restrikce, že město řekl takhle to má bejt, takhle to nemáme. Proto jsou ty manuály jako
volný, ukazuju nějaký mantinely, ve kterých dobrý se vejít motivuje to nějakým tím příspěvkem. Cílem vlastně úplně duchem je
najít harmonii mezi přívětivým městským prostředím a podnikání.

mluvčí 
Mistrovství světa vozů formule 1 má na programu velkou cenu italské Imole z prvního místa vystartuje do Velké ceny Emilia
Romaně vítěz včerejšího kvalifikačního sprintu Nizozemec Max Verstappen, který v závěru předstihl Charles Leclerc. Monotónní
Leclerc, který vede průběžné hodnocení šampionátu, to přičítá své riskantní jízdě, ať takový.

mluvčí 
Závod skvělém startu jsem vedl. Věděl jsem ale, že Maxovi musíme co nejvíce ujet, protože jinak bych byl zranitelný, no, a tak
jsem riskoval a tlačil na pneumatiky a na konci závodu jsem za to zaplatil odvezl.

mluvčí 
Velká cena formule 1 v Imole začne v 15 hodin na Radiožurnálu Radiožurnálu sport vás o výsledcích za závodu budeme
informovat.

mluvčí 
A dále vám přeji dobré odpoledne. Už jsme o tom mluvili ve zprávách. Francouzi volí prezidenta ve druhém kole povede zemi
dalších 5 let Emmanuel Macron nebo v Elysejském paláci poprvé usedne žena Marine Le Penová. Za chvíli o tom budeme
mluvit s odborníkem na francouzskou politiku. Přeji vám dobrý poslech.

Francouzi ve druhém kole volí nového prezidenta země. Rozhodne se stejně jako před pěti lety mezi stávající hlavu státu
Emanuelem Macronem a nacionalistickou kandidátku Marine Le Penovou. Podle předvolebních průzkumů je mírným favoritem
Macron. Další podrobnosti teď doplníme s politologem odborníkem na francouzskou politiku Davidem Majerem z fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobré odpoledne přeji.

mluvčí 
Dobrý.
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mluvčí 
Den. Budeme teď také chvíli spekulovat, kdybyste měl odhadnout do dnešní druhé kolo prezidentských voleb ve Francii
vyhraje, koho byste vybral proč?

mluvčí 
No podle všech podle všech předpokladů by měl skutečně dnes vyhrát pravděpodobně, tedy ten kandidát, který obhajuje
pozici francouzského prezidenta turisté Emmanuel Macron, všechny ty a předpovědi nebo ty odhady volebnímu dávali asi
desetiprocentní náskok. Nicméně, jak jste správně zmínila před chviličkou, je to skutečně vlastně jenom mírný náskok, podobný
náskok. Podobný náskok měl protikandidát například Donalda Trumpa ve Spojených státech nebo podobné předpovědi jsme
znali v okamžiku, kdy Velká Británie rozhodovala, rozhodovala o svém vystoupení z Evropské unie, takže skutečně ještě není o
není o ničem rozhodnuto z jediné číslo, které v tomto okamžiku známe Francii asi 26,5 procenta. Volební část přehrady nářků a
voličů, kteří letní dnešního poledne, což je opět historicky jeden z nejnižších jeden z nejnižších výsledků.

mluvčí 
Může tohle číslo nahrát právě Le Penové?

mluvčí 
Ale samozřejmě samozřejmě může, protože spousta spousta voličů, řekněme, umírněných nebo takových těch, kteří prostě
nemají nějaký výrazný názor nějaké výrazné politické vyhranění, tak může zůstat doma nebo někteří z nich dokonce se chystají
házet do uren tzv. bílé lístky. Prázdné hlasovací lístky nebo prázdné obálky a tady to všechno samozřejmě nahrává nepřímým
způsobem Marine Le Penové, protože její voliči jsou naopak ti, kteří jsou velice důslední a daleko organizovaným způsobem
odráží k volbám.

mluvčí 
Jak by se změnila Francie právě pod vládu Marin Le Penové, myslím především asi tu zahraniční politiku.

mluvčí 
Určitě zásadním způsobem je to něco, co ona opakovaně otevřeně deklarovala. Zásadním způsobem bych chtěla vlastně
změnit orientaci Francie zejména se odříznout od jakýchkoliv vztahů téměř 6 Spojenými státy. Rovněž bych chtěla opustit,
řekněme, strategické partnerství s Německem. Je to politika nacionalistická, která by tedy chtěla spoléhat, zejména řeknu sama
na sebe, ale nikterak netají dokonce teďko mezi těmi dvěma volebními koly prohlásila opakovaně, že by ráda se přiblížila k
Putinovu Rusku, a to vše za probíhající vojenské kampaně na Ukrajině.

mluvčí 
Kdyby naopak volby vyhrál Emmanuel Macron, kam by se podle vás posunula Francie v tom jeho druhém volebním období, což
vlastně bude už posledního volební období?

mluvčí 
Tam lze očekávat, že on skutečně už bude nucen nějakým způsobem vnímat to napětí, které ve francouzské společnosti
existuje v prvním kole vlastně 50 % voličů hlasovalo pro extrémy, ať už pro pravý nebo pro levý extrém. On bude muset
zohlednit a on bude muset vlastně vyjít vstříc, řekněme, levicovým voličům. My vidíme, že už vlastně mezi dvěma koly já tedy
dvěma koly té prezidentské volby a on řady vlastně spíš asi ze zrady svých relativně přísných reforem couvnul a učinil celou
řadu nabídek vstřícných, řekněme, vůči nižším příjmovým skupinám obyvatelstva a bude muset trošku zřejmě polidštit svůj
politický styl, protože často bývá připomínáno, že vystupuje relativně arogantním způsobem.

mluvčí 
O prezidentských volbách ve Francii jsme mluvili s politologem odborníkem na francouzskou politiku Davidem Müllerem z
fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Díky za to na slyšenou.

mluvčí 
Hezkou neděli na slyšenou.

mluvčí 
Za jednu knihu 2 stromy v lese to je jednoduchá instrukce pro děti, které by s projektem čtení pomáhá chtěli prospět přírodě,
jak přesně to funguje a čeho chtějí organizátoři docílit to vysvětlíme ve víkendovém Radiožurnálu za chvíli.

Za přečtenou knihu 50 Kč na charitu, tak funguje projekt čtení pomáhá, který podporuje zájem dětí čtení charitu. Za 11 let v
něm děti čtením vybrali 55 000 000 Kč pro 600 charitativních projektů. Teď čtení pomáhá přírodě za každou knihu, kterou oni
děti přečtou, mohou nechat vysadit 2 stromy. Stačí vyplnit webový formulář, aby malí čtenáři prokázaly, že knížku skutečně
četli.

mluvčí 
Kubo řekl pašík a znovu ho vzal kolem ramen.

mluvčí 
Jedenáctiletá Amélie dosud přečetla 5 knih. Tahle byla zatím její poslední. Bylo.

mluvčí 
To z knížky vánoční prasátko a napsal to Jackie Rowlingová Kuba má svoji oblíbenou hračku a vlastně jeho nevlastní se vydají,
vyhodí z auta a ona se rozbije, tak právě Štědrý večer je noc zázraků a on se rozhodne právě, že toho pašíka právě zachrání.

mluvčí 
Vypráví Amélie děj knížky mnoho jejich vrstevníků s tím ale nejspíš mělo problém. Nejrůznější průzkumy z posledních let
ukazují, že české děti nerozumí psanému textu a taky málo čtou. Právě proto spustil dnes už bývalý šéf energetické společnosti

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 174 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


ČEZ Martin Roman před 11 lety projekt čtení pomáhá za tu dobu se do něj přihlásilo přes 300 000 malých čtenářů. Nově se teď
projekt čtení pomáhá zaměřil i na pomoc přírodě. Děti v něm za přečtení knihy přírodní tématikou mohou nechat vysadit 2
stromy, vysvětluje Martin Roman.

mluvčí 
My jsme udělali studii na více než tisíci mladých lidech poměrně málo dětí pouze 30 % si přivedeš v té díky tomu by některé děti
v typickém Českém lese hledali třeba na slovník nebo psát dingo.

mluvčí 
Projekt pomáhá financovat firma RG Rýmařov ročně postaví prodá kolem čtyř stovek domů. Na každý z nich potřebuje asi 20
stromů. Za rok je to 8000 dřevin. Samotnou výsadbu bude mít na starosti česká lesnická akademie Trutnov. Popisuje její ředitel
Miloš Pochobradský. Každou.

mluvčí 
Přečtenou knížku a správně vyplněných please. My vysadíme stromy v lokalitě nedaleko Trutnova v té části obce se říká
Letňany.

mluvčí 
V projektu čtení pomáhá mohou děti vybírat z mnoha stovek knih. Jejich seznam teď nově rozšířila desítka publikací o přírodě.
V nabídce jsou třeba knihy 1 rok o životě včely. Citový život, zvířat nebo stromy vypravují. Eva Mikulka Šelepová, Radiožurnál.

mluvčí 
Radiožurnál je 14 hodin 30 min.

Zprávy připravila Denisa hrdě slova.

mluvčí 
2 měsíce trvající válka na Ukrajině pokračuje i během dnešních pravoslavných Velikonoc. Příměří o svátcích totiž Moskva
odmítla. I dnes útočí na Donbase v dalších částech Ukrajiny. Ruská armáda stále ostřeluje bombarduje obklíčené ukrajinské
vojáky v ocelárnách a zůstal v Mariupolu. KDU-ČSL by podle svého předsedy Mariana Jurečky měla víc spolupracovat se
seniory. Ministr práce asociálních věcí to řekl na sjezdu lidovců v Ostravě. Chce, aby se pro ně lidovci stali hlavní stranou,
kterou budou volit. Jurečka také uvedl, že by uvítal, aby politika KDU-ČSL pro příští 2 roky vedla k většímu partnerství s
Německem. Zemědělci budou moci od května hospodařit na půdě, která měla ležet ladem. Počítá s tím změna nařízení
ministerstva zemědělství. Tu v týdnu schválila vláda. Zemědělci budou moci zároveň na tuto půdu čerpat evropské dotace.
Vláda tím chce podpořit produkci potravin. A tichomořského souostroví Galapágy se potopila loď s víc než 7000 l nafty na
palubě. Palivo vyteklo do moře na hladině jsou místy patrné skvrny, oznámilo to ekvádorské ministerstvo životního prostředí.
Podle něj souostroví havarovala rekreační loď využívaná při potápění. Všechny 4 členy posádky se podařilo zachránit. Úřady
se snaží zabránit šíření nafty u ostrova Santa Cruz už proto nechali nainstalovat bariéry. Galapágy známé pro své přírodní
krásy jsou od roku 1978 součástí dědictví UNESCO.

Fotbalisty Ústí nad Labem se pokusí zachránit ve druhé lize Martin Hašek Hašek na lavičce vystřídal Davida Jarolíma, který byl
po včerejší porážce 03 ve Vlašimi odvolaný i s celým realizačním týmem. Klub o tom informoval na svém webu Ústí nad Labem
z posledních osmi kol 6× prohrálo a 2× jen remizovalo. Aktuálně je ústí nad předposledním.

Doboš ( FSV UK ) & Chlupatý (Alter Eko): Válka na Ukrajině signalizuje nový středověk, chaos se stává novým
normálem URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: kurzy.cz , Autor: Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.) , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 15:57
, 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
Svět zažívá zásadní redefinici ekonomických a politických vztahů. Konfliktů proto bude přibývat, čehož je ruská agrese na
Ukrajině důkazem.

Evropa by přitom (i) díky ní měla najít společný hlas, silnější než dosud. Bez toho by se ve světě, kde vedle států hrají stále
významnější roli nadnárodní společnosti, náboženství nebo třeba soukromé armády, stala figurkou na šachovnici mocných.
Téma probírali zakladatel Alter Eko, globální stratég Roman Chlupatý a politický geograf působící na Univerzitě Karlově
Bohumil Doboš. 
Další videa a články najdete na www.investicniweb.cz 

Živé vysílání 16:00
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 16:52 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:00 Živé vysílání , AVE: 18 853 560,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
A druhé kolo prezidentských voleb ve Francii stále sleduje Martin Řezníček Martina.

Dobré odpoledne, tobě Jirko, i divákům ČT24. Zdravím vás volebního studia na střeše. České ambasády, kde sedíme, stojíme

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 175 / 326

https://www.kurzy.cz/zpravy/646822-dobos-fsv-uk--chlupaty-alter-eko-valka-na-ukrajine-signalizuje-novy-stredovek-chaos-se-stava/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F646822-dobos-fsv-uk--chlupaty-alter-eko-valka-na-ukrajine-signalizuje-novy-stredovek-chaos-se-stava%2F
http://www.newtonmedia.eu/


nejen ve stínu asi hlavní dominanty pařížské tzn. Eiffelovy věže, ale také jsme několik možná desítek metrů vzdušnou čarou
vzdálení od místa, kde by měl Emmanuel Macron po osmé hodině vystoupit po osmé hodině večerní tedy vystoupit a setkat se
svými příznivci to přímo na Bártově poli tzn. v centru historickém Paříže, místě, kde se koná každoročně ohňostroje na v
polovině července, kde zároveň jest místo spojené s některými historickými událostmi. Několik set let starými, tak na tomhle tom
místě ano. Macron chce vystoupit a chce zde slavit vítězství, do jaké míry to bude jeho vítězství a do jaké míry. To bude
prohra, byť například jenom já, v uvozovkách, vítězství o několik procent se do země po osmé hodině večer, kdy budou známy
první odhady volebních výsledků do té doby bude část volebních místností tady ve Francii po celé Francii, zejména v těch
velkých městech zavřená, že po osmé hodně nabízíme speciál 19 50. Čeho se tyto volby týkají, jsou hlavní témata, nabízíme
průřez různými osobnostmi nebo rozhovory různé osobnosti během celého odpoledne a teď máme dalšího našeho hosta, jímž
je Andrea Sedláčková, režisérka spisovatelka, scenáristka, která žije střídavě ve Francii v České republice. Dobrý den. Dobrý
den. Tak čím jsou pro vás tyhle ty volby ceny důležitější téma pro vás osobně?

mluvčí 
Ty volby jsou jako každý rok.

mluvčí 
A nebyl chvat nositel vysoké vždyť 5 let já vždycky chodím na všechny volby v České republice ve Francii. Pro mě důležité volit
a nezdá se mi, že by letos bylo nějaké větší téma než než jiné roky. Ty hlavní témata pro Francouze jsou jejich ekonomická
situace ekologie vztah k emigraci, a to jsou všechno témata, který zítra se mě samozřejmě týkají stejně jako ostatních
Francouzů, ale nemůžu říct, že bych volila pro svého kandidáta, protože jsi k nějakému tomu tématu vyjadřuje více či méně, ale
protože věřím, že bude tím nejlepším prezidentem možným před.

mluvčí 
Pěti lety, jak jste vnímala tehdy vítězství Emmanuela Macrona, jaký máte těch 5 let, které následovaly, potom teda nebyly
rozhodně objektivně vzato jednoduché, ať už člověk je stoupencem nebo kritikem, případně stoupencem někoho jiného, to
vlastně tuhle chvíli není důležité, ale těch 5 let bylo velice zásadní, co se brexitu týče, co se covidu týče, co se teď té obrovské
mezinárodní krize na ruské agrese na Ukrajině týče. Žluté vesty tady ve Francii spoustu věcí, které by musel řešit každý
prezident, jak to zvládnou Emmanuel Macron.

mluvčí 
Já si myslím, pozváno báječně. Já si myslím, že opravdu na to, že neměl žádnou dlouhodobou zkušenost s politiky, tak se tam
byl obklopen lidmi, kteří neměli téměř žádnou, tak vlastně těch 5 let proběhlo velice dobře. A všechny ty velké úkoly ustál, což
nebylo vůbec jednoduché. Před těmi pěti lety byla asi větší radost z jeho příchodu jasné, že když po těch dlouhých letech, kdy
se tady vlastně vyměňovaly ty pozice politické strany, které byly velmi dlouho u moci, tedy přišla jako nějaká nějaký nový
vzduch, nějaká nová energie, tak jsme to všichni strašně přivítali, ale já si myslím, že on neztratil nic ze své ze své energie ze
svých schopností. A doufejme, že vyhraje vy jste řekl jako že to je už teďka naprosto evidentní, že si o více či méně procent, ale
nic gard ještě není zcela definitivně rozdány.

mluvčí 
Takhle vyzněla to je to takže podle průzkumu přirozeně větším favoritem dnešní Malinová, nicméně ano trvá stále má šanci
vyhrát teoretickou šanci vyhrát samozřejmě, byť pokud tam se díváme na ty průzkumy z posledních týdnů ta šance o něco nižší
než u pana Macrona. Já jsem spíš bral z jeho pohledu velmi rád velmi slavil tady to vítězství, které může být možná třeba jenom
o několik procent a a možná to nás přivádí další otázce. Pokud by to vítězství skutečně jenom několik málo procent, znamenalo
by to, že to o čem jste hovořila, že nedokázal o tom přesvědčit dostatek dostatečné množství Francouzů, že super Francouzi,
kteří vidí jinak, kteří podporují. Ty možná and anti establishmentu, tak jako on byl sám and AN anti establishmentem před pěti
lety prvky tzn. na tom případě například Marie Le Penovi.

mluvčí 
Tak ta specifická specifická letošních voleb je, že vlastně skoro 60 % voličů volilo pro jiné než 2 kandidáty, kteří se dostali do
těch do toho druhého kola tzn. že máte 60 % lidí, kteří vlastně neztotožní s programem ani jednoho ani druhého, proto taky ty
poslední 2 týdny bylo evidentní, že každý se snaží nalákat ten ty tyhle ty voliče na na to, že on bude také jejich kandidátem a ty
programy, které už vlastně ani jedno ani druhého nejsou vyloženě pravicové levicové, tak jestli se to ještě ten rozdíl zmenšil. A
teď je právě ta otázka, komu tedy budou důvěřovat tito nespokojení voliči. Zde, že bude přece jenom ten jejich hlas vyslyšen.

mluvčí 
Já jsem četl, myslím bylo v New York Times takový komentář říkal, že se hovořilo marihuanové a změnila změnila ten komentář
to, že to není, takže by ona se stala větší mainstreamem, ale že ten mainstream naopak se přiblížilo trošku k ní. Vnímáte
podobně je Marin Le Penové člověk, který je najednou přijatelnější, možná i kvůli tomu, že na té pravé straně spektra té úplně
pravé pravé straně tzn. té krajní pravice Erik humor, který trošku možná vytlačil. Marine Le Penovou do středu a nemyslím
bychom se dopouštět nějakých politologických studií, ale jenom o to, zda je podle vašeho názoru přijatelnější, než byla před
pěti.

mluvčí 
Zcela určitě ji než byly její otec, který byl velmi rasisticky založený, zpochybňoval holocaust, byl daleko tvrdší a ohledně té
migrační otázky. Ona se to snaží všechno zahlazovat a říkat to způsobem, který je, dejme tomu, elegantnější, zároveň
nemůžeme vědět, co si ve skutečnosti myslí, ale samozřejmě ona stále zůstává na pozicích někoho, kdo je blízký, například v
ruském, kdo jim blízký Putinovi nebo byl rád blízký Putinovi. Tzn. že, co jsou stále pozici v demisi mnoho Francouzů opravu
nemůže ztotožnit.

mluvčí 
Protože měla některá témata, která jsou pro vás osobně důležitá tyhlety konkrétní volbách. Pokud byste, abychom zůstali vaší
profese, pokud byste získala, dejme tomu, grant na to natočit nějaký dokument o současné francouzské společnosti. Jak byste
přistupoval, coby životním tématem, které okolo, kterého byste chtěla ten dokument obtočit?

mluvčí 
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Mě vlastně asi od začátku, když jsem sem ještě emigrovala před 30 lety fascinovalo to francouzské levičáctví. To, protože my
jsme přijeli země, kde vládl komunismus vlastně levice nám byla v té chvíli něco, co s čím jsme neměli úplně nejlepší
zkušenosti. A Francie prostě zůstává stále levicovou zemí. S tím ale, že zároveň a ohromně buržoazní, takže by zajímalo
vlastně zkoumat jejich vztah s komunistickou stranou. Musíme bez by si opravu představovali, kdyby žili v tom se levicovém
skutečně levicovém světě, jak by mělo vypadat.

mluvčí 
A ten rozdíly v tom osmašedesátém, který vnímáme Franci úplně odlišně než jako máme my v České republice před zněla za
těch 30 let, co tady žijete střídavě ve Francii, jak se tahle ta levice proměnila, když se díváme na ty poslední volby, lépe
řečeno, na posledním byl jejich první kolo, tak klasický kandidát socialistů tzn. té tradiční levicové strany, kterou se
pravděpodobně na mysli neuspěl stejně jako neuspěl tradiční kandidát republikánů prostě konzervativců. Není tam jsou tam
najednou úplně jiné strany a Jean Luc Mélenchon jako jako kandidáta krajní levice získal i směnu hlasů, které v tuhletu chvíli
vedou boje mezi právě Emmanuelem Macronem a a Marin Le Penovou.

mluvčí 
Je to právě strašně zvláštní, že zámek milostnou, který je nejstarší z těch kandidátů, získá vlastně hlasy nejmladší populace a
ten mladý dynamický prezident naopak toho volí víceméně střední a starší věkové ročníky. Tzn. že tady ta touha pořád jako
Beate jít proti nějakému společenskému konsenzu žít úplně jinak. Ty ten program Miloš na pro nás naprosto příšerný chce mi
chtěl z nás znárodňovat podniky a je to, že ho má sympatie k jihoamerickým diktaturám komunistického typu, takže právě proto
říkám, mě to fascinuje, že stát a že tady stále tato touha je a ještě ke všemu vlastně reprezentováno někým, kde, kdo ani s tím
s tou mladou generací vlastně by si však řekl nesouzní.

mluvčí 
Jak vám přeju, aby vám třeba jednu vyšel tenhle ten projekt, mohla jste o tom velmi zajímavém fenoménu francouzské politiky
něco natočit mráz Sedláčka díky mnohokrát, že jste byla hostem ČT24. Děkuju samozřejmě i vám divákům, že sledujete po celé
naše vysílání. Tady se ze studia ČT24 volebního na střeše české ambasády v centru Paříže za necelou hodinu se vám
přihlásíme zpátky s dalším rozhovorem. Sledujte ČT24 celý večer, protože pro vás chystáme velmi zajímavý program potom od
19 50, jak už jsem řekl, ČT 24.

mluvčí 
Váš záchranáři dopravili na povrch.

mluvčí 
Těla čtyř horníků z polského dolu Zofiówka. Včera došlo k otřesu.

mluvčí 
Dalších 6 nezvěstných horníků je stále pod zemí. Záchranné práce musely být na chvíli pozastaveny a namístě Pavel Habram.
Pavle, jaký byl důvod přerušení prací.

mluvčí 
Důvodem přerušení těch záchranných prací bylo, že v tom prostoru 900 m pod zemí se prudce zvýšily koncentrace metanu, a
tak záchranáři museli vycouvat z těch prostor museli na chvíli tedy přerušit pohřešování těch zbývajících šesti horníků. Potom
se ale koncentrace snížily, takže záchranáři mohli opět pokračovat v opravách toho vedení a té ventilace teď už v té ventilaci
opět proudí čerstvý vzduch a opět se tedy rozjelo pátrání po šesti pohřešovaných hornících. Stále jsou ale záchranáři vzdáleni
od toho místa okolo 200 m zatím není jasné, kdy se na to místo dostanou, když se vrátím k těm čtyřem, ne už vyzvednutím
horníkům, kterých bohužel lékař konstatoval smrt, tak všechno to byly muži okolo 30 let a všechno to byly také otcové rodin
právě rodiny teď jsou v péči. Vedení uhelné společnosti je zve samozřejmě také v péči psychologů tady u vchodu do dolu
Zofiówka vzniklo také pietní místo, kam od rána po celý den chodí lidé zapalují svíčky, postojí vzpomínají ředitel společnosti
zve, které důl tady Sovka i důl daňové, který vlastně se stala nehoda ve středu ve čtvrtek patří také nám řekl právě i o tom, co
se děje lup člověk tam po těch výbuších středečním čtvrtečním se momentálně teď budují proti výbuchu hráze a další výbuchy
už nehrozí stále, ale dole v 900 m zůstává 10 vše, pardon, 6 pohřešovaných horníků.

mluvčí 
Opoziční hnutí ANO SPD nebudou ve sněmovně blokovat vládní návrh na snížení spotřební daně z pohonných hmot. Poslanci
by měli na nadcházející schůzi projednávat taky zrušení silniční daně pro část vozidel.

mluvčí 
Pokud se budeme zabývat otázkou snížení spotřební daně na naftu a benzín tak očekáváme snížení ceny na benzínových
pumpách čerpací stanici zhruba korunu 80 žetonů 50 bez DPH plus DPH tzn. každého litru byty domácnosti mohly ušetřit necelé
2 Kč a slyšet silniční daně, tak to není pomoc pro domácnosti, ale pro podnikatele zejména pro ty malé střední a oni by mohli
ušetří zhruba 4 miliardy tím, že tu silniční a nebudou muset platit, mohou ty peníze použít částečné kompenzaci vysokých cen
pohonných hmot, ale taky vysokých cen energií a vůbec na boj s inflací.

mluvčí 
Oba zákony schválit hned v tom prvním čtení, třeba nižší spotřební daň platit už na začátku června, tedy za měsíc za týden
máte schválením v prvním čtení vyjednanou podporu.

mluvčí 
Tak to soudí příští týden, ale podle zpráv mám k dispozici. Tak by to mělo být v pořádku tzn. neměla by opozice zablokovat
rychlejší projednání snížení spotřební daně tzn. ten termín 1. června je v této chvíli reálné, ale uvidíme, jak budou opoziční
strany hlasovat příští úterý u toho druhu zákona jsem zatím slyšel, že chtějí vetovat rychlé projednávání. Nicméně tam
zdaňovací období 1 rok tak maximálně zdrží o pár týdnů, ale máme tu většinu, abychom tyto užitečné zákony prosadili v
Poslanecké sněmovně.

mluvčí 
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Některé slibované opatření, které vláda schválila, tak teprve před osmi dny doputovali do sněmovny tzn. sněmovna se začne
teprve zabývat, tzn. snížení třeba těch záloh nebo odpuštění záloh na silniční daň nebo snížení spotřební daně. O korunu 50
na litr benzínu. Bohužel jenom to bude na 4 měsíce. Června do září. Tak teprve se tím příští týden si vážně zabývat tzn. než se
to schválí nějakou dobu trvat. Tzn. vždycky žádné peníze prakticky nedošli a pokud se bavíme o tom, že se navýšila na základě
se na poplatníka, což skutečně jako lidem pomohlo novýho roku. To jsou všechno věci, tedy schvalovala ještě minulá
sněmovna. V uplynulém období.

mluvčí 
Si možná na věc je jisté jste říkal, že možná bude příští týden schvalovat. Je to nějak jinak na tom nějaká předběžná dohoda.
Zatím jedenadvacátý dvaadvacátým bod ale pro vládu asi bude priorita, bavil jste se o tom nějak třeba s koalicí, že by to chtěli
od vás, aby to rychle prošlo, protože to jsou asi kroky, které by nebudete blokovat.

mluvčí 
Tak určitě nechceme blokovat pomoc občanů si naopak myslíme, že to přichází poměrně pozdě až po velkém tlaku opozice v
podstatě vláda činí tato opatření, takže my rozhodně to blokovat nebudeme. Určitě se budeme snažit, aby to bylo projednáno
co nejdříve.

mluvčí 
Mohlo by to být už příští týden schváleno i třeba té devadesátce?

mluvčí 
Já si myslím, že je docela pravděpodobné, že v § 90 let schválí a a že to skutečně bude někdy ve středu schváleno, dejme
tomu.

mluvčí 
Aby jako SPD bude tedy pro?

mluvčí 
Určitě budu na na klubu navrhl, abychom byli pro, abychom tyhle věci podpořili, protože to pomoc, která je potřebná, ale ale jde
pozdě a nedostatečná, ale ale v tuto chvíli alespoň lepší pomoc nějaká žádná.

mluvčí 
V kostele svatých Františka Viktora v Ostravě se právě teď koná benefiční koncert. Akce nazvaná modlitba za mír je určena na
podporu Ukrajiny a zorganizovali studenti Pedagogické fakulty ostravské univerzity. Podrobnosti připojí Lucie Křížková. Lucie,
co na koncertě zazní?

mluvčí 
Hezké odpoledne, programy dlouhý hodinu a půl vytvořili ho sami studenti podle svých schopností a možností, a to říkám
záměrně, protože na pedagogické fakultě je sice hudební obor studenti se tam učí zpěv hru na hudební nástroj ale nejsou to
profesionální umělci. Jsou to budoucí učitelé a ti tady dnes budou zpívat lidové písně. Zazpívá tady hned několik sborů. Zahrají
2 kapely, ve kterých studenti působí a jeden ze studentů bude například také recitovat své básně. Výtěžek z koncertu
dostanou lékaři záchranáři z Čech Moravy, kteří pomáhají na Ukrajině, no a místo koncertu je tak trochu symbolické. Kostel
svatého Františka a Viktora totiž stojí na místě bývalého města Hrušov, které už neexistuje. Dnes už jen jako městská část jen z
nemnoha obyvateli. Kostelu se tak říká zapomenutý navíc povodně v roce 1997 ho zničili a od té doby se postupně opravuje až
v posledních letech se do něj pomalu vrací život. Koncert modlitba za mír není jedinou akcí, kterou Ostravská univerzita
pomáhá. Škola pořádá například kurzy ukrajinštiny, a to naživo i on line a dobrovolníci ze stran studentů provázejí nové
spolužáky nejen studiem na škole, ale i obyčejným každodenním běžným životem u nás. Škola také pořádá workshopy pro
učitele základních škol, ve kterých učí, jak se chovat k novým studentům z Ukrajiny, jak k nim přistupovat, jak je učit v češtině,
aby se začlenili co nejdříve do kolektivu. Právě následující workshop se bude konat 26. dubna v úterý.

mluvčí 
V Plzni skončí největší pouť v kraji po Svatého Jiří. Tradiční jarní akce, kterou každý rok navštíví zhruba 15 000 lidí, se v
minulých dvou letech nemohla konat kvůli epidemii covidu.

mluvčí 
Dnes zůstaly majitele pouťových atrakcí téměř bez tržeb celý den totiž.

mluvčí 
V Plzni pršelo, a tak se roztočilo minimum kolotočů.

mluvčí 
Opuštěné zůstaly dnes labutě Petra kočky jsou živnost už provozuje 35 let. Poslední 2 roky nebyly pro něho a ostatní majitelé
kolotočů jednoduché. Kvůli koronavirové epidemii byly poutě zrušené.

mluvčí 
Snažili jsme se teda prostě, abysme to nějak přežili, takže se prostě nějaké kompenzace byla, i když v těch dobách prostě to
stačilo, tak na ty opravy těch atrakcí.

mluvčí 
Ani na pouti Svatého Jiří se letos nevyhnuli zdražování.

mluvčí 
Bohužel samozřejmě zdražit dělali jsme pro to, aby to bylo co nejméně bolestivé v průměru asi tak 10 Kč atrakce jsme
zdražovali díky nárůstu energii.
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mluvčí 
Největší pouť v Plzeňském kraji začala 16. dubna celkem tady na 2 50 atrakcí, mezi nimi 2 novinky, ale oblíbený je i tenhle
kolotoč dnes bohužel prázdný. Ten už je starý téměř 70 let a stále funkční s návštěvností jsou letos spokojeni, i když byla o
něco nižší než v minulosti. Zdražovat sice dál nechtějí, ale zřejmě k němu ještě během letošního roku na poutích dojde. Marcela
Durasová, Česká televize Plzeň.

mluvčí 
Spojené státy americké poskytnou Ukrajině další balík vojenská pomoc v hodnotě 800 000 000 USD. Oznámil to v týdnu
americký prezident Joe Biden. Pomoc zahrnuje munici dělostřelecké zbraně či taktické drony. Dnes by také do Kyjeva měly
dorazit američtí ministři zahraničí a obrany. My jsme ve spojení s Jiřím Pondělíčkem amerikanistou z katedry severoamerických
studií institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , vítejte, dobré odpoledne.

mluvčí 
Dobré odpoledne.

mluvčí 
Nutno říct, že ta částka schválena na pomoc Ukrajině kongresem sám tenčí a bude nutné Joe Biden už to koneckonců avizoval
požádat kongres o schválení přidělení dalších peněz nebo vyčlenění a jak velká shoda na něčem takovém se v kongresu může
nebo nemůže najít?

mluvčí 
Zatím ta pomoc byla prohlasována velice snadno existuje, dá se v posledních letech výjimečná shoda mezi republikány
demokraty na té zahraničněpolitické prioritě, takže já ani to připraven nepřipadalo už se o něm mluví opravdu menší
pravděpodobností dojde, ale i to, je to další natáčení toho rozpočtu, který prezident může nějak třeba využít ta oslav z něho
pomoc Ukrajině, tak žádnou nějakou velkou kontroverzi při spalování vlastně ani neočekával.

mluvčí 
A Spojené státy spolu s dalšími západními zeměmi snaží možná, že usilovně nedostat do přímého střetu s Ruskem, a přitom
účinně podporovat Ukrajinu. Do jaké míry na tomto ve Spojených státech shoda a teď se ptám, možná na podporu obyvatel,
zda souzní s tímto přístupem?

mluvčí 
Já se domnívám podle těch průzkumů, které jsem viděl, že Aho většinou, pokud někdo volá o něčem, co by jaksi mohlo
vyprovokovat třeba horáci zůstanu, co bylo přímým zapojením do kontaktu jako třeba bylo ustavení bezletové zóny nad
Ukrajinou, které by zahrnovalo přirozeně tedy sestřelování jenom zvaní ruských letadel, ale i potlačení příslušného raději prvky
mohou být rozmístěny na území Ruské federace, tak tady ty kroky mají podporu veřejnou službu v okamžiku, kdy ti dotazovaní,
jak jsme úplně ne nechápou, jaké byly výsledky, pokud se k tomu přidáte otázce ten dodatek, jestli tito lidé podporovali i v
případě, že by tohle loučíme válce ruské, což jen tuhletu chvíli asi nesporné, že by vedlo, tak najednou ta podpora klesá, takže
já se domnívám, že ta poměrně tenká linie mezi oborou v podobě nejenom tedy dodávek zbraní, ale ekonomické humanitární
pomoci, ale přijdou oni dokonce to je něco, co mám podporu větší části americké společnosti.

mluvčí 
Jak moc Joeu Bidenovi a jeho administrativě daří kloubit to řešení tohoto zahraničně politického problému situace ve východní
Evropě a řešení domácích problémů především obrovské nebo baroko rostoucí inflace.

mluvčí 
Já se domnívám, že přílišné, protože koneckonců z těch průzkumů to poměrně jasně vyplývá, že zatímco Bidenovo snažení
nebo jeden z postu ve věci tedy ruské agrese proti Ukrajině, tak má o větší části americké společnosti, tak ta celková čísla jeho
hory jsou pořád poměrně nízká něco přes 40 % leností vzniku musí tohle bude, dejme tomu, je na 40 45 % a ta anglická
situace nebo respektive ta ruská agrese proti Ukrajině americká reakce zatím na to nemá příliš velký vliv, takže to svědčí podle
mě o tom, že většina Američanů nebo podstatná část Američanů hodnotí prezidenta Bidena v Brně to hlavní vyhodnocení jsou
spíš ty otázky domácí politiky už měla vysoká inflace zdražování, ale nějaké jaksi dá se říct, potíže dodavatelských řetězcích
tras způsobeny, naopak třeba nedostatkem pracovníků logistice atd. takže to je prostě pro ně důležitější a problém přetrval.

mluvčí 
Mění válka na Ukrajině Bidenovu agendu už natolik, že by musela začít ustupovat od nějakých svých dlouhodobých slibů typu
zaměření na zelenou politiku o na řešení globální změny klimatu a podobně.

mluvčí 
Ale snaha to některý věci skloubit například, když Spojené státy tady vlastně zakázaly dovoz ruských energetických surovin, tak
Joe Biden mluvil o tom nerozhodl, ale mnozí další demokrat a že právě příležitost obráceny k zeleným technologiím, jestli se to
skutečně stane. To teprve uvidíme, Amerika je energeticky soběstačná, takže první kroky samozřejmě dluží než třeba pro
Evropu a určitě se nemusí nutně probíhat tím, že přes Hitlera plyne z neděle prostě bude více využívat domácí zdroje ropy
plynu, případně případně dovoz nějakých stabilnější zemí, takže to je otázka, nicméně fakta těžba někde možná vůli, ale spíše
pozornost ta taky schopnost tedy kongres nějakým způsobem se věnovat něčemu jinému a a faktem je, že dál domácí agent
dál bude mít čím dál méně domu, pokud ta situace bude pokračovat tak domácí i nebude mít čím dál méně nebo hrozně málo
prostoru a budete méně příležitostí cokoliv cokoliv významného prosadit.

mluvčí 
No a co ta stávající situace, kterou jste popsala, znamená pro Bidenovi šance, že na podzim po kongresových volbách jeho
demokraté neztratí většinu senátu a ve Sněmovně reprezentantů?

mluvčí 
Já bych chtěl říct, že to je obecně něco, co je americké politice běžné vlastně snad kromě George Bushe mladšího, který jinde
k tomu podle mě docela výrazně pomohla, pomohlo určité semknutí Američanů po 11. září, tak vlastně ty poločasové volby o
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svém zvolení pro alespoň v tom prvním zvolení tedy prohráli vlastně i prezidenti Barack Obama Donald Trump teď byl z těch
posledních, takže ono se to dá všeobecně očekává Američané prostě rádi vyvažují, takže pro demokraty ta situace je velice
složitá, byla složitá, i kdyby americká ekonomika fungovala dobře nebo respektive nefunguje dobře, ale ta, kdyby nebyla
vysoká inflace, kdyby tam nebyly tady ty problémy, tak tak vy pro demokraty pravděpodobně bylo obtížné si, že obě komory
kongresu zároveň myslím, že potřebují se chtějí udržet alespoň jednu komoru kongresu bych, aby to nebylo tak osobně jako
jsme to vlastně potom viděli v těch posledních letech vlády Baracka Obamy, kdy jak sněmovna, tak senát vlastně byli vůči
prezidentovi opozici a nejenom že se nedalo nic prosadit, ale všichni skutečně vyčerpávaly ty domácí kina rapu, republikány
demokraty velice známý už řada.

mluvčí 
Správě blížící se podzimní volby přimět Joea Bidena, aby od podpory Ukrajiny a zaměření se na zahraniční politiku přece jenom
částečně ustoupil.

mluvčí 
Já si nemyslím, koneckonců s tátou jsem projevů, ve kterém ve čtvrtek ohlašovat další pomoc Ukrajině, tak o tom, že Putin
spoléhá právě na to, že se západ nějakým způsobem vyčerpá a ztratí zájem, ale že to je přesně to, co se stále zní, sliboval to
se nestane. Zároveň si myslím, že, jak už jsem říkal, ta situace na Ukrajině a Bidenova reakce na ni není pro něj hlavním
problémem pro pro ty volby, které čekají v listopadu nebo a jeho osobně, ale tady Ameriku. Ty volby do kongresu, takže já se
domnívám, že nějaká změna kurzu tady v té záležitosti pro něj měla jakýkoliv benefit tady v tu chvíli samozřejmě je. Může se
stát, že těsně před volbami nebo ještě ve zbytku vlastně přesně před těmi prázdninami kongresovými, takže co musí zároveň s
tím předložit nějakou domácí agendu, ale za zase většinou naráží na to, že není vlastně schopen sjednotit to hodně progresivní
a konzervativní křídlo své vlastní strany, a proto i čas vlastně nejtěsnější většiny potravin, že se většinu ve sněmovně
nejtěsnější většinou sahá vlastně není schopen prosadit všechno, co sliboval.

mluvčí 
Jiří Pondělíček, moc vám děkuju, mějte sázky.

mluvčí 
Děkuji za pozvání na shledanou.

Doporučeno nezveřejňovat: Fungování propagandy,cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 23.04.2022 , Zdroj: casopisagora.cz , Autor: Pavla Nováková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 17:01 , RU / měsíc:
651 , RU / den: 46 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
te, co znamená ROH, FÚTI, BSP, ČTK, ČSSŽ, SČN, VŘSR ? Jestli ne, tak nezoufejte. Pravděpodobně jste se narodili po
turbulentním roku 1989 a tyto zkratky vás už možná (naštěstí) minuly, neboť něco jako Brigáda socialistické práce, či
Československý svaz žen už neexistovaly, nebo naprosto minimálně.

V rámci knihy Doporučeno nezveřejňova t se autor David Klimeš, vysokoškolský pedagog na fakultě  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , spisovatel, novinář a komentátor např. pro Aktualne.cz, a držitel novinářské Ceny Karla Havlíčka
Borovského, zabývá funkcí propagandy a dostupnosti informací pro běžného občana v pozdně normalizační době – tedy
zejména druhé poloviny osmdesátých let. 
Kniha je rozdělena do pěti kapitol, v rámci kterých se autor snaží čtenáři představit sdělování informací v tehdejší době. Vše je
zpracované na základě archivních materiálů, jejichž prostřednictvím představuje činnost Československé tiskové kanceláře
(ČTK). Ta rozhodovala o vhodnosti zveřejnění a též umožnila náhled na situaci, o které referovala. Příkladem jsou události 17.
května 1989, kdy byla společnosti prezentována přítomnost Nicolae Ceauşesca v Československu, a naopak podmínečné
propuštění Václava Havla bylo sděleno pouze sporadicky. Klimeš se v další části probírá dostupnými zdroji a studiemi, ať už z
tuzemska, tak i ze zahraničí, aby porovnal vliv médií a obsah sdělení pro společnost v pozdní normalizaci. Za mě asi
nejzásadnější je poslední oddíl, který cíleně představuje a názorně vysvětluje fungování cenzury a propagandy v
Československu. 
Velké plus této knihy je opravdu obšírná práce se zdroji. Dovedu si představit, že autor trávil mnoho hodin v archivech proto,
aby čtenáři přinesl zajímavé příklady a ukázky fungování propagandy – např. o ženách, které chtěly více práce. Socialistický
slovník a syntax, které měl jistě každý tehdejší novinář tvrdě pod kůží, byl pro mě jakožto porevoluční dítě občas hůře
srozumitelný. Velmi jsem tedy ocenila seznam zkratek, který mi alespoň částečně rozšířil obzor. Současně jsem to brala jako
možnost kvízu pro mé rodiče, zdali si ještě terminologii z marxismu a leninismu stále pamatují. 
Na závěr knihy jsou uveřejněny některé fotografie, nicméně jejich přítomnost nepovažuji za nijak podstatnou a obohacující.
Celkově bych knihu doporučila každému, koho zajímá historie žurnalistiky v socialistických zemích. Zvláště v této nelehké
turbulentní době to může být příklad, jak se pracuje s daty a informacemi v zemích východního bloku. Budoucí čtenáři, nenech
se odradit bohatým odborným jazykem, který tě může odradit od radosti čtení. Získané informace za to stojí. 
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Otázky Václava Moravce - přehled témat pořadu
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 18:54 , Sledovanost pořadu: 121 532 , Pořad:
13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 100 499,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,35
Václav MORAVEC, moderátor 
Jste na správné adrese, tady je zpravodajská jednička v zemi, tady je zpravodajská Čtyřiadvacítka České televize. O jakých
tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit?

uživatelka internetu 
Na Twitteru byla například videa z počítačové hry, která byla vydávána za pravdivá.

Václav MORAVEC, moderátor 
Svoboda lhát, svoboda krást, svoboda zabíjet je nekonečná. Pokračování diskuze Zbyňka Stanjury, Věry Jourové a Pavla
Fischera.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Musí to vlastně jít přes nějaké společnosti, ty společnosti jde dohledat, akorát, nečekejme, že to bude zítra.

Václav MORAVEC, moderátor 
Odstřižení oligarchů od pochybných peněz. To se snáz řekne, než udělá. Sklízíme neschopnost nebo nevůli minulých vlád
zprůhlednit vlastnictví majetku? Diskuze ministra pro legislativu Michala Šalomouna a exministra spravedlnosti Roberta
Pelikána.

Konfiskace majetku ruských oligarchů
TV , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 18:54 , Sledovanost pořadu: 121 532 , Pořad:
13:05 Otázky Václava Moravce II. , AVE: 5 779 718,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,35
Václav MORAVEC, moderátor 
Některé země chtějí kompenzovat část těch výdajů, zvýšených výdajů v souvislosti s vysokou inflací jako jedním z důsledků
ruské okupace Ukrajiny ze zabavených a zmražených majetků. Už o tom tady mluvila Věra Jourová. Když se podíváme na
přípravu sankčních opatření v Česku, protože v České republice zatím nebyly zabavovány majetky, tak ministerstvo financí má
spolu s ministerstvy pro místní rozvoj a průmyslu vypracovat zvláštní zákon o provedení vnitrostátních sankcí. Ministerstvo
zahraničí požádá Evropskou unii, aby sankční seznamy rozšířila o české podněty na vnitrostátním sankčním seznamu a urychlí
práce na tzv. Magnitského zákonu, který umožňuje sankcionovat hrubá porušení lidských práv. Otázka na Pavla Fischera. Jste
spokojen s tím, jak vláda, řekněme, je tvrdá vůči ruskému majetku na českém území a podnikání ruských oligarchů? Vidíme
úplně jiný přístup v Itálii, jiný přístup v Portugalsku, ve Španělsku a jiný přístup v České republice?

Pavel FISCHER, senátor; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost /nestr./ 
To usnesení vlády, které zmiňujete, já hodnotím jako velmi dobré, ale vůbec to nestačí. Když se na to podíváme z hlediska
systému, tak naše zákony vznikaly pro mírové doby. My jsme dneska ve stavu velmi složitého bezpečnostního konfliktu, který
se u nás projevuje tak jako nepřímo, hybridně, zprostředkovaně. A je potřeba, a v Senátu už jsme na tom začali pracovat,
udělat inventuru všech zákonů, které je potřeba zpřesnit, novelizovat, abychom do toho promítly nejenom otázku zmrazení
ruského majetku, které musí být rychlé. Musí se do konce ale týkat nejenom těch konkrétních osob fyzických nebo právnických,
ale i bílých koňů nebo jejich příbuzných. Vyřešit, co dělat s firmami, které budou například dál, protože zaměstnávají občany
České republiky, fungovat, ale budou vlastně součástí těch sankčních režimů. Tohle všecko je potřeba zpřesnit, včetně zákona
o pobytu cizinců, který by se věnoval speciálně těm autorům těm původcům tohohle toho ruského válečného tažení Evropou. A
to vyžaduje obrovskou práci napříč rezorty. A já jsem si uvědomil, když jsem o tom jednal s některými představiteli například z
legislativní rady a dalších, že řeknou, to není dneska problém. My musíme si počkat na to, až v Radě bezpečnosti projde, že
Rusko musí přestat válčit. Nebo že nám Rusko vyhlásí válku. Ale to bychom se taky nemuseli dočkat a mohli bychom být už tou
válkou zdevastování. Ukrajině ruský prezident ještě válku ani nevyhlásil a už to tam má desetitisíce obětí. Tady je potřeba,
abychom jednali rychle, proaktivně a napříč rezorty. Ono to, co vláda udělala, je skvělé, ale je to jenom první krok, nestačí to.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ono když se podíváme i i boj proti nelegálním obsahům nebo nepovolenému obsahu, to se týká, to se týká dezinformací,
vidíme úplně jiný přístup na Slovensku. Tady je dokument slovenské vlády, která uvažuje o přijetí zákona o opatřeních proti
šíření nedovoleného obsahu. Na Slovensku i vláda přijala zákon nebo normu, na které jsou, na jejímž základě jsou blokovány
weby. V České republice jsou blokovány weby bez jakýchkoliv zákonných požadavků a legislativní rada vlády říká, že jde o
porušování ústavy a a podobně. Jak to, že to na Slovensku jde, a v Česku ne?

Pavel FISCHER, senátor; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost /nestr./ 
Já když poslouchám takovou argumentaci, tak mám pocit, že slyším nějakého akademika v zaprášené kanceláři, který si ještě
nepustil televizi, aby zjistil, že se válčí. A že ta válka se týká i nás. Čili svoboda slova je absolutně zásadní věc pro demokracii a
právní stát, ale má svoje omezení, které je dané také veřejným zájmem. A ve veřejném zájmu je, aby se prostřednictvím
svobody slova nešířila například nenávist, rasová nebo další. A potom si musíme uvědomit, že do toho veřejného zájmu
musíme zohlednit ten válečný konflikt a poměřit testem proporcionality, kde ta svoboda slova má svoje hranice s ohledem na
to, že se, že je tady mašinérie putinovské propagandy, která nejenom k nám přitéká ze čtyř, pěti zavřených webů. Ona má tady
spoustu kolaborantů, kteří vystupují veřejně ve prospěch ruské argumentace a vlastně podlamují důvěru veřejnosti, občanů v
právní stát. A to je věc, kterou musíme ošetřit nikoliv akademicky, ale jsme skutečně už na válečném poli, z hlediska hybridních
hrozeb už ta válka začala i pro nás.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pane ministře, vy jako ministr financí jste spokojen s množstvím majetku, který byl v České republice zmražen? Nemluvě o
konfiskaci, protože předpokládám, že žádný majetek v České republice konfiskován nebyl.

Zbyněk STANJURA, poslanec, ministr financí /ODS/ 
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Tak zatím žádný konfiskován nebyl. S tím, jak, kolik jsme dneska zabavili, spokojen jsem, protože má to na starosti finančně
analytický útvar a dělá přesně to, co má podle zákona. Dneska se ta hodnota zmraženého majetku blíží jedné miliardě. Je tam
jistá mlčenlivost, takže já nemohu říkat konkrétně. Nicméně určitě mohu říct, že jsme zmrazili finance poslance ruské dumy nebo
manželky poslance ruské dumy. Ale to, co říkal pan senátor Fischer, je naprostá pravda. My musíme identifikovat i tu
vzdálenější rodinu, rodinu a ty bílé koně. A abychom i tento majetek zamrazili, což je to nejdůležitější. Aby z toho majetku
nebyly, neplynuly žádné finanční či majetkové výhody, aby z tohoto majetku nemohla být financovaná válka a Putinův režim.
Takže v rámci dosavadního postupu spokojený jsem, nicméně my jsme iniciovali vznik mnoha dalších zákonů a a další kroky.
Vy jste to usnesení vlády vlastně citoval a já souhlasím s tím, že nemůžeme přijmout takový ten akademický pohled, že všechno
je neústavní. My přece, nikdo nemůže mít ústavně právo, abychom chránili majetek ruských oligarchů, oligarchů, kteří, kteří
podporují a financují Putinovu agresivní válku. Podle mě žádné takové ústavní právo nikoho neexistuje, pro nikoho neplatí. A
žádná takové ústavní právo neexistuje. Musíme se podívat do reality. Samozřejmě nemůžeme dělat sankce na, pouze na
základě národnosti. To určitě ne, nicméně právě ve spolupráci bezpečnostních složek jsme schopni identifikovat ty ty oligarchy,
ty firmy, ale i ty bílé koně, které jsou napojené na Putinův režim. A takový majetek musíme v první fázi zamrazit a pak možná i
konfiskovat, bže já jenom připomenu, že máme pohledávky vůči Rusku kvůli Vrbětic, to jsou miliardové škody. Za druhé my
jsme schválili a už to schválily obě komory Parlamentu, jsem moc rád. Vystoupení z těch dvou postsovětských bank, kde máme
pohledávky zhruba taky za 2 miliardy korun. A jsem velmi skeptický, zda to Ruská federace zaplatí. A pak je šance prostě ten
majetek konfiskovat a používat ho vlastně k vzájemnému zápočtu pohledávek a závazků, které, které s Ruskou federaci máme.
Myslím si, že máme postupovat právě s vědomím na mezinárodní situaci a na to, že probíhá agresivní útočná válka, kterou
vede Ruská federace.

Václav MORAVEC, moderátor 
Když mluvíte o zmraženém majetku v České republice ve výši zhruba miliardy korun, mluvíte o tom, že byl zmražen majetek
poslanci ruské státní dumy, popřípadě jeho manželce. Počítáte s tím, že část toho miliardového majetku bude i zkonfiskována v
budoucnu?

Zbyněk STANJURA, poslanec, ministr financí /ODS/ 
To uvidíme, já si myslím, že to je třeba dovést k tomu, že to může být, že mohou být označené ty zdroje, jako že to jsou zdroje,
které podporují terorismus, státní terorismus. Napomáhají k porušování lidských práv, k páchání válečných zločinů, které se
bezesporu dnes a denně na Ukrajině dějí. A pak i podle stávající legislativy tyhlety peníze mohou propadnout ve prospěch
státu neboli byt konfiskovány. Takže já si myslím, ta cesta existuje a že bychom takhle postupovat měli. Při zachování toho, že
jsme právní stát, my nejsme diktatura jako Ruská federace nebo autokratický stát. Tady nerozhoduje jeden člověk, ale při tom
všem si myslím, že jsme schopni identifikovat finance, které slouží, říkám, například k páchání válečných zločinů.

Václav MORAVEC, moderátor 
O válečných zločinech ještě budeme také mluvit v závěru dnešních Otázek. Otázka na Věru Jourovou. Nemůže v tomto i
Evropská komise a normy Evropské unie udělat víc pro to zmražování, respektive zabavování ruského majetku? Protože vidíme
rozdílný přístup, už jsem zmiňoval Itálie na straně jedné. Česká republika, vznik teprve právních norem, které by umožnily.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
My máme právní normy dobře na to nastavené, abychom mohli zmražovat na úrovni Evropy a členské státy konfiskovat na
jejich úrovni, protože tam se to týká jenom osob, které jsou usvědčeny z trestného činu, což unie nedělá. Ale kde musíme
přitlačit a udělat lépe, je vytvoření databáze, kde si členské státy mohou sdílet informace o tom, komu už zmrazily, kde jsou ti
bílí koně, protože Evropa nezná hranic, zločin v Evropě nezná hranic, bohužel. Takže ta databáze už vznikla, teď ji dolaďujeme.
Na úrovni Unie zatím bylo zmraženo za 37 miliard euro, takže do toho spadá i ta česká miliarda. A musíme dělat daleko víc. A já
bych taky byla pro, abychom se vyhnuli extrémnímu právnímu purismu, protože tady je přece naprosto jasný morální imperativ,
ať platí ten, kdo podporuje zlo. A to si myslím, že musíme v Evropě důsledně uplatnit.

Pavel FISCHER, senátor; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost /nestr./ 
Přesně, jak říká paní komisařka, když se podíváme na to, jak Putin připravoval tu agresi. V její předvečer si k sobě pozval
zástupce bezpečnostní rady parlamentu, dokonce oligarchy. Ti všichni s tou agresí souhlasili, ti všichni.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
No jistě.

Pavel FISCHER, senátor; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost /nestr./ 
Včetně generálů, novinářů, propagandistů a dalších. Budou zkoumání z hlediska toho trestního, té spoluodpovědnosti za to, co
se rozpoutalo.

Václav MORAVEC, moderátor 
A na evropské úrovni začínají se vyšetřovat válečné zločiny, protože tady je nedílná součást Evropy. Europol a Eurojust.
Eurojust, kde dochází k nějaké koordinaci, zatím podle informací Otázek 12 států. Jde především o východní státy Unie, ale
čtyři z nich už řekly, že půjdou do společné skupiny, jsou to pobaltské státy, je to Polsko. Česká republika patří mezi sedmičku
zemí, včetně Německa a podobně, které o tom uvažují. Budou posíleny pravomoce kupříkladu Eurojustu a lepší koordinace
vyšetřování válečných zločinů, což souvisí i s tou migrační krizí, protože část těch důkazů je právě sbírána mezi běženci z
Ukrajiny?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Zítra budeme posilovat mandát Eurojustu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Budete posilovat mandát?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Ano, aby mohl nejenom lépe koordinovat, ale hlavně, aby mohl sbírat data z vyšetřování, která probíhají na ukrajinském území.
A to, co vy jste říkal, že se několik států dohodlo, to je jenom začátek. Všechny státy budou vyšetřovat, protože všechny státy
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mají na svém území oběti toho válečného konfliktu. Myslím, že všechny. Jsou to uprchlíci, kteří už jsou vlastně vyzýváni, aby
vydali svědectví, která potom slouží k tomu, aby se propojily ty informace z těchto svědectví s tím, co zjistí vyšetřovatelé na
ukrajinském území, z telekomunikačních zpráv, ze všech možných dalších zdrojů. Je to velmi intenzivní. Všechny státy se
zapojují a nejenom Unie. Já zejtra letím do Ženevy, budu mluvit s ministryní spravedlnosti švýcarskou. Ti už začali vyšetřování.
Myslím, že už je to nějakých 6000 lidí, kteří podali svá svědectví na úrovni Unie. Takže bude to velmi intenzivní práce za účelem
potrestání viníků a prokázání toho, že nebo zda se na Ukrajině děje genocida, zda jsou ti, kteří k tomu dali příkazy váleční
zločinci a zda budou tito potrestáni. Tohle je nutný konec, který bychom si určitě všichni přáli, protože ta válka nesmí jednoho
dne skončit, byla válka, zemřeli lidé, zapomeňte.

Václav MORAVEC, moderátor 
Děkuji mým hlavním hostům, kterými byli místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, ministr financí Zbyněk Stanjura,
kterému děkuji do Ostravy a přeji hezký zbytek dne v Ostravě.

Zbyněk STANJURA, poslanec, ministr financí /ODS/ 
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor 
A děkuji Pavlu Fischerovi, senátorovi, šéfovi bezpečnostní výboru Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji vám.

Pavel FISCHER, senátor; předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost /nestr./ 
Děkuji.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka /ANO/ 
Taky děkuji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Evropská unie přijala 8. dubna pátý balík sankcí, které jsou reakcí na agresi Putinova režimu proti Ukrajině. Opatření se teď
týkají bezmála 11 stovek osob a osmdesátky subjektů. Na ně se teď vztahuje zmrazení majetku a občané a společnosti z
Evropské unie jim nesmějí zpřístupňovat finanční prostředky. Dodržování sankcí má v České republice na starosti finanční
analytický úřad.

Zbyněk STANJURA, poslanec, ministr financí /ODS/ 
Některé majetky, některé účty jsme už zmrazili. Současně debatujeme o tom, že bychom případně přidali nějaké sankce se
strany české, České republiky. Tzn. abychom ty ruské firmy, které vyhodnotí naše bezpečnostní složky jako rizikové, abychom
je odstříhli od veřejných peněz.

Václav MORAVEC, moderátor 
Dohledat, co přesně oligarchům v Česku patří, navíc není jednoduché.

Karel SVOBODA, odborník na Rusko, FSV  UK  
Oni nemají zpravidla ten majetek psaný na sebe přímo, jako že by bylo napsáno Roman Abramovič, to a to, ale mají to přes
různé offshorové společnosti, které samozřejmě jsou registrované různě na Kypru nebo Britských Panenských ostrovech a
podobných místech.

Václav MORAVEC, moderátor 
Podle tajných služeb bylo chybou, že Česko v minulosti investice napojené na Putinův režim povolilo.

Jan BEROUN, ředitel Vojenského zpravodajství 
Mnoho těch věcí, kterým dneska čelíme, tak ty služby na ně upozorňovaly kontinuálně. Říkaly, pozor na to, není dobrý, aby
Rusové byli v takovýhle míře jako majitelé klik klíčových jako podniků v České republice, aby měli přístup do bankovní, do
bankovního sektoru, k telekomunikacím a tak. A mnoho těch věcí prostě bylo relativizováno s ohledem na na to, že ten byznys
jako překryje ty ty agresivní ruský choutky.

Václav MORAVEC, moderátor 
Český kabinet teď vytváří vlastní sankční seznam rozšířený o osoby, které zatím nejsou na tom evropském. Na koho by měla
omezení dopadnout a kdy by se tak mělo stát, zatím vláda neříká.

Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu /STAN/ 
V prvním kole se jedná o seznamy, kde je ten majetek nebo vlastně ten právní vztah k tomu majetku prokazatelný, ale
samozřejmě je tady celá řada majetků, které jsou drženy přes různé offshorové společnosti a nebo případně přes nějaké bílé
koně.

Petr FIALA, premiér ČR /ODS/ 
Jsme razantní, zmrazili jsme majetky za stovky milionů korun ruským oligarchům. Ten rozdíl je proti Itálii a Francii v trošku jiné
legislativě.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vláda připravuje i několik zákonů, které mají pomoci uvést evropské sankce do praxe. Jedním z nich by odřízla firmy ze
sankčního seznamu od veřejných zakázek, dotací nebo investičních pobídek. A ministerstvo zahraničí má urychlit přípravu tzv.
Magnitského zákona, který by umožnil zmrazení majetku nebo zákaz vstupu do země.

Jan LIPAVSKÝ, ministr zahraničí /Piráti/ 
V tuto chvíli neexistuje reálný právní nástroj, kterým by Česká republika mohla efektivně na základě domácího politického
zadání sankcionovat subjekt zahraniční.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 183 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


Václav MORAVEC, moderátor 
Vláda se nevzdává ani možnosti vyvlastňování ruských majetků. Ministr pro legislativu má za úkol hledat zákonné možnosti.
Vládní legislativci ale upozorňují, že zabavování majetků si neumějí právně představit. A místo toho doporučují jen institut
zmrazení. Propojit zmrazený majetek ruských oligarchů s trestnými činy a následně ho vyvlastnit navrhuje evropský komisař pro
justici Didier Reynders. Vyvlastnění majetku na základě trestných činů, jak navrhuje evropský komisař pro justici, je podle
ministra pro legislativu Michala Šalomouna možné, ale verdikt musí vynést soud. Dalšími hosty Otázek jsou právě ministr pro
legislativu, předseda legislativní rady vlády Michal Šolomoun. Vítejte, hezký dobrý den.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu /nestr. za Piráty/ 
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor 
A vítám bývalého ministra spravedlnosti, advokáta, člena katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a
člena legislativní rady vlády Roberta Pelikána. Hezký dobrý den. Vítejte.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor 
Když se podíváme na to zmrazení a omezení vlastnického práva, zmrazení majetku, omezení nakládání s majetkem, kdy se
česká vláda vypořádá právně s aplikací sankcí proti ruským oligarchům? Tedy přijmete speciální normu, která umožní snazší
zmrazování majetku ruských oligarchů?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu /nestr. za Piráty/ 
Tak teď je to tak, že my vlastně realizujeme té ty evropský sankční seznamy, protože to je na základě vlastně evropského
práva. A tam my to nemůžeme v zásadě nerealizovat. Takže to se realizuje, to realizuje finanční analytický úřad. Pokud se
bavíme o tom, že bychom si udělali tak říkajíc národní seznamy, že bychom to evropské pojetí rozšířili ještě dál, tak na tom se v
tuto chvíli pracuje. Je to vlastně česká verze Magnitského zákona, který už v minulé Poslanecké sněmovně hodně prosazoval
Jan Lipavský, poslanec za Piráty a teďka ministr zahraničních věcí. Takže v současné době se na ministerstvu zahraničních
věcí chystá tento Magnitského zákon a já už jsem ho v těch hrubých obrysech viděl.

Václav MORAVEC, moderátor 
Takže myslíte, že bude možné, když znovu připomenu vládní usnesení proti zájmům ruských miliardářů a jejich firem, které jsou
podporovány nebo podporují Vladimira Putina nebo jsou navázány na Kreml? Pět ministrů dostalo konkrétní úkoly, ministr
financí spolu s ministrem pro místní rozvoj a také ministrem průmyslu a obchodu mají vypracovat zvláštní zákon o provedení
vnitrostátních sankcí. Ministerstvo zahraničí požádá Evropskou unii, aby sankční seznamy rozšířila o české podněty na
vnitrostátním sankčním seznamu a urychlí práce na tzv. Magnitského zákonu, který byl v té předchozí Poslanecké sněmovně a
které, který umožňuje sankcionovat hrubá porušení lidských práv. Ministr pro legislativu, předseda legislativní rady vlády Michal
Šalomoun dostal za úkol prověřit, zda je možné konfiskovat majetek ruských miliardářů sankcionovaných mezinárodně nebo na
české úrovni. Pane exministře, myslíte, že je zapotřebí zvláštní zákon o provedení vnitrostátních sankcí?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
No tak samozřejmě, pokud chceme provádět nějaké vnitrostátní sankce, tak to bez zákona nepůjde, doufám.

Václav MORAVEC, moderátor 
A vám chybí to, abychom prováděli vnitrostátní sankce nebo se máme spokojit s tím evropským regulativem?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
No, to jsou různé věci. Pokud jde o mražení majetku, tak bychom se možná mohli spokojit s tím evropským regulativem. Ten
skutečně je přímo účinný, má příslušný prováděcí zákon a na jeho základě potom nařízení vlády. A ten mechanismus nějak
funguje. Je otázka, zda jsme schopni dobře dohledat všechny ty majetky a zda na tom by se nedalo ještě zapracovat. A pokud
chceme jaksi nějak rozšiřovat ty sankce o nějaké další osoby. Ono to může mít význam, protože to, že si tady v Česku rozšíříme
sankcemi na nějaké další osoby asi jaksi velký dopad mít nebude, ale může to potom podnítit nějaké rozšiřování na té
celoevropské úrovni.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdybych vám namítl, že může právě kvůli těm finančním škodám, které způsobila Ruská federace, ať už jde o výbuchy ve
Vrběticích nebo další.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
To jste ovšem už právě u té druhé fáze, k tomu jsem chtěl dojít. Zatím se bavíme o zmrazení toho majetku, ale nebavíme se o
konfiskacích. Konfiskace je něco úplně jiného, tím zmrazením vy ten majetek zablokujete, ale v podstatě to znamená, že
zejména, pokud jsou to třeba nějaké obchodní společnosti nebo jiné investice, tak příjmy z těch nebo zisky z těch investice se
nedostanou do rukou těch sankcionovaných osob, ale třeba ty společnosti dál fungují, dál ty zisky produkují, vy se o tom
vlastně těm nebožákům, v uvozovkách, ironicky, musíte dokonce starat a vlastně by vás pak taky mohli jednoho dne třeba
žalovat, že jste se o to jako stát nestaral dobře. A úplně jiná věc je, ten zmrazený majetek zabavit, tzn. konfiskovat a tam
současný právní řád nám poskytuje vlastně jedinou cestu, to je to, co říkal komisař evropský, tj. cesta trestního práva. Já jsem
k ní alespoň v českém prostředí velice skeptický, považuji to za nerealistické.

Václav MORAVEC, moderátor 
Protože to soudy nepodrží?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Protože prostředky trestní právo nejsou pro tuhle situaci podle mě vůbec vhodné. A se standardy, které jsou správně z
hlediska obecného trestného práva nastaveny důkazně a jinak u našeho trestního soudnictví. Já si nedovedu příliš představit,

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 184 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


že budeme schopni úspěšně odstíhat ty dané osoby za nějaké podkladové trestné činy, které by nás potom mohly dovést k
tomu zabavování majetku. Ale podle a mě myslím, že i podle pana ministra, existuje i jiná cesta, to je prostě přijetí nějakého
zvláštního konfiskačního zákona a kde by se jaksi zavedla možnost ten majetek konfiskovat na základě příslušnosti k režimu,
který vede útočnou válku na Ukrajině.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pane ministře, tím se i váš předchůdce obrací na vás a já také, když tady to usnesení vlády České republiky ze dne 30. března,
ze kterého jsem citoval, tak vy tam právě máte úkol prověřit, zda je možné konfiskovat majetek ruských miliardářů
sankcionovaných mezinárodně nebo na české úrovni. Jak jste za ten měsíc s tou analýzou pokročil, protože v tom usnesení
nejsou konkrétní termíny, dokdy byste měli usnesení vlády jako ministři splnit?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Já jsem v tuto věc vlastně 2× vznesl na zasedání legislativní rady vlády, bylo to takové, řekněme, mimořádné, protože tradičně
legislativní rada vlády projednává konkrétní návrhy zákonů. Tohle bylo spíš takové ideové, co by vlastně vůbec šlo, nešlo
dělat, protože přece jenom, přiznejme si, poslední konfiskace tady byly po druhé světové válce, nikdo s tím nemá žádnou
zkušenost, ani naše vzdělání na právnických fakultách se neubíralo tímto směrem. No a mám za to, že postoj členů legislativní
rady vlády takový, že by to šlo, ale bylo by velmi vhodné vlastně doplnit ústavu o nějaký další ústavní zákon, abychom v
podstatě byli ústavně konformní.

Václav MORAVEC, moderátor 
Vy uvažujete tedy o tom, jestli to chápu správně, když tady Pavel Fischer jako senátor kritizoval legislativní radu vlády nebo
část členek a členů legislativní rady vlády z toho vyjádření, že jde o protiústavnost, ale že právě jsme v režimu, který jasně
ukazuje, že když někdo napadne, a když někdo podporuje, jestli jde třeba o majetky poslance ruské státní dumy jako
reprezentanta agresivního Putinova režimu, tak by, jak říká Pavel Fischer, měli akademici vyjít ze svých kanceláří, protože je
válka.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Je to poměrně složité. Tahle argumentace, co mě tady vykládáte, tak...

Václav MORAVEC, moderátor 
Já tu tlumočím předchozího...

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Rozumím, ale to je argumentace, která vlastně vychází z nějakého mezinárodního veřejného práva. Tam samozřejmě a tam
jsme schopni vlastně argumentačně zdůvodnit velice dobře, že je potřeba zasáhnout a zasáhnout rychle v rámci nějakých
returzí a represálií vůči ruskému režimu, že my je potřebujeme k něčemu donutit. To ano. Nicméně pořád tady máme český
ústavní pořádek, pořád máme velmi silnou, velmi silnou ochranu vlastnictví, která je zejména uvedena v čl. 11 odst. 4 Listiny
základních práv a svobod, takže vyvlastnění pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Teď jsme v té rovině,
že v podstatě to máte bez náhrady, o tom se tady pořád bavíme. Takže já nechci říct, že je třeba prolomit tuto zásadu, to ne,
nikoliv ale doplnit ústavu o další možnost, že za takové situace je potřeba to udělat. Pokud se mě ptáte na další úvahy, tak
prioritní v tuto chvíli je spíš přijetí toho českého Magnitského zákona, rozšíření té evropské palety o tu národní v tom
zobrazovací režimu, protože my to může mít zmrazeno, řeknu poměrně dlouho, docela dost dlouho.

Václav MORAVEC, moderátor 
Váš předchůdce, tedy respektive Robert Pelikán říkal, že ony bezesporu tam jsou i náklady státu, když ten zmražený majetek, o
něj ten stát pečuje. A nevím, jestli, protože už nejsme ve spojení s ministrem financí, kolik ročních nákladů může nést státní
pokladna při zmražení majetku v objemu jedné miliardy. Jestliže teď jsme zmrazili majetek za jednu miliardu. Jaké jsou náklady
na starání se o to zmrazení?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Úplně nevím, jaké jsou náklady. Nicméně teď je to prováděno pomocí zákona o provádění mezinárodních sankcí, tam vlastně
ten finanční analytický úřad vstupuje do pozice vlastníka, tomu skutečnému vlastníkovi zbývá jenom tzv. holé vlastnictví, s tím
vlastně nemůže nějakým způsobem nakládat. Nicméně pokud by ten majetek přinášel nějaké výnosy, tak ty je samozřejmě
možno použít na úhradu těch nákladů, které s tou správou majetku jsou spojeny. Takže to ano, ale teďka se vlastně chystá tak,
jak jste četl to usnesení, úkoly těch ostatních ministerstev jako průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, tak to jsou vlastně
úkoly, které budou plněny v souvislosti se zákonem, který je v přímé souvislosti s přijetím toho Magnitského toho sankčního
zákona.

Václav MORAVEC, moderátor 
Kdy?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Já to vidím v řádů týdnů, protože zatím je to nachystáno tím způsobem, že ten Magnitského zákon bude o dělání národního
seznamu, že bude o tom vytipovávat osoby, které by si... Nebo spíš takhle, že prvně vláda vymezí nějaký okruh vůbec zájmů,
kterému by se měly státní orgány věnovat jako ministerstvo zahraničí, tajné služby a podobně. A ty vytipují konkrétní osoby a ty
potom ministerstvo zahraničních věcí se bude snažit prosadit na té evropské úrovni. Pokud do nějaké doby neuspěje,
řekněme, tří měsíců, tak potom je zařadíme na ty české národní seznamy. Bude proti tomu možný nějaký opravný prostředek v
režimu správního soudnictví, a to je základ toho Magnitského zákona. S tím souvisí to, že se budou muset upravit další zákony,
protože ta vlastní správa majetku, bude kopírovat tu zprávu, kterou máme u těch mezinárodních sankcí, ale my ten zákon
používáme na mezinárodní sankce, takže si ho budeme muset rozšířit na národní sankce a eventuálně to, co se tady zmiňoval,
kdyby ty náklady byly vlastně větší než výnos z toho majetku, tak aktuálně ta právní úprava není úplně přehledná, ale je
vhodné tam doplnit, že v momentě, kdy by docházelo k takovým disproporcím při správě toho majetku, aby stát mohl ten
majetek prodat a vlastně zmrazit ten výnos. Už teďka to v určitých případech jde, ale je vhodné to rozšířit ještě na další
možnost.
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Václav MORAVEC, moderátor 
Jak vás poslouchám, tak zhruba dva měsíce po tom usnesení, které se týká i vás tzn. dejme tomu, do konce května, vy jako
ministr předložíte společně s vaším stranickým kolegou Magnitského zákon, na něj budou navázány další změny zákonů, které
umožní jet vlastní sankce v České republice, ale nekloníte se k tomu, že by přišla změna ústavy a že bychom tedy konfiskovali
majetek ruských miliardářů.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
V tuto chvíli řešíme opravdu jenom to zmražování majetku. Já ještě..

Václav MORAVEC, moderátor 
Nikoliv konfiskaci.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Nikoliv konfiskací. My víme, že pokud bychom to chtěli udělat, že bychom to museli udělat ústavním zákonem, nicméně to, co už
jsem tady slyšel, ty hlasy z Evropy, tak pokud by tyto hlasy sílily, tak je možné, že by se přijala obdobná legislativa na evropské
úrovni, což by mělo samozřejmě mnohem lepší efekt, protože by se postupovalo jednotně. Pokud by se to udělalo nějakým
evropským nařízením, tak my bychom žádnou ústavní úpravu ani nepotřebovali, protože ta aplikační přednost evropského
nařízení, tak říkajíc tuto situaci zcela podržela.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je možné čekat spíš na evropské nařízení. Jako člen legislativní rady vlády, jestliže současný ministr říká, že zatím nechce jít
změnou ústavního zákona, to by byla třípětinová většina v Poslanecké sněmovně i v Senátu, vy byste zatím rezignovat na tuto
cestu?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
No takhle, já bych chtěl přece jenom říci, že tedy skutečně hovoříme o ústavním zákonu, nikoliv o změně ústavy, což si myslím,
že dost velký rozdíl, protože u nás je to do značné míry démonizováno.

Václav MORAVEC, moderátor 
Že změna ústavy, že je démonizována?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
No, to vůbec ta představa je démonizována, protože se to jako bere, že by to byla změna ústavy, a to víme, že vlastně mnoho
vlád se pokoušelo ústavu v nějakých detailech měnit a nikdy se jí to - možná naštěstí - nebo téměř nikdy úplně nepovedlo. A já
osobně nevidím jako nějakou zásadní překážku přijmout zákon jaksi většinami potřebnými pro ústavní zákon, minimálně zatím.
Myslím, že ta jednota politická je docela velká a kladu si ovšem otázku, jestli je to opravdu nezbytné. Skutečně pan ministr má
naprostou pravdu, na té legislativní radě vlády jako většinový názor skutečně zaznívalo, že by bylo lepší to udělat touto cestou,
že by to bylo opatrnější. Ale nevidím to úplně černobílé, protože ono konfiskace a vyvlastnění není úplně totéž. Vyvlastnění je
situace, kdy existuje nějaký veřejný zájem na tom, aby někdo, aby nějaký majetek se dostal třeba do vlastnictví státu. Jde o ten
majetek. A konfiskace je situace, kdy existuje nějaký veřejný zájem na tom, aby někdo byl zbaven svého majetku čili jde o tu
osobu, je to sankční. Tam pochopitelně to proto nemůže být za náhradu. A jak říkám, to je něco, co známe z trestního práva,
známe to vlastně i ze správního práva a dělá se to cestou běžných zákonů neústavních. Takže já to úplně nepovažuju za zcela
jasné, že by to potřebovalo ústavní většinu a kdybych jaksi byl v téhle roli, což naštěstí nejsem, tak pokud by to nešlo tou
cestou toho ústavního zákona, tak bych to možná zkusil cestou normálního zákona a pak to otestovalo u Ústavního soudu,
jestli to projde nebo neprojde.

Václav MORAVEC, moderátor 
Je to dobré testovat si to u Ústavního soudu?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Znáte nějaké jiné místo?

Václav MORAVEC, moderátor 
Právní puristé by řekli, že je lepší, právně je asi čistší jít tím ústavním zákonem.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Ale když si nejsem jist, zda potřebuji ten ústavní zákon, řekněme, že nemohu té většiny dosáhnout, tak to mohu zkusit. Jinak v
podstatě bavíme se o majetku, který je zmrazení, takže jaksi k žádné újmě tím pokusem rozhodně nedojde.

Václav MORAVEC, moderátor 
Stojí to za pokus?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
My máme poměrně dost práce, takže spíš bych šel způsobem, že půjdeme nad rámec těch evropských seznamů a uděláme ten
národní Magnitského zákon a že ten majetek prozatím zmrazíme. Pak se můžeme bavit o tom, co s ním uděláme dál, protože on
nám vlastně by neměl proklouznout mezi prsty, takže to teď spěchá podstatně více než úvaha na tom, jakým legislativně
technickým způsobem by byla prováděna konfiskace.

Václav MORAVEC, moderátor 
Říkáte, že máte dost práce a zároveň říkáte, že do konce května Magnitského zákon by mohl jít do vlády. Tak podle expertů
dobrou příležitostí pro omezování ruského vlivu v České republice, protože se právě v souvislosti s válkou na Ukrajině mluví
také o omezení ruského vlivu v České republice, tady je 6 doporučení pro vládu, které sestavili experti Rekonstrukce státu. Jde
o schválení zákona o evidenci skutečných zahraničních majitelů nemovitostí, protože Rekonstrukce státu říká, že by měla
česká vláda využít tu současnou situaci ke změně dalších norem. Dalším navrhovaným opatřením je důsledná novelizace
zákona o evidenci skutečných majitelů, aby se na údaje v evidenci dalo spolehnout, což dneska není a doložit tak vlastnickou
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strukturu firem. Experti z Rekonstrukce státu volají také po odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz. To je ostatně v
programovém prohlášení vlády a akorát nevíme, kdy bude tato věc realizována, protože většina majetku nejbohatších Rusů je
spravována přes offshore. Tzn. obecně problematika offshorů. Stát by se měl také zaměřit na posílení boje proti praní
špinavých peněz a zavést pravidla pro transparentní lobbing, a to kvůli zamezení vměšování osob spjatých s nedemokratickými
režimy, ať nemluvíme stále jenom o Rusku, jde i o Bělorusko a další země. Magnitského zákon, to už jsme slyšeli, že to je pro
vás, pane ministře, tedy ta zásadní věc, že do konce května by tady jste mohl ten zákon předložit. Co možná námitka, že byste
měli být širší jako legislativci a že by se měly uspíšit práce i na těch normách, které jsou v programovém prohlášení a zároveň
teď to nesnese odkladu, kupříkladu offshory, nemožnost ucházet se o veřejné zakázky, neprůhledná vlastnická struktura a
podobně.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Ještě jenom technickou poznámku k tomu, já, jako předseda legislativní rady vlády nepředkládám ty zákony, já jsem vlastně v
rovině oponentního orgánů a vždycky ten předkladatel je to gesční ministerstvo, v tomhle případě ministerstvo zahraničí, ale už
jsem uváděl, pokud...

Václav MORAVEC, moderátor 
Jste člen vlády, ale můžete říci nám legislativně dřív, když jsem se díval na strukturu, tak i legislativní rada vlády měla nějaký
plán legislativních prací, to samozřejmě posbíraný po ministerstvech, ale vy jako člen vlády můžete říct, nám by dávalo smysl
projednat tento balík, když už budeme probírat zákony o zmražování majetku a podobně, co by tam nebyly offshore a co by tam
nebyly?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Na příští vládu je právě jedním z bodů diskuze o novém plánu legislativních prací vlády a tyto zákony, které tam máte uvedeny,
jak moc budou akcentovány, protože většina z těch zákonů je v gesci ministerstva spravedlnosti, které tam má, tuším
navrženou lhůtu do konce roku, tak můžeme vést ještě další diskuzi o tom, jestli to je dostatečné či nikoliv.

Václav MORAVEC, moderátor 
Takže mě uspokojíte, respektive ministerstvo spravedlnosti a zrychlí se...

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Rozhodně to v plánu legislativních prací vlády je.

Václav MORAVEC, moderátor 
Zrychlí se práce. Máte k tomu něco?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Já jenom bych chtěl upozornit, že se obávám, že to uspokojení nebude mít dlouhého trvání, protože obávám se, že v oblasti
transparentnosti vlastnických vztahů, ten problém dnes není tolik v zákonech, jako spíš v jejich provádění. Pokud jde třeba o
evidenci skutečných majitelů, tak jak jsem měl možnost nahlížet do evidencí v jiných zemích a ve své práci to prostě dělám, tak
myslím, že ta naše je jedna z nejlepších dnes.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jak to, že to teda nefunguje?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
No tak protože možná vás překvapí, ale ti, o které jde, tak nemají příliš tendenci jaksi dodržovat ty zákony, že.

Václav MORAVEC, moderátor 
Proč my to neumíme vynutit?

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Protože je to vlastně neustálý boj s nepřítelem, který používá jaksi velké množství prostředků na to, přicházet na způsoby, jak ty
nové verze těch omezení zase obejít. Jo, podívejte se na Amelo direktivy, v podstatě vždycky, než ještě se stihne
implementovat vůbec nějaká verze, tak už zase komise má připravenou novou, protože zase už má pocit, že by se daly ještě
nějaké někde díry zalepit a něco by se dalo vylepšit. Myslím, že už se to dneska dostalo do fáze přehnané, že prostě bychom
se měli více zaměřit na to, provést to, co aktuálně máme, využít naplno těch prostředků, které v té legislativě dnes jsou. Což si
nejsem jist, to se vždycky děje. A teprve, když se zjistí, že už opravdu to nestačí, tak jít dál. Je příklad je...

Václav MORAVEC, moderátor 
A to neucházení se firem, to, co je v programovém prohlášení vlády, veřejné zakázky u firem, které mají sídla v daňových
rájích.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
To určitě může pomoci, ale jinak prostě připomenu věci, které se udělaly, které jsou důležité, je potřeba lépe je prostě
provádět. Třeba pokud jde o, to souvisí samozřejmě z původně evropskou legislativou, omezení hotovostních plateb. V
judikatuře našeho Nejvyššího soudu je to jakýsi kavalír delikt, takže porušení těchto pravidel nevede k neplatnosti těch smluv a
těch transakcí. A to samozřejmě znamená, že to není respektováno těmi, kterými to být respektováno má, jo. Takže tohle třeba
je taková drobnost, která kdyby se změnila, tak by byla mnohem větší trasovatelnost peněz a trasovatelnost peněz je vlastně
klíčová pro odhalování skutečného vlastnictví, protože když sledujete peníze, tak najdete ty opravdové majitele, jo. Čili ta
problematika je podstatně složitější a a jenom bych chtěl prostě se trochu postavit za naši evidenci skutečných majitelů, protože
zejména díky některým sankčním pravidlům, která jsou v tom zákoně, jako že ta společnost, když nemá správně vyplněnou
evidenci skutečných majitelů, ti skuteční majitelé nemohou vykonávat společenská práva, nemohou pobírat zisky, nemohou
hlasovat, tak opravdu ten náš seznam funguje lépe než většina seznamů.

Václav MORAVEC, moderátor 
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Už jsem tady zmiňoval v první části Otázek slovenský přístup, jiný přístup, než má Česká republika a týká se to neexistence
právního rámce, blokování tzv. dezinformačních webů. Vybrané stránky blokují v České republice mobilní operátoři po dohodě
s vládou a vojenskou tajnou službou. Další postup je nejasný. Navíc diskuze o dezinformacích jako trestném činu.

Michal KLÍMA, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací 
Tohle je věc, kterou se teďka zabývají právníci, určitě je třeba, aby tady to se využívaly právní možnosti, případně se právní
možnosti upravily. V té současné situaci vždycky právo musí reagovat na to, co se děje, že jo, tak pochopitelně tradiční právo
vznikalo dávno, třeba před vznikem internetu a sociálních sítí.

Václav MORAVEC, moderátor 
Říká vládní zmocněnec v rozhovoru pro dnešní Otázky. Jak vám jako právníkům vadí, že v České republice bez právního
rámce, tak vláda na základě asi informací tajných služeb doporučí blokování vybraných dezinformačních webů. Slováci
připravili zákon, který má omezenou platnost do 30. června. V současnosti, jak jsem zmiňoval, připravují zákon o opatřeních
proti šíření nedovoleného obsahu. Pane ministře, vadí vám to, že v České republice blokujeme a teď už to není 8 webů, ale
podle Novinek.cz se mluví až o dvou stovkách webů, které poskytovatelé těch domén blokují nejen kvůli dezinformacím, ale
kvůli také komerčně nepřijatelnému obsahu a podobně.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
No, jestli to chápu správně, tak tady jako my nejsme právo. Vláda vyzvala vlastně to sdružení právnických osob .cz nick si
nemůže nějakým způsobem zasáhnout a oni v rámci jejich obchodních podmínek mají podstatně širší nástroje, než má v tuto
chvíli vláda, tak je použili. Pokud uvádíte tu Slovenskou...

Václav MORAVEC, moderátor 
Nemůže se to vymstít, že soukromá firma rozhodne o tom, co je dezinformační web a zablokuje si..

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Jako soukromá firma má nějaké své obchodní podmínky, nějakou obchodní politiku a tu dodržuje. Nemyslím si, že by se mělo...

Václav MORAVEC, moderátor 
Takže vám ten zákon nechybí. Když se budeme dívat na slovenskou cestu a změny i mediální legislativy, které jsou například
na Slovensku, zmiňoval jsem speciální zákon, kdy jsou weby blokovány na základě právní normy, tak ta slovenská cesta je pro
vás horší než česká?

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Takhle se to úplně říct, nedá, ale mám za to, že slovenská cesta, co se tam teďka chystá, je, že trestný čin šíření poplašné
zprávy, které my máme taky, mezi které to v těch extrémních případech lze ty dezinformace zařadit. Nicméně Slováci se pokusili
tento jako trestný čin rozšířit i na nedbalostní pojetí tohoto skutku a setkalo se to, pokud vím, s velmi nepříznivým akademickým
pojetím. Vím, že i ministerstvo spravedlnosti se touto myšlenkou zabývalo, prověřovalo ji, zatím je to ve fázi prověřování, zda se
s vaničkou takříkajíc nevylije i dítě.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pane exministře.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Je to složité, to prostě jsme v nebývalé situaci, jsme ve válečné situaci. Ve válkách informace a dezinformace hrajou často
klíčovou roli za poslední velké války na evropském kontinentu byla výrazně omezená svoboda slova i v Anglii, v kolébce
demokracie. Takže já s tím principem zásadní problém nemám, zda je možné, aby se to odehrávalo na úrovni toho sdružení cz
nick, na to sdružení, ono to není nějaká společnost obchodní, to je hrozně zajímavá otázka, protože to vůbec jaksi je otázka
právní povahy internetu jako svobodného virtuálního média a prostoru samospravovaného vlastně. Čili to je součást té
samosprávy a teď, jak začlenit tu samosprávu do nějakých našich ústavních principů.

Václav MORAVEC, moderátor 
Do ústavního principu, aby nebyla omezována svoboda slova, protože ti, kteří dezinformují, tak říkají, je omezována naše
svoboda.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
Ale tady ano, ale tady prostě ta samospráva řekla, ono to je 200 webů, to to číslo je nesprávné, protože to skutečně, jak jsem
se pak díval na nějaké korekce toho článku, tak z větší části jsou to nějaké technické problémy a vůbec ne blokace kvůli
obsahu. Ale to je jedno, prostě ta samospráva řekne, takový obsah my tady na českých doménách na doménách s příponou cz
nechceme. Má na to právo nebo nemá? To je prostě jako když někde v hospodě řeknou, že u nás se nepovedou politické řeči,
že můžou to udělat nebo nemohou? Jaké opravné prostředky máte mít? Na kolik do toho má zákon nebo stát vstupovat
nějakými zákony? To jsou otázky, které jsou velmi složité.

Václav MORAVEC, moderátor 
Děkuju vám, že jste byli mými hosty. Děkuji dalším hostům, kterými byli ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády
Michal Šalomoun. Děkuju, díky těším na další setkání.

Michal ŠALOMOUN, ministr pro legislativu, předseda Legislativní rady vlády 
Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pozvání přijal bývalý ministr spravedlnosti, advokát a člen katedry obchodního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a také
člen Legislativní rady Robert Pelikán, děkuji i vám.

Robert PELIKÁN, bývalý ministr spravedlnosti /ANO/ 
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Děkuji. Hezký zbytek dne.

Václav MORAVEC, moderátor 
Takové byly dnešní Otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak jsme na
sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.

Jiří Volák / DRUŽSTVO ĎÁBLICE - Činoherní klub URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: kdykde.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022 19:49 , RU / měsíc: 74 335 , RU / den: 7 519 , AVE:
25 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
„Tvoje máma je fáma!“ První česká fake news pohledem z druhé strany. Orfeovská cesta do národního podsvětí.

Adresa: 
Ve Smečkách 26 
Praha 1 
web: 
www.cinoherniklub.cz 
„Máme holé ruce!“ V ulicích Prahy propuká revoluce. „Nechceme násilí!“ Manifestace je brutálně potlačena. „Viděla jsem ho
ležet v bezvědomí!“ Množí se zprávy, že při zákroku byl zabit student. 
Jenže na kraji města, v zapadákově zapadaném vrstvou podzimního listí, mají jiné starosti. Právě probíhá jedna obzvlášť
frustrující domovní schůze. Její průběh naruší jen příchod jakéhosi nového, neohlášeného souseda: studenta Matfyzu jménem
Martin Šmíd. Je 17. listopadu 1989 a on tvrdí, že tady v Ďáblicích nemá co dělat… 
Veselohra Družstvo Ďáblice vznikla na základě studia archiválií a svědectví pamětníků. 
O souboru: 
Teritoriální tyjátr (TT) je věčně studentský divadelní spolek zrozený z poznámek pod čarou Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Coby herci-teoretici v duchu nejlepších cimrmanologických tradic stavíme nade vše nudná fakta. S pomocí metody
teatrálního akademismu™ pak převádíme traumata, jizvy a křivdy z nedávné minulosti na jeviště snůškou laciných slovních
hříček a naivní poetiky, dekonstruujeme historické mýty vyhnáním ad absurdum. Krapet terapeuticky, hlavně pro srandu.
Držitel Divadelní třísky 2015 a Zlaté podrážky za včasné příchody 20:15. 
Délka představení: 1:30 hod včetně úvodní přednášky, bez přestávky. 
Více na: facebook.com/tyjatr 
Hrají: Štěpán Vizi, Kateřina Davidová, Ondřej Kavan, Tomáš Vítek, Viktorie Mertová, Martin Pospíšil 
Termíny 
Neděle, 24.04.2022 

Macron dál povládne Francii, Marine Le Pen však porazil těsněji než minule URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 24.04.2022 , Zdroj: respekt.cz , Autor: Tomáš Lindner, Andrea Procházková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.04.2022
21:22 , Celková návštěvnost: 1 560 000 , RU / měsíc: 572 511 , RU / den: 37 033 , Rubrika: Kontext , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,41
Emmanuel Macron byl znovu zvolen francouzským prezidentem. Ukazují na to projekce francouzských médií zveřejněné po
nedělním uzavření volebních místností v druhém kole voleb, které Macronovi přisuzují poměrně přesvědčivé vítězství s 58
procenty hlasů. Jeho krajně pravicová soupeřka Marine Le Pená získá kolem 42 procent. Volby nicméně provázela na
francouzské poměry malá volební účast, k urnám zřejmě dorazilo jen těsně přes 70 procent voličů, což je nejméně od roku
1969.

Macron se stane prvním francouzským prezidentem, který dokázal obhájit svůj mandát za posledních 20 let. Naposledy se to
podařilo Jaquesu Chirakovi v roce 2002. Le Pen nicméně zjevně porazí s výrazně menším náskokem než v roce 2017, což
podle pozorovatelů odráží nespokojenost mnohých Francouzů s dosavadním vedením země.

Podle agentury Reuters vypukly v sídle Macronova volebního štábu po oznámení projekcí hlasité oslavy, v táboře Le Pen se
naopak ozývalo bučení a pískání. Politička už uznala porážku, nicméně zisk 43 procent hlasů považuje za „zářné vítězství“.
Poděkovala všem stoupencům, zejména těm na venkově a v zámoří. Je odhodlaná dál bojovat a připomněla zejména červnové
volby do Národního shromáždění.

Zde odemykáme text z tištěného Respektu, který zkoumá, nakolik se Macronovi povedlo splnit jeho slib z roku 2017, tedy
zásadně transformovat Francii i Evropskou unii:

Óda na radost. Z reproduktorů vyhrává slavná Beethovenova skladba, kterou si Evropská unie vybrala za hymnu, a štíhlý
usměvavý mladík po schodech skáče na pódium u pařížského Louvru. Mává k lesu nadšených tváří a vlajek s trikolorou. Jsme
o pět let zpět – ani ne čtyřicetiletý Emmanuel Macron byl právě zvolen prezidentem Francie a působí jako zjevení. Po referendu
o brexitu, volbě Donalda Trumpa, celoevropském posilování nacionalistů, kteří vykreslují obraz upadajícího kontinentu, tady u
Seiny najednou vyhrál středový politik – a očividný optimista. A navíc s programem, který kromě zásadní přestavby Francie
nahlas slibuje těsnější integraci Evropské unie, tedy téma, o němž tehdy politici zavedených středopravicových a
středolevicových stran v kampaních raději mlčeli.

Macron dokázal na jaře 2017 zastavit rozjeté populisty a nyní se chystá na prezidentskou obhajobu. Do prvního kola voleb,
které proběhne nadcházející neděli, už nevstupuje jako outsider s emotivní kampaní nesenou tisícovkami mladých
dobrovolníků. Je jasným favoritem a už dlouho vypadá, jako by se v Elysejském paláci snad narodil. Letošní program je
stručný, do televizních debat s dalšími rivaly nechodí, kampaň je minimalistická a začala teprve v půlce března, měsíc před
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hlasováním. Působí to – a asi tomu tak je –, jako by státníka rušila při vykonávání důležitějších věcí: evropského předsednictví
a jednání o válce na Ukrajině.

Pokud nedojde k nečekanému překvapení, tak míří za výhrou. Od Jacquese Chiraca v roce 2002 by to bylo poprvé, kdy
stávající francouzský prezident dokáže obhájit post. Dokázal však mladý ambiciózní politik Francii a Evropu změnit?

Jiný svět

Když na tuto otázku odpovídá Emiliano Grossman, politolog z prestižní pařížské univerzity Sciences Po, vytahuje z rukávu
několik čísel. „Kolegyně studuje plnění volebních slibů a Macron podle jejího výzkumu splnil 46 procent slibů, 24 procent jen
částečně a 30 procent nesplnil vůbec. Takže celkově má spíš pozitivní bilanci,“ říká. Mezi klíčové splněné sliby patří zrušení
daně pro bohaté a pro firmy, podpora startupů a zjednodušení podnikatelského prostředí, včetně snadnějšího propouštění. A
právě zde podle Grossmana prezident zemí pohnul. „Ve Francii se za jeho vlády rozšířil podnikatelský duch. Macron nemá
jasnou ideologii, ale důvěřuje trhu. A tento postoj dokázal šířit do francouzské společnosti.“

Macronovi příznivci poukazují právě na ekonomické úspěchy způsobené snižováním daní a všemožnými investicemi. Podařilo
se zlomit křivku nezaměstnanosti, dlouhodobého francouzského problému. Před pandemií byla nejnižší od roku 2008 a díky
štědré podpoře během lockdownu se ani poté příliš nezhoršila – činí teď 7,4 procenta, v době jeho nástupu do úřadu to bylo
9,5 procenta. Ekonomika se rychleji než evropský průměr vrátila na svou úroveň před pandemií. „Podařilo se zpomalit přesun
výroby do mimoevropských zemí, i když to bylo způsobeno hlavně pandemií. Kolem různých startupů vyrůstá zcela nová
podnikatelská vrstva,“ dodává Grossman. Mnohé z těchto startupů sází na moderní technologie a ekologickou udržitelnost.

Nesplněné však zůstávají dvě klíčové reformy, proti nimž se vzedmuly nebývalé protesty. Důchodová reforma vedla k nejdelší
stávce od legendárního revolučního roku 1968. Jejím cílem bylo vedle zvýšení věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let i
sjednocení desítek penzijních systémů, v nichž si různé odbory vyjednaly vlastní privilegia, do jednoho srozumitelného systému.
Reformu zastavil příchod pandemie, Macron se k ní ale v případném druhém funkčním období slibuje vrátit.

Podobně dopadla i velká ekologická daňová reforma. V jejím rámci Macron zvýšil daň z pohonných hmot a zrušil rozdíl ve
zdanění benzinu a nafty. Ta byla dlouhodobě zvýhodněná (mimo jiné pro údajnou úspornost) a v roce 2015 jezdily s dieselem
dvě třetiny francouzských aut. Změna vyvolala živelný hněv na venkově a v maloměstech v podobě protestního hnutí tzv.
žlutých vest, které se v jistou chvíli těšilo důvěře 70 procent Francouzů. Demonstranti nadávali, že na ně Macron hrne náklady
ekologické reformy a protežuje obyvatele větších měst, kde je hustá hromadná doprava, zatímco venkov se bez auta neobejde.
„Zatímco vláda myslí na konec civilizace, my myslíme na to, jak se protlučeme do konce měsíce,“ zněl jeden ze sloganů. Hnutí
se rozjelo na Facebooku, nemělo strukturu a vůdce, vystupovalo proti celému establishmentu, včetně například novinářů, a
vyústilo do násilného plenění na pařížské třídě Champs-Élysées. Macron ustoupil, uhlíkovou daň zrušil a na ekologické reformě
ulpěla pachuť elitářského projektu, který jde proti zájmům obyčejných lidí.

Žluté vesty nezmizely. (Paříž, 1. května 2021) • Autor: Profimedia

Do společnosti se vryl obraz Macrona coby prezidenta bohatých, k němuž přispěl i styl jeho vládnutí. Vláčnost, nevýraznost
jeho předchůdce Françoise Hollanda nahradil energií a naléhavostí. Pronáší brilantní projevy, oznamuje velké reformy, rád o
všem rozhoduje sám. Podle římského boha světla, nebe a počasí, státu a jeho zákonů se mu přezdívá Jupiter. „Na počátku
svého prezidentství se pokusil ukázat, že mladý muž s malými politickými zkušenostmi může být silným lídrem s autoritou. Ale
odvrácená strana tohoto veřejného obrazu – elitář – se vepsala do povědomí lidí a je těžké ji změnit,“ píše Sophie Pedder,
francouzská zpravodajka týdeníku The Economist. Jen kolem 20 procent obyvatel si podle nedávného průzkumu myslí, že
prezident rozumí starostem běžných lidí.

Více učitelů do chudých čtvrtí. (Macron na návštěvě školy během pandemie, Melun, předměstí Paříže, březen 2021) • Autor:
Profimedia

Přitom se během Macronovy vlády zlepšila kupní síla široké střední vrstvy a prezident prosadil řadu spíše levicových kroků.
Zdvojnásobil například počet učitelů na základních školách v chudých čtvrtích a zavedl ve školách zdarma snídaně, ceny jídla v
univerzitních menzách zastropoval na jedno euro, zvýšil sociální dávky pro nejchudší, prosadil pokuty pro firmy, které
neodstraní nerovné platy mužů a žen, zavedl státní poukázky na kulturu pro dospívající a mladé Francouze.

„Přesto neznám Francouze, který by v něm viděl něco sociálního,“ říká politolog Jan Rovný ze Sciences Po. Oproti předchozím
volbám se podle Rovného část jeho voličů promění: minule pro Macrona hlasovali hlavně bývalí příznivci socialistů, z jejichž
strany vzešel, tentokrát převezme hodně hlasů středopravicovým republikánům. Obě tyto strany počítají s volebním
propadákem: kandidátce socialistů, pařížské starostce Anne Hidalgo průzkumy přisuzují dvě procenta hlasů, republikánské
kandidátce Valérii Pécresse pak devět procent. „Podařilo se mu totálně překopat francouzskou politiku a zničit desítky let hlavní
francouzské politické strany,“ komentuje Rovný. Podle něj se zcela změnilo hlavní štěpení francouzské politiky: pryč je doba
střetu pravice s levicí, nyní proti sobě stojí Macron, ekonomicky pravicový a kulturně liberální, a nacionalistický, kulturně
konzervativní a ekonomicky sociální tábor kolem Marine Le Pen. Ta nyní například slibuje zrušit DPH na základní potraviny,
osvobodit zaměstnance mladší 30 let od daní z příjmu a zvýšit důchody.

Navzdory ekonomickým úspěchům a pravděpodobné výhře Macrona (momentálně by získal 28 procent hlasů) je společnost
možná ještě více rozštěpená a nacionalistický tábor – když se sečtou aktuální preference Marine Le Pen (21 procent) a ještě
radikálnějšího Erica Zemmoura (11 procent) – silnější než minule. „Optimismus z kampaně roku 2017 se nepřenesl do
společnosti,“ říká Michel Perottino, francouzský politolog, který vyučuje na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Podle
výzkumů dnes jen 23 procent Francouzů věří, že se jejich životy po Macronově znovuzvolení zlepší, 40 procent počítá se
zhoršením. Naprostá většina respondentů dále považuje zemi za nespravedlivou, a i když Macron volby vyhraje, zásadní
témata populistů – zloba směrem k elitám a přistěhovalcům – zůstanou v centru veřejné debaty. Druhé kolo voleb proto podle
demoskopů neskončí tak jasným výsledkem jako v roce 2017, kdy Macron v souboji s Marine Le Pen získal 66 procent hlasů.

Podstatné ale je, že Macronovo prezidentství běželo ve vleku velkých krizí – pandemie a války na Ukrajině – a realita mu v
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mnohém dala za pravdu. Ukázalo se, že mnohé jeho priority a sliby z roku 2017 míří správným směrem, a vidět je to zvláště na
evropské úrovni.

Jediný formát

Emmanuel Macron tehdy o Evropě mluvil často, nejpamátnějším ale zůstane jeho vystoupení na pařížské Sorbonně. Představil
tam v atmosféře roku 2017 radikální vizi Unie, která se stane jednou z velmocí v rychle se měnícím světě: s vlastní armádou,
vlastní geopolitickou strategií, společným dluhem i daněmi, s novými institucemi, například ministrem financí a parlamentem
eurozóny.

„V tu dobu se většina jeho výroků zdála neuvěřitelně abstraktní a teoretická. Proč někdo v době míru například mluví o posílení
evropské obrany? Macron byl vnímán jako možná trochu naivní vizionář, takový typický Francouz, který opět přichází s něčím
velkým a bombastickým. Předběhl však dobu. To, co v roce 2017 řekl, dává v dnešním kontextu mnohem větší smysl,“ říká
Joseph de Weck, francouzský politolog a autor Macronovy biografie.

Ještě před dvěma lety by skutečně bilance jeho výsledků v Evropské unii vyznívala bídně. Z Německa, klíčové země
společenství, na své návrhy nedostal žádnou odpověď. „Vlastně to bylo ještě horší. Média, think tanky, opoziční politici
kritizovali, že Macronovi neodpovídáme. A ani Angela Merkel a její vláda nereagovaly,“ připomíná Josef Janning, který v té
době vedl berlínskou kancelář Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR). Macron naléhavě vnášel velké nápady do
veřejného prostoru, toužil po změnách – a na německé straně společného evropského motoru vládla opačná energie, v
podstatě spokojenost s takovou Evropou, jaká je. A přesvědčení, že složitý organismus 27 států půjde beztak proměnit jen
během velkých krizí. Macron nedokázal najít spojence ani jinde na kontinentě.

Pak ale na jaře 2020 přišla pandemie. Zprvu nejsilněji zasáhla jihoevropské státy, hlavně Itálii, už tak silně oslabenou dopady
předchozích dvou krizí – dluhové a migrační. Snaha zabránit včas nové finanční krizi ve třetí největší zemi eurozóny vedla ke
vzniku fondu obnovy, jehož 750 miliard eur si EU prvně v historii společně půjčila na kapitálových trzích. Macronova idea
reformy eurozóny se náhle v okleštěné, na obnovu po pandemii prozatím omezené podobě naplnila. Unie se poprvé společně
zadlužila, prolomila tak letité tabu v Německu a na severu Evropy – ačkoli by k tomu, jak upozorňuje Josef Janning, nejspíše
došlo i bez Macrona.

Podobný vývoj se opakuje teď po válce na Ukrajině. „Kvůli válce dnes každý chápe, že Evropa musí přemýšlet nad vlastní
obranyschopností a potřebuje se zbavit své závislosti na ruské energii – něco, co Francie chtěla už dlouho,“ vysvětluje Joseph
de Weck. Evropské vlády zvyšují zbrojní výdaje a posilují spolupráci – směřují k většímu provázání s USA, nikoli tedy k
Macronem opakované větší evropské autonomii, ale i tak jde o posun v jeho duchu. „Takže v jistém smyslu byl úspěšný, i když
mu do určité míry nahrály vnější okolnosti,“ dodává de Weck.

Po pěti letech Macronovi chybí čerstvost outsidera, hlavní linie jeho volebních slibů však zůstávají stejné. Dokončit penzijní
reformu, pokračovat v ekonomické reformě, dosáhnout „nezávislejší Francie v silnější Evropě“. Do jeho vize autonomie patří
také větší nezávislost na dovozu energií, návrat strategického průmyslu do Evropy, potravinová soběstačnost. Třicet miliard
dolarů chce investovat do nových technologií, obnovitelné zdroje a šest nových atomových elektráren mají z Francie udělat
první velkou zemi, která se obejde bez fosilní energie. Rozpočet obrany má k roku 2025 stoupnout ze 41 na 50 miliard eur.

Letošní hlavní rivalové naopak projevili zcela špatný odhad. Léta sympatizovali s putinovským Ruskem a navrhovali odchod
Francie z integrovaného vojenského velení NATO. V průzkumech druhá Marine Le Pen v roce 2014 přijala půjčku od ruské
státní banky a po vpádu na Ukrajinu musela vyhodit 1,2 milionu volebních brožur, v nichž se chlubila i fotkou s Putinem. Éric
Zemmour před měsícem označil našikování 100 tisíc ruských vojáků u ukrajinských hranic za něco zcela legitimního. Radikálně
levicový Jean-Luc Mélenchon prohlašoval, že válku vyprovokovala Amerika a NATO snahou o údajnou „anexi“ Ukrajiny.
„Macronova hlavní výhoda je stejná jako před pěti lety: obrovská slabost soupeřů,“ říká politolog Perottino. „Ať si o něm
myslíte, co chcete – on je jediným kandidátem s prezidentským formátem.“

Značku je třeba chránit i mimo krizi
TISK , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 8 , Autor: JAKUB KŘEŠNIČKA , Vytištěno: 15 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 25.04.2022 00:28 , Čtenost: 35 635 , Rubrika: značka , AVE: 321 129,18 Kč , Země: Česko , GRP: 0,40
Kvůli pandemii a invazi na Ukrajinu si zvlášť pobočky nadnárodních skupin dávají větší pozor na to, v jakých souvislostech se
jejich reklama objevuje. Místní firmy by měly přidat.

Potřeba chránit značku před útoky, spojováním s dezinformacemi a nevhodným umístěním reklamy, která může zadavateli
spíše uškodit, není pro tuzemské společnosti novinkou. Když se před dvaceti lety, kdy připojení k internetu neměla v Česku ani
třetina domácností, objevovaly u zpráv o tisícileté povodni reklamy se sloganem „panenko skákavá!“, mohlo to být ještě svým
způsobem zábavné. Kampaně na potápěčské vybavení u zpráv o utonutí zpěváka Karla Zicha v roce 2004 už byly určitě
nevhodné.
I přes takové zkušenosti mají v případě takzvané brand safety (BS) inzerenti co dohánět, jak dokazují zkušenosti od startu
invaze Putinových vojsk na Ukrajinu. Kdo se i dnes prokliká na zprávy o nedávném masakru v Buči, může u nich najít kampaně
na slevy supermarketů, elektroniky nebo na ochranu antivirem. Vedle zpráv o znásilňování se dá narazit na reklamu s „trendy
jara 2022“…
Pro značky je to nebezpečné i podle průzkumů na něž upozornila WARC. Třeba v USA by 80 procent zákazníků omezilo nebo
ukončilo nákupy produktů s inzercí poblíž škodlivého obsahu. Lidé jsou v takovém případě 2,8krát méně ochotní se ztotožnit se
značkou. Zodpovědnost za to, kde se reklamy zobrazují, mají podle až 70 procent lidí právě zadavatelé.

NEKONEČNÉ DEZINFORMACE

Podle Asociace komunikačních agentur (AKA) zadavatelé problematiku BS řeší více. „Zájem o téma ze strany zadavatelů
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skokově vzrostl po útoku na Ukrajinu. Je zajímavé, že takový spontánní zájem jsme neregistrovali v rámci pandemie, kde rovněž
dezinformace svištěly éterem a termín sám vstoupil do popředí společenské diskuze,“ uvádí ředitel AKA Marek Hlavica a
dodává: „Na válku na Ukrajině je ale mnohem jednotnější pohled, a tak je silná vůle nepodporovat šiřitele ruské válečné
propagandy. Současně proměna mediálního obsahu směrem k trpkým až drastickým obrazům války staví značky do
nepříjemného kontextu.“
Z vlastní zkušenosti to potvrzuje například Michal Ročeň, ředitel divize Digital First Marketing Group (DFMG), podle něhož se
téma výrazně řeší u místních zastoupení nadnárodních skupin: „Některé značky věnují zvýšenou pozornost jak konkrétním
médiím tak i konkrétnímu obsahu a to nejen vzhledem k umístění reklamních formátů, ale kupříkladu i vzhledem k tvorbě
obsahu na sociální sítě, které jsou tématem přehlceny.“
AKA kvůli zvýšenému zájmu zadavatelů i agentur uspořádala nedávno už druhé pokračování workshopu Brand Safety
Academy, jejíchž pět hlavních zásad najdete na následující straně. Na přípravě workshopu AKA spolupracovala s Fakultou
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ), ale také s Asociací public relations, organizací Nelež, iniciativou
Konspiratori.sk a dalšími. Pro AKA je podle jejího ředitele stále zásadní odstínění zjevně dezinformačních platforem od placené
on line reklamy. „V květnu se opět sejdeme v širokém kruhu těch, kteří téma řeší, a budeme hledat další způsoby, jak z pohledu
reklamy s dezinformacemi bojovat. Jsme připraveni asistovat i státu v jeho snažení,“ dodal Hlavica.
Situaci spojenou s dezinformačními weby sleduje a pomáhá řešit právě zmiňovaný spolek Nelež, k němuž se připojilo už více
než 200 firem, které svými investicemi nechtějí takové servery podporovat. Jak upozorňuje předseda spolku Roman Číhalík, i
přes zablokování přístupu ke zhruba třem desítkám podobných stránek, jejich aktivity nekončí.
„Poměrně rychlým krokem byla změna domény prvního řádu nebo přejmenování celé domény a její přesměrování na původní
obsah,“ upozornil i na svém profilu na LinkedIn.
Jako příklad uvedl Ceskobezcenzury.cz, který se přejmenoval na Ceskezpravy.eu.
Server je podle autorů samých „živen pouze reklamou“. Jednou z firem, které ji poskytovaly, byla i státní společnost ČEZ. Ta o
den později na Číhalíkův příspěvek reagovala ujištěním, že novou adresu přidává na seznam webů, u nichž se její reklama
neobjevuje.

O ŠEST LET POZADU

Podle experta na bezpečnost značek Jindřicha Oukropce z FSV  UK  a spolku Česko. Digital, jsme ale v této problematice
oproti Západu zhruba o šest let pozadu. „Lokální značky si procházejí ohněm, když bojují s trolly na Facebooku a obrňují se za
pochodu. Místo vzdělávání v oboru a příprav na hrozby dopředu se řeší TikTok, influenceři a nedostatek lidí v oboru. Brand
safety si těžko získá prioritu číslo jedna, dokud se o značce nešíří dezinformace. A to už je pozdě,“ varuje Oukropec.
Firmy se musejí také bránit různým podvodným aktivitám včetně falešných soutěží ve stylu značek na serverech, které se tváří
jako tradiční zpravodajství. S těmi se potýkali mimo jiné operátoři O2 či Vodafone, řetězce Lidl a Penny market nebo třeba
banky.
S komerčními dezinformacemi cílenými na firmy samotné není v Česku příliš zkušeností. Snad nejvýraznějším případem byly
zprávy o „vajíčcích smrtelně jedovatého pavouka“ na banánech z Lidlu z roku 2016, z nichž se ale nakonec „vyklubala“
neškodná pavučina. „Oproti zahraničí vliv na značky spíše hádáme, než abychom měli vlastní příklady. Zatím se řídíme heslem
‚co mě nepálí, to neřeším‘ a to se může vymstít,“ konstatuje Oukropec.
Podobně jako další odborníci doporučuje, aby značky byly na krizové situace připravené, aby mohly na podobné informace
rychle reagovat. Takový přístup na Brand Safety Academy zmínil například šéf značky a marketingové komunikace T -Mobile
Ladislav Báča, podle nehož mají u operátora „speciální jednotku“ složenou ze zástupců jeho oddělení, externí komunikace a
PR a řízení online komunikace. Ta funguje i přes WhatsApp, a tak je schopna takřka okamžité reakce. Když je potřeba širší
krizová komunikace, zapojují se i lidé z oddělení IT a technologií, korporátní bezpečnosti či právního oddělení.
Co by měly firmy v krizové situaci podle odborníků dělat? V první řadě musí být schopné ověřit, jestli je dané tvrzení pravda.
Měly by předpokládat dobrý úmysl zákazníka a podle toho k situaci přistupovat. Když se prokazatelně ukáže, že jde o
nepravdivé nebo zavádějící informace, měly by vše vysvětlit ideálně tak, aby dezinformaci ještě nepodporovaly.
„Pochopení je pro mě klíč k úspěchu. Jak na straně firmy, která musí chápat autora dezinformace i ty, kteří jí podlehli, tak na
straně druhé musí její zákazníci z reakce pochopit, co se děje a jak se věc má doopravdy,“ dodává Oukropec, který na toto
téma zpracovává i studii mezi tuzemskými firmami.
Loni pak musela společnost DHL vysvětlovat, že její letadlo skutečně nerozprašovalo koronavirus nad Brnem, jak v hoaxu tvrdil
server Aeronet, což sdílel i tehdejší poslanec SPD Lubomír Volný (viz MAM 11/2021).
Reakci firmy, která se vedle vydání prohlášení o právních krocích později soustředila spíše na interní komunikaci, jež byla pro
uklidnění zaměstnanců potřeba, ocenil během Brand Safety Academy i Jan Suda, mediální stratég agentury McCann Prague.
„Vzali to s nadhledem a mimo jiné rozdávali zaměstnancům i zákazníkům roušky se srdíčkem nad Brnem. Po sebevědomé
reakci si mohli oddechnout,“ uvedl.

BLACKLISTY A WHITELISTY

Kvůli událostem posledních dvou let ale přeci jen bezpečnost značky získává větší prioritu. Jak říká Suda, posouvá se od
diskuzí v kruzích, které mají na starosti umísťování reklamy, až k marketingovým manažerům, kteří se o BS starají a kontrolují ji.
Hromadně se třeba zaváděly a aktualizovaly „blacklisty“ prostor, kde se reklama nemá zobrazovat. Některé společnosti řeší i
„whitelisty“, tedy seznamy míst, která jsou pro reklamu vhodná.
S obojím pracuje například operátor Vodafone, který od roku 2019 postupně převzal kontrolu nad digitálním nákupem médií a
dnes řeší in -house jejich programatický i přímý nákup. „Máme přímé zasmluvnění s pěti největšími online vydavateli i s
podmínkami a systémem kompenzací,“ uvádí Dominika Hánová, která má ve firmě na starosti strategii digitálních médií. Mezi
vyloučenými servery má operátor mimo jiné vedle Parlamentních listů i stránky Mimibazar, u nichž se nedá předvídat
uživatelsky vytvořený obsah. Z obdobného důvodu Hánová nedoporučuje třeba ani umisťování reklamy do „livestreamů“.
Své seznamy pak má rovněž skupina Unilever, která podle ředitele pro digitální transformaci Martina Minaříka na jejich
aktualizacích spolupracuje s mediální agenturou, centrálami obou společností a na lokální úrovni také se spolkem Nelež.
Podle aktuálních událostí seznamy upravuje s agenturou i ČSOB. „Jako nejbezpečnější vnímáme přímý nákup a ‚private dealy‘
v kombinaci s nástroji pro brand safety,“ konstatuje Štěpán Cilka, projektový manažer pro oblast mediálního plánování v ČSOB.

VYPNOUT ČI PŘESUNOUT

Takzvané private dealy, přes které dávají média přímo vybraným zadavatelům prémiový prostor, zmiňuje jako vhodnou ochranu
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značky například i programatický stratég v Publicis Groupe Martin Palounek. „Komplikace nastává ve chvíli, kdy naprostá
většina zpravodajství přepne do krizového módu a objem zaručeně ‚bezpečného‘ reklamního prostoru dramaticky klesne,“
dodává.
Takové krizové chvíle, jakými byly například lockdowny nebo zvlášť první týdny války na Ukrajině, nebývají pro kampaně
vhodné. Značky chtějí reklamy v takovém případě vypnout nebo přesunout do jiných kategorií či sekcí daného média. Místo
zpravodajství volí třeba lifestylovou rubriku. „Do objednávek s médii se také začaly dostávat klauzule o možnosti storna v
případě rizikových událostí,“ říká Jan Suda vzhledem k tomu, že některé mediatypy neumějí nebo nechtějí požadovanou
bezpečnost značce zaručit.
Pro média je to paradoxní situace — krizové situace zvyšují čtenost zpravodajství, což by mělo přinést i vyšší příjmy z inzerce.
Zvlášť známé značky ale nechtějí BS obětovat vyššímu počtu zobrazení inzerce. Solidní média podle ředitele pro programatiku
v agentuře Adexpres Adama Petra nereagují špatně.
„Mohl by to pro ně být reputační problém, kdyby byla média spojována s poškozením značky inzerentů. V digitálu velmi dobře
funguje tlak zadavatele a agentury. Pokud se reklama nedá alespoň částečně omezit, klient ji zastaví. Ochrana značky má
přednost,“ tvrdí Petr s tím, že jsou podobné situace pro média příležitostí k úpravě obchodních modelů.
Individuálně situaci posuzují v Unileveru v dobách, kdy to považují za důležité. Ve zpravodajství nechce být skupina například
spojována s kontextem zpráv o násilí. „Na druhou stranu v dobách, kdy tato tématika převládá, se zaměřujeme na posílení
prezence v ostatních rubrikách daného vydavatelství, abychom neomezovali jeho příjem právě ve chvíli, kdy pomáhá
financovat přinášení pravidivých zpráv z místa konfliktu,“ tvrdí Minařík.
Problém se podle ředitele pro digitální obchodování v GroupM Martina Picka týkal jen čistě zpravodajských médií, jichž je ale
minimum. „Nicméně čeští dodavatelé zaslouží uznání za to, jak v té nejurgentnější chvíli darovali nezvykle obrovské množství
reklamního prostoru pro rychlou podporu humanitárních projektů, stejně jako se nakoupeného prostoru v jejich prospěch
vzdalo nemalé množství klientů,“ doplňuje.

NA SLOVECH ZÁLEŽÍ

Když značka kampaň potřebuje, může také upravit samotné inzeráty. „V dnešní době je téměř nemožné se tématu Ukrajina u
větších kampaní vyhnout. Klademe proto co největší důraz na obsah reklamy, který by neměl být směrem k tématu Ukrajina
jakkoliv kontroverzní,“ říká Michal Ročeň z DFMG.
Co je pro značku únosné, si většinou definují zadavatelé sami, někdy s doporučením agentur. Jako jedno z nich zmiňuje Martin
Picek „tupě neblokovat“ editorální zpravodajské weby, kde se dá opřít o funkční redakci, novinářské kodexy a objektivní
informace s uváděním zdrojů. „Vyplatí se použít filtry pro brand safety a blokovat případně jen ten obsah, který je vyhodnocen
jako závadný pro danou míru rizika,“ říká.
Jako takový nejčastější filtr lze chápat třeba soubor nežádoucích klíčových slov, který se používá v kombinaci se seznamy webů
a jejich kategorií. Pro každou značku je samozřejmě jiný, dnes se v nich ale pochopitelně často objevují slova jako válka, invaze
či smrt. „Objevují se tam i termíny jako předražené tarify, vulgarismy, názvy teroristických organizací, slova vztahující se k
přírodním katastrofám, slova se sexuálním podtextem a podobně.
Seznam aktualizujeme tak často, jak vyžaduje aktuální dění a témata, která jsou komunikována médii,“ dává další příklady
Dominika Hánová z Vodafone. Hranici rizika pro bezpečnost značky pak přibližuje na spojitosti s pandemií: „Pokud se jedná o
informační článek k měnícím se opatřením, není nijak nevhodný pro spojení s reklamou. Ale u textů informujících o počtu
zemřelých osob na koronavirus jsme naši reklamu už mít nechtěli.“
Na souvislost zobrazení reklamy škodlivého pro značku v kontextu zpravodajského obsahu se zaměřuje i společnost T -Mobile,
která podle Ladislava Báči připravuje měření společně s datovou agenturou Kantar. „Chceme zkoumat, jak je vhodné se
chovat v tomto novém prostředí s krizovými zprávami, jak se k němu zodpovědně postavit a vyhnout se panice, kvůli níž by
někteří inzerenti všechnu reklamu nejraději vypínali,“ uvedl Báča s tím, že výsledky by mohly být zhruba za měsíc.

STOPKA PŘED NÁKUPEM

Podle agentur i zadavatelů, které MAM oslovil, se ochrana značky asi nejsnáze zajišťuje v programatickém nákupu digitální
reklamy, kdy se prostor kupuje prostřednictvím aukcí. Takzvaná pre -bidová ochrana využívá pro nakoupení prostoru
verifikační systém třetích stran. Ten ještě před nabídkou platby (bid) zkontroluje prostor pro reklamu podle nastavených
požadavků na pozici reklamní plochy i v souvislosti s obsahem, klíčovými slovy a podobně. Pokud objeví nesrovnalost, nabídka
se neuskuteční, prostor se nenakoupí.
„Velmi dobře funguje i systém na platformě YouTube, Google má několik funkcionalit, které inzerentům pomáhají nastavit, u
jakého obsahu se reklama zobrazovat nemá,“ dodává Hánová a upozorňuje: „Důležité je ale říci, že žádný systém nefunguje na
sto procent a i naše reklama se zobrazí v kontextu, který pro značku není vhodný. Opatřeními se riziko snažíme minimalizovat.“
Že je téma BS důležité i pro ostatní platformy, připomíná šéf tuzemské Httpool Ondřej Pavelek. „Meta umožňuje mimo jiné funkci
manuálního výběru umístění reklamy nebo volbu témat, s kterými nechce být inzerent spojován. TikTok v případě prémiových
formátů TopView a OneDayMay dodatečně kontroluje videa, která se u sdělení zobrazí, a zajišťuje, že jsou v souladu s
podmínkami komunity. V případě Twitteru se jedná o omezení nevhodného obsahu zejména v případě toho nenávistného,
obsahu pro dospělé, násilí či nelegálních produktů,“ dává příklady.
V případě pre -bidové ochrany může ještě dojít k extrému, kdy si zadavatelé nastaví filtry až příliš přísně. „Při nejvyšší ochraně
je jakýkoli obsah, který nespadá do žádné kategorie, definován jako závadný a je z nákupu vyloučen,“ varuje Karel Nejedlý, „ad
operations team lead“ v GroupM.
Martin Palounek z Publicis Groupe připomíná možnost méně přísné varianty, která umožňuje nákup i na stránkách, které ještě
nebyly validovány. „Na základě našich testů v situaci, jako je invaze na Ukrajině, přináší toto nastavení ale jen minimální
benefit,“ dodává k tomu.
Podobně se reklamní investice dají hlídat i pro případ kvality impresí a skutečného zobrazení reálným uživatelům. I v tomto
případě může být nastavení příliš drsné, k čemuž dochází třeba ve chvíli, kdy si ho místo digitálního marketéra vezme na
starost oddělení nákupu. „Jsou to lehce bizarní situace a spíše naprosté výjimky, když si klient nastavil chtěnou kvalitu tak
přísně a s nulovou tolerancí, že to znemožnilo jakýkoli digitální nákup,“ připomněl Nejedlého kolega z GroupM Picek.
Většina oslovených odborníků ale tvrdí, že v Česku není u hlavních publisherů problém s robotickými a podvodnými impresemi
a například u prémiových dodavatelů za Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) je tento podíl pod jedno procento.

KDYŽ JE PROBLÉM
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Další možnost pro zabezpečení značky představuje post -bidová ochrana, která zobrazení reklamy kontroluje až po jejím
nákupu.
„V takovém případě se jen rozhoduje na základě získaných dat o pozici, webu či obsahu, jestli chcete banner zobrazit nebo ne.
Pokud ne, ukáže se jen prázdná plocha nebo generická kreativa,“ vysvětluje Adam Petr z Adexpresu.
V takovou chvíli už ale má samozřejmě zadavatel prostor zaplacený, buď se s tím v rozpočtu počítá, nebo se řeší systém
kompenzací a refundací, který ale zadavatelé nechtějí přibližovat.
„Pokud k nějaké reklamaci dojde z naší strany směrem k dodavateli, nejčastěji to řešíme spuštěním části či celé kampaně v
prostředí bezpečném pro značku klienta. Ponižování fakturace je pro nás až krajní možností, chceme být partnery i pro
dodavatele prostoru,“ dodává ještě pohled za agentury Picek.
Když je reklama nakoupená bez technologií, jednají o tom agentury s konkrétními médii, která musejí reklamu stáhnout.
„Nejčastěji se řeší, jestli to technicky umějí a jestli za to inzerent bude platit. V případě, že to bylo v objednávce zakázáno, řeší
se kompenzace,“ uvádí Jan Suda z McCann.
Nastane -li problém se zobrazením v případě zmiňovaného programatického nákupu, dá se leckdy situace snadno řešit
úpravou cílení či vyloučením konkrétního umístění.
„Historicky se nám stalo i to, že se reklama zobrazila na doméně, i když byla vyloučená. V takovém případě je lepší klienta
upozornit, kampaně dočasně zastavit a až potom s platformami řešit, kde k problému došlo a jak tomu zabránit,“ uzavírá Petr.

Zakládáme si na programatickém nákupu médií, dává kontrolu nad tím, kde se reklamy zobrazují a zároveň možnost je obratem
vypínat Nákup balíku reklamy přímo je třeba hlídat, aby se inzerce neobjevila u „přibalených“ zpráv o agresi či smrti

Pět zásad pro bezpečnou značku

1 Definujte, co pro vás znamená ohrožení značky. Může jít o její přímé napadení dezinformacemi, influencery či autoritami, ale
také o kontextuální ohrožení přes reputaci média nebo kvůli sémantickému kontextu. 2 Stanovte osoby nebo orgány, které
budou odpovědné za monitoring sledování a vyhodnocování rizika ohrožení značky. Vlastníkem procesu musí být jedna osoba,
rozhodování o riziku může být kolektivní. 3 Nastavte proces monitorování rizika ohrožení značky. Využijete zpětnou vazbu z
CRM systémů, monitoring médií, sociálních sítí a umisťování reklamy, zejména online. 4 Nastavte proces včasného varování a
vyhodnocení rizika uveďte do souladu s procesem krizového řízení a komunikace. Nastavte ho v souladu s etickými a CSR
principy společnosti. 5 Zajistěte dostatečnou kapacitu pro případnou reakci — u komunikační agentury, ambasadorů značky,
zaměstnanců a loajálních zákazníků.

První kroky: Zavažte smluvně svoji mediální agenturu k přijetí opatření, která minimalizují ohrožení značky. Nemonitorujete-li
sociální sítě, nastavte podmínky, za kterých vás musí poskytovatel monitoringu informovat o mimořádných událostech.
Implementujte bezplatný software Nelež. Popište zodpovědnosti a určete vlastníka procesu. Staňte se členy platformy
profesionální komunikace. Zatímco na jaře 2020 nemalá část klientů kampaně vypínala, po invazi na Ukrajinu zpřísňovali
ochranu značky, někteří měnili reklamní sdělení

Foto autor:   Foto: ISTOCK
Foto popis:   Jindřich Oukropec FSV  UK , Česko. Digital
Foto autor:   Zdroj: BRAND SAFETY ACADEMY, AKA, FSV  UK
Foto popis:   Michal Ročeň DFMG
Foto popis:   Dominika Hánová Vodafone
Foto popis:   Jan Suda McCann Prague
Foto popis:   Martin Minařík Unilever
Foto popis:   Martin Palounek Publicis Groupe
Foto popis:   1 Dodnes je u zpráv z masakru v ukrajinské Buči možné vidět reklamy, které pro značku nejsou příliš bezpečné,
nejde jen o server Novinky.cz…
Foto popis:   3 Ani nynější rozcestník na zpravodajství o dění na Ukrajině neposkytuje „ideální klima“ pro každou reklamu.
Foto popis:   2 …děje se to například i na serveru iDnes.cz. „Trendem jara“ by pro zadavatele měl být větší důraz na hlídání
prostoru, kde se rekama zobrazuje.
Foto popis:   4 Když Roman Číhalík z Nelež upozornil na LinkedIn, že ČEZ podporuje novou verzi dezinformačního webu, firma
stránky zařadila na blacklist.

ŠÍŘÍME RADOST A SLÁVU ČESKÉHO PIVA
TISK , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Premium Guide , Strana: 10 , Autor: Marek Brodský , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 00:28 ,
Rubrika: české pivo , AVE: 701 837,68 Kč , Země: Česko
Covid necovid, národní pivovar Budějovický Budvar má za sebou dva rekordní roky, dokonce se stal největším českým
exportérem piva. Ani nejbližší roky však nebudou jednoduché, český pivní trh se bude vyrovnávat s šokovým zdražením energií
a surovin. „Vaříme prémiové pivo z prémiových surovin a z této cesty nikdy nechceme ustoupit, i navzdory prudkému růstu
cen,“ slibuje generální ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. 

* Máte za sebou dva rekordní roky, co týká výstavu i tržeb. V loňském roce jste dokonce porazili Plzeňský Prazdroj v objemu
exportu. Jste zřejmě jedním z mála velkých pivovarů, které covid jako by nezasáhl. Jak si to vysvětlujete? 

Za úspěšný rok vděčíme především exportu, našim zaměstnancům a také skutečnosti, že i v těžkých dobách si lidé rádi udělají
radost dobrým českým pivem. Těší nás, že si náš ležák nachází příznivce opravdu po celém světě a že tak můžeme českému
pivu dělat dobré jméno. A to v dobách zlých i dobrých. Co se týká dopadu covidu na Budvar, samozřejmě jsme se potýkali se
ztrátami vlivem zavřených hospod. Pohledem optimisty jsme se však naučili více vážit osobních setkání. 

* Objevily se v této době nějaké nové trendy, ať už ekonomické, nebo ve způsobu prodeje piva či požadavků zákazníků? 

Je všeobecné známo, že období pandemie významně zasáhlo celou oblast pohostinství, pivovary nevyjímaje. Lidé však na pivo
nezanevřeli. Požitek z něj se pouze přenesl z restaurací do obýváků. Bylo zapotřebí na novou situaci rychle zareagovat a přejít
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z piva sudového na pivo balené. Naštěstí jsme na to měli dostatečně velké kapacity. 

* Situace se však neuklidnila, právě naopak. Jak odhadujete, že se na podnikání Budvaru projeví současná válka či zvýšení
ceny zemědělských surovin pro výrobu piva. 

Co se týká válečného konfliktu na Ukrajině, pozastavení dodávek na ruský trh pro nás určitě bude znamenat finanční ztráty,
nicméně na pozadí této lidské tragédie jdou obchodní záležitosti stranou. Co se týká nárůstu cen vstupů, byli jsme bohužel
donuceni zdražit. Sudové a plechovkové pivo jsme již zdražili a další zdražování nelze vyloučit. Vaříme prémiové pivo z
prémiových surovin a z této cesty nikdy nechceme ustoupit, i navzdory prudkému růstu cen. 

* Jak to bude vypadat s cenou piva v nejbližší budoucnosti? Dojde k zásadnímu zdražení, nebo cenu udrží tržní síly? 

Myslím, že bude velmi těžké přenést na spotřebitele v průběhu jedné sezony celý cenový šok, jinak se to ani nedá nazvat, který
zažíváme na straně vstupů. Proto očekáváme v letošním roce obrovský tlak na naši ziskovost. 

* Vaším sloganem v poslední době je „národní pivovar“. Odráží to prostý fakt, že Budvar nemá zahraničního vlastníka, nebo to
má hlubší význam? 

Spíše než zmíněné to odráží poslání, které jsme si předsevzali. Patříme všem Čechům, vaříme české pivo a snažíme se
podporovat a spolupracovat v zájmu českého piva s ostatními minipivovary, které k řemeslu přistupují stejně jako my.
Zodpovědně a s nadšením. 

* V porovnání s váhou, kterou Budvar hraje v celkovém exportu českého piva, je podíl na 

* domácím trhu přece jenom menší. Přemýšlíte o tom, jak toto změnit? Například vlastní sítí restaurací, novými druhy piv atp. 

Jsme prémiový pivovar a spíše než na kvantitu dbáme na kvalitu. Baví nás rozmanitost pivního světa a v ostatních pivovarech
vidíme spíše kolegy a partnery než konkurenci. Nicméně je pravda, že neustále hledáme cesty, jak se na naší cestě zlepšit, jak
nabídnout lepší zážitek s naším pivem, ať v restauracích či v maloobchodě. Když se nám to bude dařit, market share přijde
sám. Konkrétní plány zatím nemůžeme komentovat. 

* Od 90. let se v pravidelných intervalech objevuje otázka, zda je úkolem státu vařit pivo a zda by nebylo lepší Budvar
privatizovat. V které části této periody se teď nacházíme? 

Kromě některých předvolebních debat toto myslím dnes není téma. Dává mi smysl, že jako Češi máme svůj národní pivovar,
který stojí za českou cestou pivovarnictví, neovlivňovanou zahraničními vlastníky a jejich přístupy, a který úspěšně šíří radost a
slávu českého piva ve světě. 

* Stejně tak se pravidelně objevují zprávy o soudních sporech s firmou Anheuser – Bush. Mohl byste zrekapitulovat, kde
probíhají nejdůležitější spory a jak se vyvíjejí? Spěje to ke konci? 

Ke konci to myslím nespěje, to by byl po více než 100 letech sporů velký zázrak. My se samozřejmě nechceme vzdát žádných
našich práv a nepředpokládám, že ABI by se ve svých postojích také nějak posouvalo. Na začátku tohoto roku jsme například
dostali potvrzení našich nároků od nejvyššího soudu (finální instance) v Itálii. 

* Produkce velkých pivovarů u nás se vyznačuje jistou konzervativností, sázkou na jistotu, kterou jsou světlé ležáky. Platí to
stále? 

Ačkoli se portfolio neustále rozšiřuje a nově vznikající minipivovary jsou živoucím důkazem rozmanitosti pivního světa, ležák
bude dle mého nejen u nás, ale i ve světě vždy číslem jedna. Český ležák je prostě nejlepší pivní styl – naprosto
bezkonkurenční v balanci plné chutě a skvělého osvěžení. Ale českou kuchyni také nejíme každý den. Čas od času je dobré
ochutnat, co umí zajímavého u sousedů… 

* Budvar přišel s originální spoluprací s minipivovary. Jaké byly důvody a jak jste s tímto projektem spokojen? 

Spolupráce s minipivovary nám dává perfektní smysl a plně odpovídá poslání, které jsme si coby národní pivovar stanovili.
Jsme rádi, že z pozice většího pivovaru můžeme podpořit ty menší, které do výroby piva dávají stejný kus práce a nadšení jako
my. Vzájemně se potkáváme, učíme, obohacujeme a sdílíme radost z řemesla. Je to super! 

* Budvar řídíte už pět let. Jak se podnik i pivní trh za tu dobu změnil? 

Jsme otevřenější, zkoušíme nové věci, spolupracujeme. Nejnověji například i na vývoji nealkoholického nápoje s Mattoni1873 –
Birgo. Máme snad za sebou covid a doufám, že brzy vyřešíme cenové šoky na straně vstupů, abychom se zase mohli vrhnout
na rozvíjení atraktivní budoucnosti českého piva. 

* Kde byste Budvar rád viděl za dalších pět let? 

Byl bych rád, kdyby nás lidé opravdu naplno a se vším všudy vnímali jako národní pivovar, na který jsou hrdí. 

* Kdyby k vám přišla neočekávaná návštěva, která piva by našla u vás v ledničce? 

Doma? Skoro žádné. … Já mám pivo spojené s hospodou, kamarády, přáteli. 95 % mé konzumace je v hospodách a
restauracích. A pivo mám rád prostě všechno. Někdy je příležitost na nízkostupňová – miluji náš Redix, někdy přijde vhod náš
Kroužek. Nestydím se vůbec ani ochutnávat snahy a vývoj naší konkurence. 
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* Jste národní pivovar, správce dobrého jména a tradic českého pivovarnictví. Co si myslíte o snaze zapsat české pivovarnictví
na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO? 

Beru to jako uznání jedinečnosti české pivní kultury. Pivu rozumíme, pivo máme rádi a umíme se o něj příkladně starat. To tedy
platí spíše pro restaurace. V mnoha maloobchodních řetězcích srdce českého pivovarníka naopak pláče. Často to nebývá
úplně vitrínka českého řemesla… Zároveň věřím, že je to míněno jako závazek české pivo rozvíjet i do budoucna, ne ho zavírat
do nějakého skanzenu. 

Bude velmi těžké přenést na spotřebitele v průběhu jedné sezony celý cenový šok, který zažíváme na straně vstupů. 

Dává mi smysl, že máme svůj národní pivovar, který stojí za českou cestou pivovarnictví. 

Petr Dvořák je generální ředitel Budějovického Budvaru, rodák z Liberce a fanoušek dobrého českého piva. Vzdělání získal na
Fakultě  sociálních  věd  – Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a od té doby se věnuje pivu. Působil na různých
marketingových pozicích v Čechách i v zahraničí a od roku 2017 pak jako ředitel národního pivovaru. 

Foto autor:   Foto: Archív Budějovického Budvaru

Rozhoduje se o duši Evropské unie
TISK , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: Respekt , Strana: 44 , Autor: ANDREA PROCHÁZKOVÁ, BARBORA CHALOUPKOVÁ , Vytištěno: 42 850 ,
Prodáno: 34 494 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 01:56 , Čtenost: 192 170 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 1 187 794,57 Kč , Země:
Česko , GRP: 2,14
Se soudcem Michalem Bobkem o zdravé české skepsi, boji o právní stát a návratu domů 

Když vyslovíte za českými hranicemi jméno Michal Bobek, většina právníků ví, o koho se jedná. O to víc je jeho zkušenost
unikátní v Česku. Bobek pracoval posledních šest let jako první český generální advokát na Soudním dvoře EU, tedy na
soudě, který má na základě rozhodování případů přicházejících z členských zemí Unie za úkol tvořit a upřesňovat pravidla pro
celý evropský prostor tak, aby dávala smysl. Z vrcholného soudu EU se nyní vrací zpět do české justice, a to na Nejvyšší
správní soud. 

* Působil jste jako první generální advokát z Česka u Soudního dvora EU a na konci mandátu jste odmítl prestižní funkce v
zahraničí, abyste se mohl vrátit zpět do Česka, na brněnský Nejvyšší správní soud. To tedy není úplně obvyklé kariérní
rozhodnutí. Co při té volbě rozhodlo? 

Z řady důvodů, osobních, ale částečně i profesních, jsem se chtěl vrátit domů. Já jsem svá zahraniční působení nikdy nevnímal
jako odchod či trvalý exil. Spíše jsem plynule procházel jak českou, tak zahraniční justicí a akademií. Posledních šest let jsem
navíc byl na Soudním dvoře EU právě díky tomu, že mě tam nominovala Česká republika. Tudíž to nebylo tak, že jsem sbalil
kufry, spálil mosty a sbohem a děkuji za všechno. Navíc vás to neustálé stěhování nakonec přestane bavit. Když cizí systémy a
kultury skutečně poznáte, stejně zjistíte, že tráva není nikde jinde automaticky zelenější, i když to možná zvenku tak vypadá.
Konečně si nemyslím, že by práce na Nejvyšším správním soudě nebyla prestižní. 

* Zvažoval jste třeba fakt, že platově je česká justice logicky jinde než Soudní dvůr EU? To je totiž jeden z důležitých argumentů,
proč by se řada lidí z vaší pozice zpátky do Česka možná nevrátila. 

Tak to vůbec neberu. Pro mě plat nehrál určující roli. Nemyslím si, že Češi pracující v zahraničí by se zpět nevraceli hlavně
kvůli penězům. Jde spíš o to, že o ně a jejich znalosti doma nikdo moc nestojí, přinejmenším v té veřejné či akademické sféře.
My moc neumíme začlenit navrátilce. Díváme se na ně skrze prsty, jako na ty, co už nejsou jedni z nás, protože odjeli. Prostě
cizinec není našinec. Je to taková zvláštní směs přezíravosti a závisti. Znám řadu Čechů na zahraničních univerzitách, kteří tam
vlastně nezůstávají proto, že jsou nějak výrazně lépe zaplaceni, ale spíš proto, že je doma nikdo nebude vítat a neocení jejich
přínos. České prostředí má výrazný problém podobné lidi způsobem odpovídajícím jejich hodnotě na mezinárodní úrovni
integrovat. Stále se řídí, především ta akademie, tím, že je potřeba si místa a příležitosti interně vysedět. Třeba i v tomto
ohledu je Nejvyšší správní soud, na který mířím, hodně odlišný: od začátku je totiž nastavený jako velmi otevřený a naopak lidi
s různými profesními zkušenostmi vítá. 

* Skončil jste na Soudním dvoře EU minulý rok v říjnu a vzal jste si skoro roční sabatikl. Je to téma, o kterém se v poslední době
hodně mluví. Co vás k tomu vedlo a co vám to dalo? A je to něco, co je v akademickém prostředí běžné? 

Je to úžasná věc. V Brně původně chtěli, abych nastoupil co nejdřív, protože spisů je dost. Já jsem se bránil, že bych si rád
nejdříve trochu odpočinul. A bylo to dáno jednoduchým důvodem, protože pracovní tempo v Lucemburku bylo výrazné, člověk
to na sobě cítí. K té vaší obecnější otázce o sabatiklu: je to velice důležité u kreativních profesí či těch s vysokou mírou stresu
a odpovědnosti, kde míra vyhoření a rutiny je výrazná. V akademii, tedy v té mezinárodní, je to relativně běžné. Očekává se
ale, že během placeného volna na sobě budete také dále pracovat – napíšete knihy, dáte dohromady nové kurzy do výuky,
něco si načtete. 

* Proč to není něco, o čem by se na českých soudech uvažovalo? Je to finančně nákladné? 

Samozřejmě by to bylo strašně potřebné i pro českou justici. Představa, že jmenujete nějakého soudce v 30 nebo 35 a on vám
dalších 40 let pojede jako vysoce výkonná bezchybná mašina, je zcestné. A vidím to už i na lidech svého věku, kteří jsou na
soudech. Výrazně nákladné by to v součtu, myslím, nebylo. My si to vlastně můžeme dovolit finančně, ale ne politicky. Vezměte
si veřejnou náladu a mínění. Soudcům populisticky zmrazujeme, či tedy v reálu snižujeme platy, protože už tak přece berou
moc. A ještě budou chtít volno? Sobci jedni nenažraní! Navíc si dovedu představit, že poté začnou křičet ostatní veřejní
zaměstnanci, že mají taky náročnou práci a taky chtějí volno na zotavenou. Což je částečně určitě oprávněné – pokud jste
kupříkladu lékař v českém systému veřejného zdravotnictví, budete na tom obdobně, ne-li hůř. Takže v tomhle si myslím, že je
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to obtížně veřejně obhajitelné, minimálně v rovině pouze pro soudce, a nikoli jiné vybrané profese. To ale nemění nic na tom,
že by se nám to v celkovém součtu finančně vyplatilo. Permanentně přetížení a unavení lidé jsou méně produktivní a dělají
chyby. V české skepsi najdete Švejka 

* Pojďme k vaší práci na Soudním dvoře EU. Možná by bylo dobré vysvětlit, co jste jako první český generální advokát v historii
na soudě přesně dělal. 

Generální advokát píše stanoviska, což je vlastně něco mezi expertním vyjádřením a prvostupňovým rozsudkem. V Česku to
neznáme, původně to vzniklo ve Francii. Tato role přidává další reflexivní vrstvu do instituce, jako je Soudní dvůr EU, který tvoří
pravidla pro celou EU, a přitom je první i poslední instancí. Proto ta myšlenka, že je dobré, aby se na to podíval ještě další pár
očí. Ve Francii to původně fungovalo tak, že generální advokát dostal koncept rozhodnutí a k tomu napsal, co si o řešení dané
otázky myslí. Na Soudním dvoře EU to funguje trochu jinak, protože generální advokát se vyjadřuje ještě před napsáním
rozhodnutí. I když soudci při rozhodování jeho názorem nejsou vázáni, může je to ovlivnit svojí přesvědčivostí, někdy i značně. 

* Při rozhodování i psaní stanovisek hraje roli kulturní zázemí nebo typ myšlení. Na soudu i mezi generálními advokáty je
zastoupena celá EU. Vnímal jste v něčem, že jste Čech? 

Českou perspektivu jsem vnímal. Nakolik lze vůbec zobecnit, tak bych ji onálepkoval asi jako zdravě skeptickou a možná trochu
vůči veřejné moci více asertivní. Přece jen jsem pocházel z kontextu devadesátých let a přelomu století, kdy se ze dne na den
začalo měnit celé právo. Ústavní soud rušil zákony jak na běžícím páse pro jejich protiústavnost. Takže v tomhle ohledu se
jedná o nedůvěřivý a asertivnější přístup vůči veřejné moci, tedy politikům a úřadům, v kontrastu s kolegy ze západu nebo ze
severu, kteří veřejné moci vlastně věří. A to je asi to kulturní pozadí, které se samozřejmě liší. 

* Jak se ten náš asertivnější, skeptičtější přístup projevuje? Obecně je důvěra v systém brána jako základ úspěšné
demokracie. V čem je tedy naše skepse zdravá? 

To máte určitě pravdu. Třeba severská důvěra vůči komunitě či státu je úžasná: dveře od domů nezamykáte a zákony se pro
protiústavnost nikdy neruší. Jenže to vám může fungovat vždy jenom v určitém kontextu, v rámci sociální shody a kultury. Těžko
je to přenositelné na úroveň Unie, kde se prolíná řada různých tradic. Navíc trochu více asertivní přístup vůči veřejné moci je,
myslím, důležitý pro soud, který jediný může provádět soudní přezkum a kontrolu veřejné moci Evropské unie, tedy Soudní dvůr
Evropské unie. Obecná důvěra v systém není ideálním základem pro specifickou činnost s názvem soudní kontrola moci
veřejné. Soudy zde nejsou proto, aby věřily, ale aby prověřovaly. 

* A jak jste říkal, že jsme zdravě skeptičtí. Je někdo skeptičtější než my? 

My máme takovou skepsi spojenou spíše s remcáním, vtipem a Švejkem. Pak je taky skepse, která je více fatalistická, až
depresivní, a ta propuká více směrem na sever či východ od nás. Na úrovni jednotlivých osob jsem však nevnímal tak silně
národnostní linie, jako spíše linie profesní. Soudní dvůr EU jako takový je tvořen lidmi, kteří předtím dělali ledasco, od
vnitrostátních soudců přes profesory práva, kariérní diplomaty, vysoké státní úředníky až po politiky. Pro mě osobně bylo třeba
snazší najít společnou řeč třeba se soudcem nebo prakticky uvažujícím akademikem z jiného státu než s kolegy pocházejícími z
jiného profesního pozadí, kteří samozřejmě budou také výborní právníci, ale uvažují podle trochu jiných schémat. Aby se nám
doma nehromadili horníci 

* Co vlastně Soudní dvůr EU řeší? 

Širokou škálu poměrně praktických věcí, od dovozu a vývozu čehokoli, dále přes regulaci obchodu či poskytování služeb v řadě
oblastí až třeba po evropské zatýkací rozkazy či unijní sankce vůči Sýrii, Iráku a do budoucna jistě i Rusku. V Česku vzbudila v
poslední době kupříkladu pozornost kauza, která se týkala možnosti lokální regulace Airbnb. Spor, ve kterém jsem psal
stanovisko, přišel z Paříže, kde chtěla radnice sankciovat dva podnikatele za to, že neměli odpovídající povolení na
provozování Airbnb. A od pařížského soudu k nám přišla předběžná otázka, jak je to obecně s regulací sdílených služeb ze
strany městských úřadů a kde nalézt rovnováhu mezi svobodou podnikání a ochranou vlastnictví na straně jedné a zájmy
ostatních, sousedů a obcí, na straně druhé. 

* Vy jste se na soudě věnoval také otázkám polské a maďarské justice a tamnímu porušování právního státu. V přednášce na
Palackého univerzitě jste nedávno zmiňoval, že to, jak se EU postaví k otázce právního státu v Maďarsku a Polsku, předurčí,
jakou EU chceme mít. Nemohl byste to rozvést? Jaké jsou to scénáře? 

Myslel jsem to tak, že skrze to, jakým způsobem se budou nebo nebudou vynucovat společné hodnoty, definujete, jaký typ
společenství vlastně jste. Zda jste společenství pravidel a hodnot, a v této dimenzi i právního státu, nebo prostě jenom
ekonomická organizace, jež je založená na systému vzájemně výhodné výměny zboží a trochu společného trhu, která si však
do toho, za jakých podmínek se kde lokálně vládne, nemluví. V současnosti Unie jako celek, stejně jako její západní a severní
část, vnímá změny v maďarské a polské společnosti, tamní politické ovlivňování justice, likvidaci nezávislých médií,
nesnášenlivost vůči různým typům menšin a jinakosti, jako problém. Je to problém celku, který se definuje jako ono
společenství práva. A klíčovou otázkou je, co se v konečné fázi v celoevropské praxi prosadí jako skutečná povaha Unie:
hodnoty, nebo ekonomika, anebo něco mezi tím? 

* Zmínil jste, že západní svět si myslí, že k porušování právního státu v Maďarsku i Polsku dochází. Často ale zaznívá i
nesouhlasný argument, že to je čistě věc názoru. Jak se na tohle díváte, jde o názor, nebo o fakta? A jak složité je prokázat, že
k porušování právního státu dochází? 

Je i není to těžké. Pochopitelně detailně skutkově zdokumentovat, co přesně se v řadě konkrétních případů vlastně děje, může
být obtížné. Ale to není problémem, kterému by čelila evropská kritika či Soudní dvůr EU. V rovině soudcovské nezávislosti totiž
Soudní dvůr zkoumá hlavně legislativní model, který byl přijat na vnitrostátní úrovni. Jak je legislativně nastaven systém? Je
slučitelný aspoň s nějakými minimálními garancemi nezávislosti soudců? Pochopitelně jednotlivé kauzy vám pak dokreslí, jak
daný model funguje v praxi či k čemu je v praxi využíván, ale předmětem vašeho zájmu je hlavně nastavení systému. A když
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potom kupříkladu v případě Polska vidíte model, který na rozdíl od klasické dělby moci, jak je známa jinde v Evropě a i u nás,
začne vycházet z modelu, kde vše rozhoduje jedna politická strana, a rozhodne se třeba, že je super nápad udělat z ministra
spravedlnosti té politické strany zároveň nejvyššího státního zástupce, který si potom začne skládat soudní senáty v trestních
věcech podle toho, jak se mu to hodí? Stejný ministr vyhází desítky předsedů soudů, dosadí tam vlastní lidi, skrze něž začne
ovládat všechny nižší soudy? Vládní strana, která si vyrobí speciální kárné kolegium, které obsadí opět svými lidmi, jehož
jediným úkolem je provádět personální a věcné čistky v rámci justice či společnosti, a to i s mimořádnou pravomocí otevírat
roky skončené případy na základě libovůle vládní strany? Co tam chcete dále dokazovat? To je ukázkový model uzurpace
justice jednou politickou stranou, který je neobhajitelný. 

* Tak to je Polsko. A co Maďarsko, se kterým komise zahájila disciplinární řízení na začátku dubna? 

Maďarsko je v tomhle ohledu trochu jiné. Polská vláda se tím, co chce dělat, nijak netají. Oni to prostě berou jako svého druhu
kulturní revoluci, kterou ospravedlňují svou vlastní vládní a světonázorovou ideologií: od údajného selhání předchozí
transformace, vymezení se vůči postkomunistům a liberálům, což jim často dost splývá do jedné skupiny, přes jejich vize
postavení žen, církve či menšin ve společnosti. Vede to k frontálnímu útoku na všechny instituce prováděné v kratším časovém
horizontu. Dění v Maďarsku se halí spíše do národoveckých hávů a tradic. Především pak co do provedení je děláno trošku
jiným způsobem, spíše skrytě, postupně a salámovou metodou. Když se podíváte na jednotlivé kroky Viktora Orbána a jeho
strany – omezování nezávislých médií, omezování prostoru pro opozici a podobně, a konečně i kroky vůči justici či nezávislým
správním orgánům –, tak nic z toho samo o sobě, nahlíženo v izolaci, ještě není úplně strašné. Navíc se to děje postupně a
méně ideologicky. Ale když si to spojíte všechno dohromady, tak skutečný obraz začne být o poznání problematičtější.
Odlišnost polské a maďarské situace je asi ještě i v míře angažovanosti tamní občanské společnosti. Zatímco v Polsku vyvolal
rezolutní nástup Kaczyńského a jeho reforem určitou míru odporu, tak v Maďarsku je to o poznání více zglajchšaltované a míra
veřejné podpory pro vládu je o poznání větší. Třeba z tohoto pohledu je pak Maďarsko v dlouhodobější perspektivě vlastně
problematičtější než Polsko. 

* Dá se říct, že právě na případu Maďarska a Polska se rozhoduje o duši Evropské unie? 

Ano. Musíte se někdy nějak rozhodnout, jak se k tomu postavíte. I žádná reakce je vlastně postoj a určitá volba. Na Soudním
dvoře EU jsme dostávali na stůl kauzy z těch dvou států. Naše odpověď byla dle mého názoru vždy jasně na straně právního
státu a hodnot, které musí členské státy ctít a dodržovat. Je ale asi pravda, že tato naše ideální vize není obecně sdílena nebo
prozatím plně vymáhána. 

* Co ale znamená vymáhat? 

Vymáhat v technickém slova smyslu znamená, že komise dodržování právního státu vyžaduje a ostatní členské státy na splnění
požadavků komise tlačí, případně samy reagují. V této dimenzi pak také vidíme, že se komise i snaží. Kupříkladu strhává
hříšníkům peníze, které by normálně od Unie dostávali, jako protihodnotu pokut, které by měli platit, ale neplatí.
Problematičtější je rovina členských států – Evropská unie jsou totiž primárně členské státy, které v konečné fázi rozhodují
především kolektivně v rámci rady. A pokud členské státy nebudou trvat na vymáhání závazků, které přijaly, těžko to zvládnou
samy instituce Unie bez podpory hlavní reální síly Unie, tedy oněch členských států. 

* Proč by nás vlastně mělo zajímat, co se děje v Polsku a Maďarsku? Nemají pravdu ti, kdo říkají, že je to polská, respektive
maďarská justice, a je tedy jejich věc, co si s ní doma dělají? 

Ano, do určité míry ji mohou mít, pokud Unii vnímáme právě jenom jako čistě ekonomický podnik. Ale pak by se také
institucionální uspořádání Unie muselo vrátit o několik dekád nazpět. Dnešní systém unijní spolupráce je totiž hluboce
propojen. České soudy i orgány jsou povinny automaticky uznávat rozhodnutí z jiných členských států, včetně Polska či
Maďarska. Dám vám příklad: představte si, že přijde rozsudek z Polska, který máte vykonat, nebo žádost o vydání k trestnímu
stíhání tam, a vy pochybujete o tom, jakým způsobem byl rozsudek vydán. Nevydáte pak dotyčného? Co s ním ale pak budete
dělat? Budete ho soudit zde? A co když Polsko bude chtít vydat českého občana? Pošlete ho ke stíhání do státu, o kterém
nemáte žádné iluze? Pokud přestanete vydávat, začnete pak znovu monitorovat či regulovat přecházení hranice s daným
státem, aby se vám na vašem území, řečeno poeticky s Cimrmanem, nehromadili horníci? Vše to má vysoce praktické dopady,
a pokud se začne drolit systém v jedné věci, dominová reakce je pravděpodobná. 

* Byl na soudě – ať již jako soudce, nebo mezi generálními advokáty – někdo z Maďarska a Polska? Jak s nimi probíhala
diskuse o těchto otázkách? 

Oba členové Soudního dvora EU, ten polský i maďarský, byli nominováni ještě předchozími vládami. Například polský člen
Soudního dvora EU Marek Safjan byl bývalý předseda ústavního tribunálu v Polsku. V jednu chvíli, při sledování toho, co se
děje, už prostě přestal být úplně zdrženlivý vůči krokům polské vlády. Když je pak veřejně označil na neústavní, bylo to na
polské vládní politiky jako rudý hadr na býka. Profesor Safjan pak začal být v polském provládním tisku velice nechutně
očerňován a osobně urážen. Ono je to zajímavé, protože hlavně Polsko má problém nominovat nové soudce – pokud jste
ideolog, tak jste ochoten nominovat pouze toho, kdo beze zbytku sdílí váš světonázor. Prostě jednoho z vás. Nicméně, možná
nikoli překvapivě, je pouze málo právníků, kteří by tento světonázor sdíleli a kteří by zároveň byli tak kvalifikovaní, aby prošli
schvalovacím procesem u evropského poradního výboru. Takže polští zástupci u soudu přesluhují, protože platí, že sloužíte do
té doby, než je jmenován váš nástupce. 

* Změní něco tak brutálního jako válka, kterou teď sledujeme na Ukrajině a v níž hraje prim hrubá síla, jak lidé vnímají „měkké“
věci, jako je právo či normy? 

Možná všechno zlé je i pro něco dobré. Brutální agrese na východ od nás a s tím spojené věci třeba pomohu Čechům si
uvědomit, že ten Brusel je něco jiného než ti oškliví zlí úředníci. Jsme to i my. Být součástí širší komunity pak nemá jenom
aspekt vnější, tedy že kdyby chtěl někdo udělat něco podobného dnes vůči nám, bude to mít nepoměrně těžší. Je tam hodně
významný i ten aspekt vnitřní, ve kterém nehraje prim právě ta hrubá síla. Komunita, která své vnitřní spory řeší jinak, než že
někam pošle tanky. Když se kupříkladu nedávno s Poláky hádáte o důl, existuje orgán, na který se můžete obrátit. Řeší se to
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civilizovaně a následně dohodou. Ukrajina je bohužel mimo tento rámec. Snad tento civilizační pokrok vydrží. V tomto kontextu
je Unie mimo jiné skvělá v tom, že poskytuje rámec na urovnávání sporů mezi členskými státy. České republice i dalším malým
státům to dává nepoměrně větší váhu, než jakou bychom ve světě hrubé síly kdy měli. X 

WWW. RESPEKT. CZ/AUDIO 

MICHAL BOBEK (44) Vystudoval Právnickou fakultu UK a mezinárodní vztahy na Fakultě  sociálních  věd  UK . Dále studoval v
Cambridgi a Oxfordu, doktorát obhájil na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V letech 2005–2009 pracoval jako
asistent soudce na Nejvyšším správním soudě (NSS). Přednáší na řadě evropských univerzit. V letech 2015–2021 pracoval
jako generální advokát u Soudního dvora EU. Letos se přesouvá na NSS jako soudce. 

Foto autor:   FOTO MATĚJ STRÁNSKÝ
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Dobrý večer, sledujete mimořádné vysílání ČT 24 k francouzským prezidentským volbám. Sledujeme závěrečné minuty,
poslední minuty, kdy můžou francouzští voliči rozhodnout, kdo jejich zemi povede dalších 5 let. 3 štáby ve Francii, hosté ve
studiu, mimo jiné 2 bývalí velvyslanci ve Francii Petr Janyška a Pavel Fischer a 3 štáby, jak jsem říkala ve Francii, u příznivců a
blízko štábu současného prezidenta Emmanuela Macrona je Jan Šmíd. Ve štábu Marine Le Penové, která se potřetí pokouší
stát francouzskou prezidentkou, je Petr Zavadil. A na české ambasádě ve Francii je Martin Řezníček. My samozřejmě teď
míříme za Janem Šmídem, protože klíčová očekávání ve štábu u příznivců francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zní -
obhájí svůj post nebo ne. Jaká je tam nálada, Honzo? 

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT ve Francii 
Nálada je tady samozřejmě - velké očekávání. Kolem nás proudí davy příznivců, kteří se shromažďují za námi, možná vidíte ty
vlajky, je tady spousta novinářů mám strach, že každou chvíli bude spojení přerušeno. Viděl jsem také poslední průzkumy
belgický zdrojů, podle kterých to bylo 56:44, ale samozřejmě je třeba to brát s rezervou, nicméně ten rozdíl by mohl podle
odborníků takto zůstat, když už tedy předpovídají tento průběh. Co se týče, kdyby měl prezident Macron promluvit, tak to
samozřejmě nevím, ale v případě vítězství se předpokládá, že zřejmě první bude Marine Le Penová, která bude svému soupeři
blahopřát a pak teprve vystoupí Emmanuel Macron. Kousíček za mnou je připraven /nesrozumitelné/. Teď už je obklopeno
příznivci, takže ta nálada je tady opravdu mimořádná, radostné očekávání. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A já jenom ještě doplním, že to je Martovo pole v blízkosti francouzské dominanty Eiffelovy věže, kde údajně chtěl tedy slavit
Emmanuel Macron už své vítězství před 5 lety, ale tenkrát mu to, tenkrát mu to bylo zakázáno právě pařížskými úřady. My se
teď podíváme do Boloňského lesíku. Tam je totiž volební štáb Marine Le Penové a tam je Petr Zavadil. Já jsem to říkala, Petře,
je to potřetí, co to Marine Le Penová zkouší. Údajně, sama to tak řekla, je to naposledy. Jaká tam jsou očekávání? 

Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
Samozřejmě tady stále ti nejskandálnější příznivci Marine Le Penové doufají ještě v nějaký zvrat. Už za pár minut budeme
samozřejmě vědět, jak to celé dopadlo. Pravděpodobně to dopadne podle podobného scénáře jako před 5 lety a Emmanuel
Macron zvítězí. Nicméně tady ty průzkumy, které uvádějí Honzou zmiňované, Honzou zmiňovaná belgická, anebo také
švýcarská média, tak ukazují na mnohem menší rozdíl, než byl v tom roce 2017. Takže předpokládám, že pokud to tak
skutečně dopadne, a říkám, je to stále ještě předčasné, tak Marine Le Penová přinejmenším bude moci říct, že pokaždé, když
se pokusila dobýt Elysejský palác, tak se je podařilo vždy ten, těch následujících volbách získat větší počet hlasů než předtím,
pokud to skutečně bude její poslední pokus. To ještě nevíme. Dozvíme se to patrně za několik desítek minut, až Marine Le
Penová předstoupí tady v tomto pavilonu, který vidíte za mnou, před možná několik set příznivců a sdělí jim, co má na srdci. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A taky ještě jedna zajímavost, pokud by se Marine Le Penová stala francouzskou prezidentkou, tak by údajně právě z
Boloňského lesíku zamířila na Place de la Concorde, tedy náměstí Svornosti. Tam se mimo jiné během francouzské revoluce
popravovalo gilotinou. Teď míříme na francouzskou ambasádu v Paříži, je tam Martin Řezníček. Martine, pokud to bude tak, jak
odhadují třeba belgická média, tak to bude zhruba o 10 % míň, než kolik získal Emmanuel Macron v roce 2017. Jak těžký je to
souboj, viděno obecně, co to pro Francii tato volba znamená? 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Je to velmi těžký a zároveň možná i těsný souboj, těsný nikoliv pohledem těch několika uplynulých dnů, kdy se podle některých
interpretací očekával výsledek možná ještě lepší Marine Le Penové a možná daleko horší ještě výsledek Emmanuela Macrona,
to vítězství každopádně nebylo stoprocentní, nebylo jisté, nebylo automatické. Ostatně před tím varoval také Emmanuel
Macron. Já mám k dispozici čísla, která budou za několik málo minut zveřejněná francouzskými televizemi, díky kontaktům, které
máme uvnitř francouzské televize i v managementu a ta čísla, nebudu potvrzovat, zda jsou podobná těm, co zveřejnili Belgičané
nebo Švýcaři, ale jsou velmi zajímavá a za chvilku se dostaneme možná k té interpretaci toho, jaká přesně jsou. Pokud by
Marine Le Penová uspěla, i kdyby prohrála, ale uspěla s podobnými čísly, která už byla zveřejněna Honzou v tom předchozím
vstupu jeho, tak je to určitě síla, se kterou je potřeba počítat, byl by to výrazný úspěch oproti tomu výsledku před 5 lety. A zcela
jasně by lidé, stoupenci Marine Le Penové, možná ne všichni, kteří by jí volili napoprvé, ale volili ji proti Emmanuelu Macronovi
potom v tom druhém kole, chtěl o sobě dát vědět. Budou chtít promlouvat do schvalování různých sociálních záležitostí, možná
do změny toho důchodového plánu nebo reformy, v uvozovkách, kdy Emmanuel Macron ještě nedávno počítal s tím, že by
chtěl oddálit odchod do důchodu na 65 let a potom po těch tlacích začal trochu ustupovat, pozvolný náběh atd., tohle určitě
budou věci, o kterých se povede obrovská debata. A úspěch Marine Le Penové, byť by třeba nebyl nutně prezidentský, tak
tuto debatu velmi výrazně ovlivní. 
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuji. 3 štáby České televize v Paříži, ve štábu Emmanuela Macrona, Marine Le Penové i na české ambasádě v Paříži,
3 naši zpravodajové budou komentovat ta čísla, která se dozvíme za zhruba 2 minuty, ale rychle máme 2 minuty, pánové, 2
bývalí velvyslanci ve Francii Pavel Fischer a Petr Janyška. Čím je ta volba důležitá pro Francii pro Evropu, pro svět, pane
senátore? 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Je důležitá pro Evropu, protože Marine Le Penová má velmi tvrdý postoj k evropské integraci a chtěla by jí začít rozebírat, a to
by se týkalo i nás, chtěla by odejít z vedení, nebo respektive z NATO, ze Severoatlantické aliance. To by mělo velký dopad i na
naši bezpečnost. U Macrona je tam spíš snaha být v kontinuitě a zároveň ukázat, že se celý změnil, což má svoje limity, o
kterých za chvilku můžeme mluvit. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Také já děkuji. I vás poprosím o prvotní definici toho, jak důležitá je právě tato prezidentská volba jedna z klíčových evropských
zemí. 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Je ohromně důležitá, kdyby se stalo, že teda už dneska v této chvíli je velmi nepravděpodobné, že by Marine Le Penová
vyhrála, tak by to bylo naprosto zemětřesení a otřes jak pro Francii, tak pro Evropu a pro svět. Já ještě doplním pana kolegu,
že ona by chtěla podstatně teda přeměnit vůbec vztah Francie k Evropské unii. V podstatě by to znamenalo minimálně
poloviční vystoupení z té Unie. A co je pro nás důležité, ona je, jak víme o ní, ona je velmi blízká Putinovi, Rusku a v dnešní
situaci při tom strašném bombardování ona tvrdí, že jakmile válka skončí, takže by navázala strategické partnerství s Ruskem,
což... 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já vám poděkuji, protože, jak jsem říkala, blíží se 20. hodina, uzavřou se všechny volební místnosti ve Francii a první
odhady výsledků nám přinesou francouzští kolegové. 

osoba 
Marine Le Pen jako první žena. Brzy výsledky mají. A je to Emmanuel Macron, který je opět zvolen prezidentem republiky 58,9
% proti 41,8 % pro Marine Le Penovou. A vidíte tady na našich obrázcích ten výbuch radosti. 

Vidíme radost příznivců Emmanuela Macrona - 58,2 % pro Macrona, 41,8 % Marine Le Penová. Vidíme tu obrovskou radost u
příznivců Emmanuela Macrona, ve 44 letech podruhé zvolen prezidentem, zklamání příznivců Marine Le Penové. Demokracie
promluvila dnes na 24. dubna. A máme tady druhé volební období Emmanuela Macrona. Nikdy, kromě období kohabitace, se
to nestalo, že by byl takto zvolen podruhé. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Emmanuel Macron obhájil svoji pozici, bude dalších 5 let francouzským prezidentem. Ta čísla jsou poměrně jasná a dopadlo to
pro něj lépe, než se očekávalo. Pánové, ta první reakce na ten konkrétní zisk 58,2. 0,2 % ku 41,8 %. Pane senátore, věřil jste,
že Macron získá tedy na svoji stranu víc voličů, než se i třeba po té debatě a po tom prvním kole předpokládalo, že to vítězství
bude silnější, než se předpokládalo? 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
To vítězství jasné z těch prvních odhadů, ale když se podíváme na jeho výsledek před 5 lety, tak tam vidíme, že přece jenom
Macron ztratil a Le Penová posílila. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
On měl 66. 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
66, dneska 58 a minule měla 34 paní Lepenová a dnes 41, to pro tábor Le Penovců znamená obrovskou událost, když
vezmeme do úvahy, z jak nevýhodných pozic vlastně startovali a kolik toho museli také odpracovat, aby získali k sobě hlasy
těch, kteří vlastně byli mezi oponenty, tzn. mezi prvním a druhým kolem jí se podařilo vlastně také velmi zabodovat. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jak číst ten výsledek, spíš jako právě tu masivní sílu Marine Le Penové a jejich příznivců, anebo jako vítězství v té nelehké
době, obhájení mandátu Emmanuela Macrona při tolik rozdrobené politické orientaci francouzských voličů, protože připomenu,
že třetí s poměrně silným mandátem v tom prvním kole byl Jean-Luc Mélenchon, to je zase extrémní levice. 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Ten výsledek se samozřejmě dá číst několika různými způsoby. Je bezesporu jasné, že to vítězství není tak výrazné jako před
těma 5 lety Macronovo. Je evidentní, že Le Penová posílila, to je jasné. Na druhou stranu Macron vystupoval v úplně jiné roli
než těmi 5 lety. Před 5 lety to byl nový člověk, neokoukaný, přišel tam mladičký s krásnýma modrýma očima, inteligentní,
neobyčejně bystrý, brilantní s velmi vysokým IQ, s jasným programem reformovat celou Francii. Dneska je v situaci člověka,
který je po 5 letech mandátu velmi těžkého a velmi obtížného, velmi krátce připomenu, že jo, měl tam dlouhou dobu Žluté vesty,
který každý týden protestovaly, manifestovaly, někde něco hořelo, někde bylo něco rozbito, někde bylo něco počmáráno, přišla
veliká stávka metra, autobusů, několik týdnů, nevím, asi 2 měsíce, potom přišel covid a tak dále. Čili on byl dneska v situaci,
kdy vlastně pro vyzyvatele, nebo teď byla vyzyvatelka, bylo dosti snadné se do nich samozřejmě strefovat a kritizovat, protože z
toho, co on navrhoval před 5 lety, on měl program vlastně, že kdyby situace byla relativně klidná, on zreformuje velmi
podstatně do hloubky Francii, na to neměl ani čas, ani kontext, takže dnes byl ve velmi obtížné situaci. Ona byla v daleko
jednodušší, protože byla vyzyvatelkou a protože bylo x témat, na kterých ho mohla jaksi grilovat. 
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Klíčová bude taky volební účast. Pane senátore, kolik si vy myslíte a dovedete-li odhadnout, že v těch 58,2 % je protestních
hlasů, hlasů, které právě chtěly za prezidenta třeba Jeana-Luca Mélenchona nebo někoho z tradičních republikánských kruhů,
nebo možná ekologa Jadota a podobně. 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
No, když bychom si to vzali po částech, tak ekologové, Zelení určitě šli za Macronem, ale když se potom podíváme dál, tak za
Macronem šli socialisté, pokud nezůstali doma, ale to není strana, která by zůstávala doma v takovýhle rozhodující chvíli a
budou určitě se snažit zabodovat v těch dalších volbách, tedy do parlamentu. Ale když půjdeme dál do těch stran, které jste
jmenovala, Mélenchon, Zemmour a další, tak bychom zjistili, že tam bude určitě celá řada lidí, kteří měli potíž jít volit Le
Penovou, zůstali doma nebo hlasovali s prázdným lístkem. Mně osobně bude velmi zajímat účast mladých, protože ty Macron
posledně vůbec neoslovil, 30 % snad nebo ještě víc jich zůstalo doma a mladé paradoxně oslovoval ten starý mastodont
Mélenchon z ultra levice. A pak mě bude zajímat samozřejmě ty další skupiny voličské, například senioři, senioři totiž, i když to
tak nevypadá, tak šly masivně za Macronem. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já prozatím děkuji. My míříme za jedním z našich zpravodajů, máme ve Francii v tuto chvíli 3, konkrétně v Paříži, teď jdeme
do Boloňského lesíku, respektive do volebního štábu, předvolební štáb Marine Le Penové, kde je Petr Zavadil. Petře, my už
jsme krátce viděli tu atmosféru, která je v jejím štábu, byl to klid, bylo to zklamání, jaká tedy teď v tuto chvíli nálada tam panuje?

Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
Samozřejmě, v těch 8 hodin, kdy vyjely výsledky, tak za prvé nastalo velké zklamání. Objevily se i u některých lidí slzy, potom,
když se objevila procenta, byl oznámen vítěz voleb Emmanuel Macron a jeho zisk 58 %, slyšeli jsme hlasité bučení. Poté, když
se zase oznámilo, že Marine Le Penová získala přes 40 % hlasů, což je historicky nejvíc, tak lidé tady za mnou v tom pavilonu
zatleskali, protože skutečně je to historicky nejlepší výsledek Marine Le Penové a strany, kterou zastupuje. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Co teď právě s tím výsledkem. Ona a její spolupracovníci budou chtít udělat, bude teď hlavním cílem její strany tah na Národní
shromáždění, parlamentní volby budou v červnu a bude klíčové, které strany tam budou mít většinu, protože to právě ve
francouzském politickém systému bude klíčové pro to, co bude moci splnit ze svého programu a svých slibů francouzský
prezident. 

Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
Co mají v plánu samozřejmě uslyšíme za několik desítek minut, až Marine Le Penová vystoupí před svými příznivci. Bývá
samozřejmě zvykem, že poražený kandidát vystupuje jako první, takže předpokládáme, že to nepotrvá zase tak dlouho.
Nicméně asi se dá čekat, že se Marine Le Penová pokusí o jakési třetí kolo voleb v červnu do Národního shromáždění. Stejnou
taktiku ostatně použil i třetí v pořadí po tom prvním kole Jean-Luc Mélenchon, zástupce radikální levice, který rovnou řekl, že
udělá vlastně jakýsi bypass mezitím prvním kolem a volbami do Národního shromáždění. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak se omlouvám za technické problémy. Už tě zase slyšíme, Petře. Jenom připomenu, že jsi asi mluvil o tom, že klíčová síla,
která v tom prvním kole stála za Jeanem-Lucem Mélenchonem se bude chtít taky na politické moci podílet a že nejbližší jsou
právě parlamentní volby a volby do Národního shromáždění. Ostatně Mélenchon už o sobě mluví jako téměř o premiérovi a
říká, co by udělal v čele francouzské vlády. Prosím pokračuj. 

Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
Je to tak. My se omlouváme za to možná vadné spojení, je tady opravdu velké množství novinářů na malém prostoru a všichni
vysílají v tuto chvíli živě, takže je možné, že ten signál nebude úplně ideální. Každopádně skutečně Jean-Luc Mélenchon po
tom prvním kole prezidentské volby, ve kterém skončil třetí s pěkným ziskem více než 20 % hlasů, prohlásil, že udělá jakýsi
bypass mezi tím prvním kolem a volbami do Národního shromáždění, které označil vlastně za jakési třetí kolo prezidentských
voleb a snaží se nějakým způsobem sloučit levici, která byla velmi roztříštěná už vlastně 10 let tady ve Francii, už oslovil
ekology, oslovil francouzské komunisty a bude se snažit utvořit nějakou novou levicovou frontu, v jejímž čele samozřejmě bude
stát on a jeho strana a bude se snažit získat co nejvíce poslaneckých míst v parlamentu, ona to nemusí být nezbytně špatná
zpráva pro Emmanuela Macrona, protože v případě, že by mladí lidé, kteří nesouhlasí s Emmanuelem Macronem a s jeho
programem, viděli, že ani po těch parlamentních volbách nemají zastoupení ani v Národním shromáždění, tak je možné, že by
zkrátka vyšli do ulic a je pro Emmanuela Macrona jistě pohodlnější mít opozici v poslaneckých lavicích, než v ulicích. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuju. Tolik Petr Zavadil, který je v blízkosti Marin Le Penové. Čekáme až právě tato poražená kandidátka vystoupí, jak
říkal náš zpravodaj Petr Zavadil, tak se to čeká na prvním místě v následujících minutách a my vám to nabídneme živě na ČT
24. Pokud jde o Emmanuela Macrona, tak ten se přemístí z Elysejského prezidentského paláce na Martovo pole, kde na něj
čekají davy příznivců a taky jsou tam například 3 velkoplošné obrazovky a náš zpravodaj Jan Šmíd. A ten třetí zpravodaj České
televize v Paříži v tuto chvíli, to je Martin Řezníček, je na půdě české ambasády v Paříži. Já tě ještě jednou zdravím, Martine.
První dopady, první reakce, první myšlenky směrem třeba k Evropě, do České republiky, co znovuzvolení Emmanuela Macrona
ve Francii a pro Francii a pro celý náš kontinent bude znamenat? 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Začneme možná situačně. V tuto chvíli vidíme odsud na Martovo pole, jak jsi už poznamenala na začátku. Vidíme stoupence
Emmanuela Macrona. Já bych těžko odhadoval, kolik jich tam je, možná půjde řádově do tisíců, jednotek tisíců maximálně,
nebudu se dopouštět nějakých přesnějších odhadů, kteří slaví, kteří před chvilkou spontánně zpívali hymnu a okamžitě, když
byly ohlášeny ty předběžné výsledky nebo průběžné, to znamená těch 58 % pro Macrona a vůbec ten fakt, že Emmanuel
Macron dokázal po dvou... 
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Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Omlouvám se Martinu Řezníčkovi a míříme do Boloňského lesíku, protože Marine Le Penová právě ke svým příznivcům
promlouvá. 

Marine Le PENOVÁ 
Myšlenky, které představujeme, se zhmotnily v rámci tohoto druhého kola, více než 43 % hlasů. Ten výsledek je pro nás skvělé
vítězství. Miliony našich spoluobčanů volili Národní shromáždění a změnu a ráda bych jim vyjádřila svůj díl všem těm, kteří mi
důvěřovali v prvním kole a ty miliony, které se k nám přidaly i v kole druhém. Moje slova díků jsou adresována především
spoluobčanům, kteří jsou na vesnici, kteří jsou i v našich zámořských departementech, kteří nás výrazně podpořili, byla jsem
jasně na prvním místě v druhém kole a velice si toho cením. Tato část Francie, která je trochu opomenuta, my na ni
nezapomínáme. Jsme více než kdy jindy odhodláni hájit zájmy Francouzů. A já dnes nemám v sobě žádnou hořkost, již 1000×
jsme byli pohřbeni a 1000× za potvrdilo, že tomu tak není. A tato porážka je pro mě i určitou mírou naděje. Pro francouzské i
evropské představitele je to svědectví toho, že francouzský lid nemá v ně příliš velkou důvěru a chce velkou změnu. Francouzi
chtějí, aby došlo k velké změně, budeme opozicí, která je bude nadále hájit, která bude bojovat za jejich kupní sílu, za
ohrožování jejich svobod, za ohrožování sociálního systému. A budeme bojovat proti posunutí věku odchodu do důchodu, proti
imigraci, proti soudním problémům. A já se obávám, že to následující volební období bude pokračovat v těch brutálních praxích
toho předchozího období a Emmanuel Macron neudělá nic pro to, aby tu situaci zlepšil. Ano, aby si někteří nemohli uzurpovat
tu sílu ještě více než dříve, tak já budu pokračovat v boji za Francouzi a ještě s větším úsilím. Po těchto prezidentských volbách
se tady jeví přeskládání politické scény a elity jako Emmanuel Macron čelí velké opozici. Ještě není rozhodnuto, protože za
několik týdnů budou probíhat volby do Národního shromáždění. Kdy ten volební systém posiluje politické trendy a je tady
reprezentativita v Národním shromáždění a Emmanuel Macron si bude chtít /nesrozumitelné/ uzurpovat veškeré pravomoci. A
žádný občan, žádný demokrat toto nemůže akceptovat, aby veškerou pravomoc měl Emmanuel Macron. Pro Francii by to bylo
destrukční. Ti, kteří to jsou opozicí Emmanuela Macrona, někteří z nich se rozhodli znovu zvolit naopak, ale my naopak budeme
velice jednoznačně nadále hájit vaše zájmy, takže dnes večer otvíráme obrovskou volební bitvu v rámci voleb do Národního
shromáždění. Já povedu tuto bitvu s Jordanem Bardellou a s těmi všemi, kteří se odvážili postavit Emmanuelu Macronovi a kteří
chtějí posílit náš národ. Národní shromáždění se bude snažit sjednotit všechny, kteří se chtějí shromáždit, shromáždit cíl proti
politice Emmanuela Macrona tak, aby podpořili všude, i ve vašem volebním okrsku, naše kandidáty. Já vás tedy již není
vyzývám, abyste je s maximálním nasazením podpořili a 12. června pro ně hlasujte. Osud není napsán, i bez ohledu na ty
volební odhady. Máme nadále možnost obhájit to historické skóre z dnešního večera, máme skvělou výchozí pozici, abychom v
červnu měli mnoho poslanců. Ta naše vášeň, která nás spojuje, ta má společnou ambici, jedinou ambici, kterou sdílíte s námi,
a tou je Francie. Dnes večer to znovu zopakuji. Nikdy Francouze neopustím. Ať žije republika. Ať žije Francie. 

osoba 
Vyslechli jsme si prohlášení Marine Le Penové, takže nic není hotovo, spouštíme tedy bitvu o Národní shromáždění a možná
máte chuť reagovat na tuto výzvu Národního shromáždění i vůči vám. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak tolik projev Marine Le Penové. Částečně taky jste viděli do jednoho z francouzských televizních studií, stejně jako my tam
určitě odhadovali, že to, co teď bude klíčové, je, jak se zachová Marine Le Penová a jak naloží právě se svým ziskem 41,8 %.
My ale míříme teď na Martovo pole, protože tam je Jan Šmíd. A protože Marine Le Penová už mluvila, tak samozřejmě otázka
na tebe je následující, kdy přijede francouzský prezident Emmanuel Macron z Elysejského paláce, to podle mapy má 3,5
kilometru. 

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT ve Francii 
To se ještě neví, protože je v tuto chvíli pouze jisté, že přijede. Já jsem se díval teď k pódiu, tak tam se pomalu všechno
připravuje, stále je to odloženo příznivci, lidé tady tancují na rytmickou hudbu, radují se, co se týče samotného prezidenta,
předpokládá se, že by to mohlo být někdy kolem deváté hodiny podle těch informací, co tady máme k dispozici, ale je
samozřejmě jasné, že sem prezident přijede, bylo to ostatně už tak plánováno, pro něj pochopitelně volební vítězství je jedna
věc, to skóre je druhá věc. Jean-Luc Mélenchon, kandidát krajní levice, to všechno sledoval, už vlastně se projektoval do těch
parlamentních voleb, o kterých jste mluvili, takže tady ta radost, řekněme, příznivců Macrona je dvojnásobná i z toho volebního
výsledku. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuji, pro tuto chvíli jeden ze tří zpravodajů České televize v Paříži Jan Šmíd, který je blízko štábu Emmanuela
Macrona, Petr Zavadil u Marine Le Penové a Martin Řezníček na české ambasádě v Paříži. A naši hosté, 2 bývalí velvyslanci
ve Francii Pavel Fischer a Petr Janyška. Pánové, my jsme spolu naposledy mluvili o tom, jaké nálady se v těch číslech, v těch
ziscích dvou kandidátů v druhém kole prezidentských voleb teď skrývají. Pane Janyško, klíčová věc tedy bude, kolik Francouzů
dalo protestní hlas, kolik vůbec nešlo a jak moc tedy je rozbouřená a rozdělená Francie, co myslíte, že právě ta čísla a ten
vysoký zisk Marine Le Penové a obhájení postu Emmanuela Macrona znamená? 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Určitě to znamená, že Emmanuel Macron zdědí sám po sobě Francii, která vůbec není klidná, kde je velmi ostrá cenzura,
příkop mezi, nějakým způsobem dvěma Franciemi. A bude muset vyzdvihnout velké úsilí teda, aby nějakým způsobem tu zemi
trošičku propojil a sjednotil, což je vždycky role prezidenta, aspoň v těch tam, kde ten prezident skutečně dobře funguje. Tady
je jedna věc, když jsme slyšeli ten projev Marine Le Penové, tak to byl projev političky, která vlastně říká, já budu hlavní
opoziční silou, já budu lídrem opozice a budu bojovat tady s prezidentem Macronem. Tady samozřejmě máme druhého člověka,
který asi dneska nebude mluvit, a to je Mélenchon, který samozřejmě má taky tuhle ambici, že bude hlavním lídrem opozice, čili
tady bude veliká otázka za ty 2 měsíce, co se stane, jak se ty síly přeskupí a takhle, protože ta procenta, která dostala Marine
Le Penová teďka neznamenají, že by celých těch 42 % voličů Francie, připomeňme ve Francii volí asi 50 000 000 lidí, všichni
nešli volit, ale jsou to prostě velká čísla, 1 % znamená půl milionu lidí, tak všichni se s ní neidentifikují, ale z různých důvodů jí
dali ten hlas, jak jste říkala, protestní, a tak. Tady je jedna věc, že Marine Le Penové se podařila jedna velmi jaksi úskočná věc
těch posledních 5 let. Tzn. že ona role té klasické krajní pravice, která všechno stavila na odporu proti imigraci, přistěhovalectví
atd., tak se najdou snažila ze sebe vyrobit člověka, který je ochranitelem těch lidových vrstev. Ona najednou mluví a nakonec
jsme to i slyšeli tady zase, že bude chtít jako ona teda říká bránit všechny ty sociální vymoženosti, aby důchod se neprodloužil
tak, jak chce Emanuel Macron, atd. Prostě, že ona vlastně vůdčím lidových vrstev, jak se to dál projeví to uvidíme, protože
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Milan Schomm, samozřejmě bude chcít se velmi, bude mít jaksi velmi podobné ambice, velmi podobný program. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak prozatím děkuju diváci ČT 24 viděli, že Martovo pole v Paříži v blízkosti Eiffelovky se dalo do tance. Teď už asi úplně celé.
Čeká se na příjezd francouzského prezidenta, který sledoval ty první výsledky a první čísla v sídle francouzských prezidentů v
Elysejském paláci. Já už jsem říkala, je to zhruba 3,5 kilometru, takže nějakých 10 minut, ta kolona bude prezidentská, ta
kolona bude asi rychlá a ta kolona bude oslavná. Naším dalším hostem ve vysílání ČT24 je teď politolog Michel Perottino,
zdravím vás, dobrý večer. 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Dobrý večer. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Co je klíčové pro vás, když se podíváme na ta čísla. Macron v podstatě dostal o víc než 2 % více, než se v těch posledních
minutách a v poslední hodinách předpokládalo. Tzn., že on to takzvaně měl i malinko nahnuté. Někteří komentátoři dlouho taky
upozorňovali, že by to mohlo být vyrovnanější, a ta síla Marine Le Penové ta je klíčová. Hlavní zpráva dne pro vás je nějaká. 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Těch hlavních zpráv asi bude víc, ale kdybychom, kdybychom chtěli opravdu ty nejdůležitější, tak první zpráva je, že po 20
letech úřadující prezident dokázal znovu vyhrát prezidentské volby. Což je koneckonců možná ještě víc než 20 let, protože když
se podíváte na to klání před 20 lety, tak byl hodně specifický, a nejspíš by Jacques Chirac nebyl zvolen podruhý, kdyby neměl
proti sobě Jamai /nesrozumitelné/. To, co je možná ještě větší pecka, v uvozovkách, to je volební účast. Teprve vysoká míra
volební neúčasti, což pro prezidentské volby je poměrně nový, respektive nevídaný. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jaké jsou ty vaše poslední informace o volební účasti. Respektive neúčasti, protože se mluvilo o tom, že 75 %, což je na české
poměry je hodně by ale bylo možná uspokojivé, protože se čekalo, že přijde málo lidí, ale někdy k té sedmnácté hodině to
stejně bylo asi o 2 % míň než ve stejnou dobu v roce 2017, a dokonce to vypadalo, že v prvním kolem těchto voleb současných
před 14 dny byl větší zájem. 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Přesně tak, taky to 28,2 %. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ta neúčast. 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ano. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ano, proč je toto číslo pro Francouze klíčové, proč v médiích právě toto číslo dominuje. Proč se víc nebaví o té účasti a k tomu
bych ještě chtěla pro diváky ČT24 vysvětlit, co tzn. ta volba Francouze, který jde k volební urně, a nikoho si nevybere. 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Ono se obecně říká, to není jenom ve Francii, že prvním kole takových voleb si vyberete toho svýho nejlepšího kandidáta, a v
druhém kole vybere toho nejméně horšího. Tady to trošičku nový prostě je to, že část voličů prostě nešla než k volbám, a to
navzdory tomu, že se ví obecně a dlouhodobě, že prezidentské volby jsou klíčový. Oni jsou klíčový z různých dobrých důvodů,.
Když teď budeme řešit jenom to, co teď přijde, tak je to možná hlavně z toho důvodu, že ten, který vyhraje, ten, který vyhrál
volby prezidentské, tak bude mít trochu lepší výchozí pozici pro Poslanecké volby. Tzn. pro první a druhé kolo poslaneckých
voleb za měsíc a půl. A tomu, že může samozřejmě měnit za celou, celou řadu věcí. Ale jinak samozřejmě, když se podíváte na
na tu situaci, částečně vlastně navazujeme na to, co jsme říkali. Říkali dvěma týdny, tak oni jsou, toto už nejsou 2 Francie. To
jsou spíše 3 nebo 4 Francie. Tzn. jednou vynechám, to je ta, ta řekněme část Franze, která nechodí, nebo nejde k volbám.
Druhá Francie je samozřejmě ta, která teď vyhrála, tzn. prezidentský tábor. Pak ještě máme 2, krajní levici a krajní pravici. A
částečně jistě se se všechny politické strany ve Francii teď musí nějakým způsobem vyrovnat se s touhletou situací. Zajímavý
bylo poslouchat třeba předevčírem pana prezidenta, který vysvětloval znovu, že on to vidí tak, že Francie má 3 bloky. Jeden
krajně pravicový, který je samozřejmě zatím v rukou paní Le Penové, i když to není úplně jasné, /nesrozumitelné/ k němu se
můžeme ještě vrátit. Druhý blok je krajní levice v rukou Milanšonistů. A třetí blok, který on sám nazval jako krajní střet. Prostě to
je samozřejmě ta Francie, která teď vyhrála, ale která bude mít poměrně, poměrně těžkou práci v následujících týdnech. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Já využiju toho, že spolu teď mluvíme. O levici jsme mluvili. Jean Luc Mélenchon chystá velký blok na levici, ale vy jste teď
zmínil tu pravici, tak jenom velice krátce. Co vaše slova znamenají. Myslíte si, že se Zemurovi voliči a Zemour a jeho myšlenky
nějak sblíží s Marine Le Penovou nebo je to nemožné? 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
No, ty myšlenky jsou stejný. Takže tam jako není řeč o nějakém sbližování, to je, to je ta stejná prostě matricie té krajní pravice,
ačkoliv samozřejmě Zemor mohl vypadat o něco, řekněme, drastičtěji. Tím něco je pravověrných a ona něco, co už někdo
možná nebude chtít nazývat krajní pravicí, ale to je stále krajní pravice, krajní pravice, která si vezme na sebe sako a kravatu,
a tváří se mile, prostě stále je krajní pravice, a to, co ona slibovala, de facto by znamenalo rozklad současné Francie a nejspíš i
větší problémy, než jsme tady zvažovali. Takže teď jakoby situace je taková trochu, trochu možná paradoxní a komplikovaná,
protože jednak Zemur už hlásí a poměrně silně k vedení té pravice, tzn. že on nemluví o krajní pravici, on mluví o tom, že bude
reprezentovat celou pravici, a samozřejmě postaví se proti, proti Macronovi. A ta situace je paradoxní v tom, že ano. Le Penová
byla v druhém kole, získala největší počet hlasů, kdy prostě /nesrozumitelné/ koalice ve Francii dostala, ale zároveň už je to
třetí prohra. I když ona samozřejmě se cítí na koni, tak ta situace pro ni není úplně, úplně tak jednoznačně pozitivní, jak se
může zdát na první pohled a bude to pro ni hodně komplikovaný nebo do určité míry, protože s touto situací už začala pracovat
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ve smyslu, že ne, že by vypustila to druhé kolo, ale podle mě zejména v tom posledním týdnu bylo vidět, že se strašně
soustřeďuje vlastně na ty vlastní bašty, aby, aby tam prostě se ještě více upevnila, spíše než aby hledala ty další voliče,
zejména ty Melančanista. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuji, politologu Michel Perottino, host Speciálu ČT24. Míříme za zpravodajem Martinem Řezníčkem, který je na půdě
české ambasády v Paříži, za ním Martovo pole, vidíme i příznivce Emmanuela Macrona, který stále ještě mezi své příznivce a
podporovatelé nedorazil, ale Martin Řezníček má také hosta. Je to politolog Jacques Rupnik. Martine, máš slovo. Dobrý večer
do Paříže. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Dobrý večer do Prahy, do České republiky. Ano, tady ze střechy české ambasády, z výhledu, který právě v tuto chvíli nabízí
jistou míru možná očekávání, a to, že znovuzvolený francouzský prezident Emmanuel Macron by měl v příštích možná desítkách
minut vystoupit právě v tom prostoru, který vidíte po mé pravici. Je to prostor na Martově poli, jenom několik set metrů od paty
Eiffelovy věže, kde příznivci Emmanuela Macrona slaví v tuto chvíli. Před chvílí zpívali hymnu spontánně. Teď hraje
reprodukovaná hudba, která bude jakýmsi podkresem k rozhovoru, který povedeme právě na začátku na téma Emmanuela
Macrona a jeho síly. Vítám tady Jacquesa Rupnika, politologa a historika. Dobrý večer. 

Jacques RUPNIK, politolog, publicista 
Dobrý večer. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Děkuju mockrát, že jste přišel na tento rozhovor. To vítězství Emmanuela Macrona. Jak přesvědčivé je, když vezmeme, že jde o
druhé vítězství, že se mu podařilo něco ve dvou dekádách, co se vlastně francouzskému prezidentu nepodařilo, to znamená
obhájit mandát. 

Jacques RUPNIK, politolog, publicista 
To je dost mimořádné. Je to teda osobní úspěch, ano. Velký osobní úspěch a samozřejmě teď bude euforie, oslava, ale přijde
druhý den vystřízlivění. A prezident bude muset počítat s tím, že ten mandát, který dostal, je silný osobní mandát, ale že pokud
chce pokračovat ve své politice, bude potřebovat politické síly v parlamentu, musí najít spojence a ta politická scéna je v
troskách. Stranický systém je v troskách. A mám tady novou situaci, to už není stejná situace jako minule. Byl tehdy nový, měl
svůj reformní elán. Mezitím reformy narazily na žluté vesty, epidemie, COVID atd. čili jeho reformy byly odloženy. Takže teď má
možnost vrátit k reformám, to je jeho ambice, ale s kým. To nemůžete dělat sám. A teď se podíváte na výsledky prvního kola a
zjistíte, že polovina Francouzů, abych to zjednodušil, hlasovala proti nejenom proti Macronovi, ale vůbec proti zavedeným
stranám politicky, takže tady byly populisti národovecký populisté zprava, Marine Le Pen, ale také zleva. Milan Schon, který
jenom o jedno procento méně měl. A čili bude to velice těžké tohleto všechno dávat dohromady. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Vy jste říkal, že ho čeká zítra ráno vystřízlivění, tak se dá ranní croissant, nebo pokud si ho dává s kávou, tak kam by měl upřít
svoji pozornost v tuto chvíli. Ta politická scéna ano je velmi proměněná v poslední době. Rýsuje se tady blok, řekněme,
pravicový, do jeho čela by se velmi ráda samopostavila, slyšeli jsme také během toho projevu. Mario operoval je tady nějaký
levicový Jean Luc Mélenchon, ostatně taky zmínil, je tady ten možná blok krajně pravicový. O tom se Erikem se budem. S kým
vlastně bude schopen spolupracovat, s kým bude schopen utvořit, záleží také na tom, jak dopadnou volby v červnu, s kým
bude schopen tvořit nějaké spojenectví, aby to reformní agendu, kterou nedokázal dotáhl do konce, tentokrát dotáhl. 

Jacques RUPNIK, politolog, publicista 
On nusí se snažit toto spojenectví teď před parlamentními volbami. Musí se snažit přitáhnout k sobě pravý střed. Voliči paní
Pekresové. To bývala strana, která. Tady byly 2 velké strany, které vládly francouzské politice a střídali se u moci. Socialistická
strana a ten umírněný střed republiky. Obě zmizely, ale jejich voliči tu jsou, takže Macron musí pokusit přetáhnout do nějaké
jakési nové koalice k sobě. I ten pravý střed i levý střed. Říct prostě uděláme vládu národního souručenství, něco takového. S
tím můžeme vyhrát volby, no to je velká sázka. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
No a není on vlastně obětí svého vlastního úspěchu, protože dokázal už v tuto chvíli vysát část těch levicových voličů nalevo od
středu a a právě nápravu středu má kde SA dál, v uvozovkách. 

Jacques RUPNIK, politolog, publicista 
Té té dobrá otázka určitě určitě, protože je tady řada voličů nalevo, kteří kdysi hlasovali pro socialistickou stranu, kteří tentokrát
se zdrželi hlasování. Není jich tolik, ale přece jenom 28 %, takže tam je část levicových voličů. A pak jsou prostě lidé toho
pravého středu. Některé už přetáhl, ale je tam prostě strana, která teď nemá kam jít. Buď se obrátit k Marine Le Pen a udělat
jakousi ultrapravicovou koalici. To myslím, že nepřipadá pro golisty v úvahu, teda pro bývalé golisty, abych tak řekl. A je ten
možné o něco takového se pokusit, no, jestli se mu to podaří, je velice těžké říct, ale je to nutné do budoucna. Macron nemůže
vládnout jenom se svojí stranu, i kdyby náhodou uspěl v těch parlamentních volbách, to nestačí. Chce tedy prosadit dneska
reformy za okolností, které jsem zmínil, že skutečně tady polovička voličů, kteří sem rezolutně proti tomu nemusíte hledat
daleko širší zázemí, a také jsem registroval, že ty jeho reformy už opatrnější. Už říkal, no, tu penzijní reformu ano, zkusíme to,
ale nejdřív budeme vyjednávat. Chceme, aby prostě. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Zejména v posledních týdnech, kdy se snažil rozkročit trošku od toho středu doleva a sliboval, že nebude možná vládne krize
ekologické téma. Jako předseda. 

Jacques RUPNIK, politolog, publicista 
On teďko narazí jako klíčové pro jeho pro jeho nový mandát. To ekologické téma. Bylo dost opomenuto, kdybyste se mě ta
před rokem, já bych řekl tohle bude silné téma ve volbách. Úplně to zmizelo, takže tohle teďkon bude pro Macrona téma, kolem
kterého může přetáhnout právě lidi i zleva, i z té umírněné pravice, která chápe, že prostě tohle je nutné i pro proměnu
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francouzského průmyslu, i pro nové okolnosti. Tady je válka na Ukrajině. Chceme, chceme prostě se zbavit závislosti na
ruském plynu, no tak tzn. taky, když se přemýšlet o nové ekonomice, nové energie, nové. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Já jsem rád, že tohleto zmiňujete, protože téma, které nebylo tak důležité v těchto volbách, zahraniční politika nebývá. Obecně
nerozhoduje volby. Má tentokrát trochu jinou podobu. Válka na Ukrajině, ostatně v Bruselu zazníval velmi často, že například
embargo na dovoz ropy bude teprve dohodnuto až po francouzských volbách, aby se to nestalo předloni tématem tady ve
Francii. Lze očekávat na tom smyslu opravdu pro mě nějaké nové kroky, ale jak očekáváte, že se promění Macronova
zahraniční politika. Co může Evropa očekávat od Macrona 2.0. 

Jacques RUPNIK, politolog, publicista 
Evropa ví, že Macron nejproevropštější politik, kterého Francie měla. Snad od Mitterranda, ale určitě s tím šel do voleb minule
a s tím šel znovu do voleb, to je docela odvážné, protože to vůbec není samozřejmost, že francouzský volič prostě bude
hlasovat pro proevropského prezidenta. Le Penová se snažila naopak dávat, prostě razit téma svrchovanosti. Prioritu pro
Francouze. Protimigrační. Protievropské, proti NATO. Takže tady bylo to, tohle bylo dost jasné dělítko v těch volbách. Lidi
věděli, že když hlasujou pro Macrona, je to směr spíš liberální a proevropský, a čili tohle v Evropě všichni vědí. On se také
během toho předsednictví snažil Evropu stmelit a prosadit některé důležité věci, mimo jiné dát dohromady Evropany v otázce
sankcí vůči Rusku. To není jeho zásluha jenom, ale musíte dát dohromady lidi, kteří mají velice odlišné zájmy, takže tohle bude
jeho silné téma do budoucna, a to je důležité také pro Německo. Ten vzkaz Německu. Představte si, kdyby zvítězila Marine Le
Pen, která ve volbách říkala, my už musíme skoncovat s tímhle francouzsko-německým tandemem. To nepotřebujeme, ona má
své spojence. Orbán-Kaczyński, dříve také Putin. Teď už to moc nahlas neříká, takže tohle je také důležité pro ten francouzsko
německý tandem. 

Martin ŘEZNÍČEK, zpravodaj ČT 
Jacques Rupnik. Děkuju mnohokrát za to, že jste byl hostem speciálního vysílání ČT24 tady na střeše české ambasády v
Paříži. Díky moc. Nikam neodcházejte odsud. Další rozhovory nabídneme už za chvíli a čekáme jenom připomínám na projev
znovuzvoleného amerického, pardon, francouzského prezidenta samozřejmě Emmanuela Macrona. A toto jsou příznivci, kteří
čekají na to až z Elysejského paláce. Dojde přímo sem hned pod Eiffelovu věž a pronese projev, který, jak doufali, bude vítězný
a vítězný bude. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A Emmanuel Macron se ještě nevyjádřil. Zato už mu přichází gratulace z Evropské unie, z evropských států. Pogratuloval mu i
český premiér Fiala. K vítězství v prezidentských volbách Francie je důležitý partner České republiky. Máme zájem rozvíjet
intenzivně naše vztahy, uvedl. A šéfka Evropské unie Von Der Leyenová blahopřála taky Macronovi ke znovuzvolení s tím, že
dodala, že se těší na pokračování skvělé spolupráce pro budoucnost Evropské unie. A to bude klíčové, protože v rámci
Evropské unie se taky budou formovat možná jinak nebo takto zůstanu vztahy Česko-francouzské. Francie teď Evropské unii
předsedá a my od ní předsednictví budeme přebírat a podle některých komentářů třeba kolegy z Hospodářských novin může
být dokonce v následujících letech Francie našim nejbližším spojencem. Kamil Houska takto reaguje na výsledky
prezidentských voleb ve Francii. Pane senátore, jaký dopad tedy to znovu zvolení Macrona na Evropskou unii i oživení
francouzsko-německého tandemu nebo oživení a akceleraci unijní politiky jako takové teď. 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Co se týče spolupráce s Německem, tak jsme to právě zaslechli. Marine Le Penová měla velmi tvrdou, tvrdý požadavek. Ukončit
privilegovanou spolupráci Paříže a Berlína, a to by znamenalo velmi výraznou změnu v evropské dynamice. To se nestalo. S
Macronem se dá očekávat pokračování. Co se týče těch evropských témat, tak Macron tím, že má za sebou 5 let. Tím, že má
vlastně potvrzený mandát, tak vstupuje do té evropské arény s novou energií a s určitou zkušeností nepřesáhne samozřejmě
nikdy ten počet mandátů, který má za sebou takový starý harcovník, jako je Orbán. Nicméně bude velmi dobře umět rychle
navigovat, rozhodně rychleji, než to vidíme dneska na německém kancléři Scholzovi, který z tohohle pohledu je vlastně
začátečník, je to možná těžká váha, ale zatím se chová jako těžký kamion na dálnici a spíš zaclání, než aby vlastně k určoval
směr, tzn. z Macrona a z Francie se v těch evropských strategických otázkách může stát takový rychlý aktér, viděli jsme to
těsně před volbami i v jeho rozhodnutí, že Francie rozhodla poskytnout Ukrajině, bojující Ukrajině, mimořádně výkonná děla,
francouzské výroby Caesar, nebo zbraně, která mají sloužit k ničení vlastně těžké techniky na ruské straně. A to bylo
rozhodnutí, které on udělal, zariskoval před tou volbou způsobem, který bych označil velmi chytrý, strategický a také naznačuje
směr, kterým se vydá. Vedle Německa, které nechce slyšet o dalších dodávkách zbraní tady máme Macrona, který si dovoluje v
těchto věcech jednat vlastně v rozporu s Berlínem. To je významná zpráva nejenom pro bezpečnost Evropy, ale také pro
Českou republiku. Na naše předsednictví totiž ten konflikt, válka proti Ukrajině také dopadne a budeme to muset řešit.
/nesrozumitelné/, že ve Francii budeme mít /nesrozumitelné/. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
/nesrozumitelné/ o Ukrajině. Vy jste, pane senátore, na Ukrajině byl a speciální kapitolu právě Ukrajino-ruská agrese v těch
volbách byla. Vrátíme se k tomu. Ještě dám slovo dalším hostům ohledně pravé dynamiky evropské politiky v těch
následujících letech po obhájení funkce prezidenta Francie. Emmanuel Macron bude sám tím tahounem nebo získá jiné
spojence, když to teď s Německem je takové váhavé, co myslíte, pane Liško. 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Jestli dovolíte. Já myslím, že pro Evropskou unii výsledek těchto voleb je velmi jednoznačný tzn., uklidnění. Kdyby byla zvolena
Marine Le Penová, tak to by bylo všeobecné pozdvižení. To by byl chaos, nikdo by nevěděl, jak to půjde dál, protože vlastně
kromě jejích předvolebních prohlášení se nic neví o její zahraniční politice, ona taky neměla žádný lidi kolem sebe, kteří se
kdykoliv už nějak ukázali nebo bylo by to to prostě ohromné zemětřesení, takže teďka máme uklidnění, klid v podstatě, že se
víceméně může jet svým způsobem dál. Macron bude mít výhodu takovou, že to je velmi jaksi energický člověk. Celá Evropa ho
velmi dobře zná a uzná všechny ty aktéry tím, že bude mít dneska ten druhý mandát, tak má tu výhodu teda, že může s
touhlentou celou znalostní, s tím know how postupovat dál a rychle. Určitě se bude snažit držet se některé spolupráce s
Berlínem, protože to jinak nejde, je to stále největší Německo. Největší ekonomika a tak a na druhou stranu se budou určitě
snažit také udělal doposavad, tlačit dál dopředu evropskou integraci. Tzn. včetně toho modelu nápadů třeba projektu evropské
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armády. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pane Perottino, nakolik je Evropa Evropská unie důležitá pro Francouze. Marine Le Penová mluvila o elitách. Ona takto z této
pozice jako ochránkyně chudých, méně vlivných lidí, ne lidí se akademické sféry a ne lidí bohatých, vystupovala po celou dobu
předvolební kampaně, a evidentně v tom bude pokračovat, přitom jsem tažení na národní shromáždění. Je pro Francouze
bytostně důležitá Evropská unie? 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak nepochybně, a to dlouhodobě. Myslím si, že většina lidí si uvědomila, že kdyby byla zvolena Marine Le Penová, tak by to
znamenalo prakticky vystoupení z Evropské unie. A toto určitě hrálo klíčovou roli pro část těchto lidí, kteří prostě chtějí, aby
Francie zůstala v Evropské unii, aby tam stále hrála samozřejmě velkou roli. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
My stále čekáme na vystoupení znovuzvoleného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který by měl přijet na
Markovo pole v blízkosti. Eiffelovy věže, vidíte tu radost, jak říkali naši zpravodajové. Jak Jan Šmíd, který je přímo dole, tak
Martin Řezníček, který je na francouzské české ambasádě ve Francii, tak se tam tančí. Tu hudbu slyšíte. A v tuto chvíli já už
jsem měla pocit, že by tedy mohl přicházet nějaký doprovod znovuzvoleného francouzského prezidenta, ale není to tak, tak se
vrátíme k tématu, které jsme nakousli. Pane senátore, vy jste na Ukrajině byl. Já bych jenom připomněla, že francouzský
prezident působil v těch posledních týdnech někde rozhodně, někdy nerozhodně. I sami Francouzi se mu velmi často vysmívali
za ty jeho telefonáty s Putinem, které nikam nevedly. A od těch posledních masakrů v Buče on s ním nemluvil. Řekněte mi.
Bude teď radikálnější. Postaví se opravdu přímo na stranu svobody a demokracie proti ruské agresi. Pošle Francie víc zbraní
na pomoc ukrajinským vlastencům a ukrajinským vojákům, jak to bude, jak to vy vnímáte, co odhadujete? 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Francie nemá na výběr. Je členem Rady bezpečnosti, velmi dobře ví, jak se Rusko chová, aby paralyzovalo systém OSN. Na
druhou stranu pro Francii je s prominutím ten konflikt o tisíc km dál, než je viděno z Prahy. A z hlediska veřejného mínění je to
mnohem vzdálenější, než třeba, když se o tom mluvíme tady u nás v České republice. Takže já předpokládám, že protože
Francie má stále ještě předsednictví, bude v těchto věcech konat velmi jasným způsobem. Bude opatrná, aby říkala jenom to,
co by chtěla sama dělat, a spíš bude zkoušet udržovat tu synergii a spolupráci v rámci Evropské unie, a to samo o sobě je
veliký úkol. Se zbraněmi už Francie se rozhodla, a dala velmi jasnou zprávu, že tam neposílá starý šrot. Posílá vlastně Ukrajině
mimořádně moderní děla, která svojí dálkou dosahu dostřelu daleko překonají všechno, co zatím Ukrajina dostala od
západních států. V tomto smyslu má Francie leadership, který bych si přál, aby si udržela. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A bude pane Janyško radikálnější. Byl Macron opatrný právě kvůli tomu, že se blížily prezidentské volby a že možná chtěl takto
přesvědčit i některé voliče, kteří váhali s tím, jestli se přiklonit radikálně na stranu Ukrajiny, chtít ji v Evropské unii, diskutovat o
jejím možném členství v Severoatlantické alianci a podobně. 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Já bych řekl především, že Francie, kterou Emmanuel Macron, především prezident. V té věci ukrajinské byl velmi jednoznačný.
To není tak, že by hrál nějakou poloviční roli nebo dvojí roli. To, že telefonoval Putinovi dlouho, neznamená, že by nějakým
způsobem mu byl nějak sympatický, ale měl dojem, že... Taky byl mimochodem předseda Evropské unie, že takže mluvil trošku
za celou Evropu. Prostě snažil se ho stále nějakým způsobem diplomaticky tlačit k tomu, aby teda přestal s tím strašným, s tou
strašnou invazí a nějakým způsobem ho dotlačit k tomu, aby bylo nějaký pozitivnější řešení. Po Buči bylo jasně vidět, že to
prostě nemá cenu. Tak toho nechal. S těmi zbraněmi to zajímavá jedna věc. To vědí od včerejška, kdy ta Francie tam vyváží
zbraně. On je tam už poslal dávno, nebo posílá dávno. Akorát na rozdíl od jiných zemí o tom nechtěl mluvit. Ale prezident
Macron to oznámil včera nebo předevčírem, ale ta věc už běží daleko. Je tam asi spousta dalších věcí, o kterých se mluví. Na
druhou stranu, co je taky důležité, pro toho Macrona bylo, že on jako v roli předsedy Evropské rady musel postupovat
především tak, aby se snažil stále udržet jako celou unii dohromady. Tzn. hlavně všecky ty sankce, co to je důležité. Já teďka
jsme viděli, že najednou rakouský, rakouský politik řekne, že je proti členství Ukrajiny v Evropské unii. A všichni ostatní jsou
víceméně pro. Tzn. že tam bude role dneska Macrona, za pár měsíců našeho premiéra, aby tyhle ty disentní hlasy nějakým
způsobem teda zneutralizoval a utlumil, protože, co je enormně důležité v téhle situaci s Ukrajinou, aby Evropa stále
postupovala stejným způsobem. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Mě spíš, pane Perottino šlo o to, jak Macronův postoj byl mířen k hlasům jeho vlastních voličů, respektive voličů Francie, jestli
teď čekáte, že bude vystupovat jinak, jestli to radikálnější nějakým způsobem bude nebo ne? 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Bude velmi konzistentní, respektive, že nezmění nic na francouzském postoji, ale ještě jednu věc, která tady zatím ještě
nezazněla, která je podle mě taky klíčová a má celá řada rozměrů. A to je to, že Francie vyslala zhruba 30 četníků, aby vyšetřili
na místě ty činy /nesrozumitelné/. A proč to říkám, protože to jsou četníky. Tzn. že to jsou de facto vojáci. A ono se o tom
mluvilo ve Francii, že kdyby náhodou se tam něco stalo, tak prakticky by se to po mohlo interpretovat jako /nesrozumitelné/ na
straně na straně Francie. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Také já děkuji. Pojďme si připomenout, že francouzským prezidentem byl znovu zvolen Emmanuel Macron, získal 58,2 %. Jeho
vyzyvatelka Marine Le Penová 41,8 %. Ale údajně teď Francie pánové zahájila předvolební kampaň před třetím kolem, takto
současnou situaci nazval Jean Luc Mélenchon, který chce Francouze oslovit z levé strany politického spektra, kde chce
sjednotit co největší sílu a získat maximální počet křesel v národním shromáždění. Marine Le Penová zase se tam projevu poté,
co uznala svoji porážku, tak pane senátore, mluvila o přepsání politické scény, jako moc bude francouzská politická scéna teď
přepsána. 
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Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Bude připsána tak, jak ji přepíšou voliči. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pardon, skáču vám do řeči. Evidentně málo Macron se svým dobrovodem, teď vyjíždí z Elysejského paláce. Říkali jsme, že to
má 3,5 kilometru, bude tam za chvíli, takže ten jeho projev kolem deváté hodiny tak nějak nejspíš začne živě na ČT24
samozřejmě a teď, prosím, zpátky k francouzskému stranickému systému, tak se přepíše ta scéna. 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Budeme muset počkat na výsledek těch sněmovních voleb, které budou v červnu, abychom viděli, kdo ve Francii bude
vládnout, ale to, co už je vidět dnes je, že se propadl stranický systém, tak, jak jsme ho znali ve Francii za poslední století nebo
50 let, do zvláštního magmatu, kde jsou výrazné extrémy. Potom Macronův extrémní střet, o kterém tak říká s oblibou, že on je
extrémní centrista a potom zbytky té architektury, na které stále pátá republika od generála regulovaný, a tady máme před
sebou politickou mapu nebo vlastně stranickou mapu Francie, která bude velmi nepředvídatelná. My nevíme, jakým způsobem
se podaří například těm stranám udržet funkční úroveň na úrovni obcí, měst, krajů, regionů, protože tam mají mnohem větší
sílu než třeba Macron se svými spojenci dohromady. A tohle se bude někde potkávat. Bude to možná mezi regiony a centrem
mezi hejtmany a vládou, ale určitě tam bude určitý typ hledání, jak usmířit tu architekturu, která byla tradiční s tím, co vidíme
dnes. Macrona, který bude potřebovat s někým vládnout. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak ještě teď nám ukazovali francouzští kolegové, to přímo není cesta Emanuela Macrona na Markovo pole do blízkosti
pařížské dominanty Eiffelovy věže, nicméně kolem deváté hodiny je jeho vítězný projev očekáván. Martovou pole je v podstatě
prostředí, kde se většinou hlavně slaví, odehrávají se tam i velké koncerty a velké oslavy. Přitom ještě doplním jednu věc,
kdyby se francouzskou prezidentkou stala Marine Le Penová, tak ta měla v úmyslu ze svého štábu, který má v Bologneském
lesíku přejet na Place de la Concorde, tedy náměstí Svornosti, kde jsem to tu říkala, je to taková pikantnost, během
francouzské revoluce se opravovalo gilotinu. Vrátíme se, pane Perottino, k důležité věci, jestli a jak moc se proměňuje
francouzská politická scéna a jestli tím hlavním milníkem budou právě červnové volby do Národního shromáždění? Ne ty
prezidentské teď, protože samozřejmě, řekněme si, že je to poloprezidentský systém, a za nejdůležitější volby ve Francii dosud
byly považovány volby prezidentské, ale jestli teď nastává klíčová změna ve Francii a budou důležitější ty volby do Národního
shromáždění? 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak ty volby do Národního shromáždění, tedy do dolní komory parlamentu byl vždycky důležité, no a samozřejmě to, že jsou
těsně po prezidentských volbách, tak ono to znamená de facto, že jsou v závěsu těch voleb, respektive, že ty prezidentské
volby hrají prim a že můžou ovlivnit ten výsledek v těch 577 volebních obvodů, ale musíme si uvědomit ještě jednu věc, která je
zcela zásadní, a to, že teď ještě nemáme konkrétní podobu těch kandidátek, tzn. že teď ještě se bude jednat, kdo koho postaví
v jakém volebním obvodě. A teď je klíčovým /nesrozumitelné/, tzn. ještě ne tolik ty volby jako takové, které samozřejmě za
měsíc a půl klíčové budou, ale teď je důležitý vlastně pozorovat, kdo s kým a do jaké míry prostě se dokáží nějakým způsobem
dohodnout na jednom jménu v každém volebním obvodě, a to je velký problém, to je velké umění. A upřímně tady vidím několik
několik zásadních problémů, ať už u macronovců, protože tam ta situace je zatím spíše taková tristní ve smyslu, že není vůbec
jasné, kdo bude za Macrona a do jaké míry prostě to bude silný kandidát a tak silný, aby mohl vyhrát ten volební obvod, když
jsme slyšeli před několika dny Jean-Luc Melénchon, tak ten například připomenul, že v minulých volbách před pěti lety
nepoddajná Francie měla přes 400 kandidátů v druhém kole a že kdyby ta situace byla obdobná teď, tak jejich šance jsou
mnohem větší, než byly před pěti lety, takže to je prostě komplikovaná situace, která je komplikovaná nejenom na celonárodní
úrovni, ale taky na úrovni prostě těch každých z těch 507, 77 pardon, volebních obvodů. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Pane senátore, vy jste chtěl doplnit? 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Tady má Macron docela důležitou kartu v ruce, kterou musíme českým divákům vysvětlit, začíná kampaň, připravují se jednání
o kandidátkách, asi už běží a mluvíme o kampani před volbami do parlamentu. Macron teď, jako prezidenti to dělávají, zřejmě
bude upravovat složení francouzské vlády. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A nejspíš teď právě míří na Martovo pole, jenom pro diváky ČT24, kde to vidíme. 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
/nesrozumitelné/ těch aktérů té volební kampaně prezidentské, respektive jejich stranických formací, aby otevřel ten svůj štáb
nebo tým novým silám a usmířil si jejich politické rodiny a zároveň si vytvořil potenciál pro to, s nimi uzavřít jakousi koalicí, takže
se bude lovit, bude to takové velrybářství. A výrazné osobnosti, ať už z levice, nebo od ekologů, nebo právě od republikánů, se
dá očekávat, že si Macron bude chtít k sobě přitáhnout, aby si k sobě přitáhnul nejenom figury do té vlády, ale za nimi už
vidíme ty politické strany. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Co to, pane Janyško, znamená, o čem to vypovídá, že Republika v pohybu, jeho hnutí, je stále nečitelná formace, která se
neobhájila, a Macron se bude bát, že bez klíčových osobností, které si přetáhne z těchto vod, o kterých mluvil pan senátor
Fischer, by nemusel získat dostatek hlasů? 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Tak nemyslel, že by se neobhájila. Je to mladá síla, která je tam teprve 5 let. Jde tady o jednu věc, že Macron určitě udělá
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všechno pro to, aby měl zase většinu v tom budoucím parlamentu tak, jako ji měl doposavad, tzn. že ve chvíli, francouzský
systém je trošku jinej volební než náš, protože je většinový, dvoukolový, takže on určitě na ty kandidátky v těch jednotlivých
577 volebních okrscích bude dávat nejenom členy své strany, doposavadní členy strany, ale lidi z jiných politických rodin, ty
před pár dny mu vyjádřil podporu bývalý prezident pravicový Sarkozy, to je veliká persona na pravici a znamená to
samozřejmě, že vysílá velmi jasný signál do tohohle tábora. Spojme se s Macronem. Macron je taky i vlastně nejkompetentnější
z hlediska ekonomie a vedení společnosti, tzn. že lidé, kteří uvažují racionálně, tak nebudou hlasovat ani pro Melénchona, ani
pro Le Penovou, to je celkem jasné. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Ještě velmi, velmi krátce Michel Perottino, protože se hlásil o slovo, poprosím o opravdu jenom krátkou reakci. 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Jenom ještě jenom takovou malou poznámku. Ono to není jenom o tom, jak kvantitativně bude vypadat ta nová
promacronovská většina, pokud vůbec žádná bude, ale to je taky hlavně o tom, že ti poslanci musí být disciplinovaní, když se
podíváte na to, jak dopadla jeho většina během těch posledních pěti let, tak on ztratil třetinu svých poslanců a v tom je i jeho
velký problém. On může samozřejmě přilákat kohokoliv, ale prostě jakmile přiláká nějakýho jinýho člověka než jeho pravověrný,
tak má obrovský problém a je tam obrovské riziko, že to dopadne stejně jako před několika lety, tzn. že ta jeho většina prostě
postupně se zmenší. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak děkuju, diváci ČT24 teď živě vidí spanilou jízdu prezidentské kolony. V jednom z těch automobilů je francouzský prezident
Emmanuel Macron člověk, který ve 44 letech nastupuje další volební období, jako hlava Francie míří na Marktovo pole, kde na
něj čekají příznivci a taky i jeho spolupracovníci v čele, a teď to říkám jenom obrazně, s dýdžejem, protože tam se už od osmé
hodiny tančí a slaví a čeká se samozřejmě ten vítězný projev francouzského prezidenta. Česká televize má v Paříži tři
zpravodaje, Martin Řezníček. Je na české ambasádě v Paříži a dva klíčoví zpravodaje ve štábech konkurentů Marine Le
Penové a Emmanuela Macrona. My se teď pojďme podívat do stavu Marine Le Penové, kde je Petr Zavadil Petře jsou tam ještě
její příznivci, anebo plamennou řečí, kterou zahájila kampaň za hlasy do parlamentních voleb, už to setkání skončilo? 

Petr ZAVADIL, zpravodaj ČT 
Ne setkání ještě zdaleka neskončilo. Možná vidíte za mnou, že tu stále ještě jsou desítky příznivců Marine Le Penové tady
venku na terase před tím pavilonem a uvnitř jsou další desítky, často dávají rozhovory médiím, která jsou zde také velmi
početná. A my jsme samozřejmě s některými z nich také měli možnost mluvit po zmíněném projevu Marine Le Penové. A v
zásadě se dá říct, že všichni mají smíšené pocity, říkají, že jsou zklamaní z výsledku, a zároveň nadšení z toho výsledku.
Zklamaní, že jejich kandidátka se nestala prezidentkou francouzské republiky, ale nadšení z toho, že získala přes 40 % hlasů,
že to je historický výsledek, jaký nikdy Marine Le Penová ani nikdo jiný ze strany, kterou zastupuje zatím nezískal, a že to je
skvělý výchozí bod nejen k červnovým volbám do Národního shromáždění, ale do roku 2027. My jsme mluvili už dnes se o tom,
že Marine Le Penová naznačovala, že by možná toto mohla být její poslední prezidentská kandidatura. Její příznivci po tom
projevu jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že to určitě ještě jednou zkusí právě za těch 5 let a že tentokrát to vyjde. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuju, Petr Zavadil, z Bologneskkého lesíku teď míříme do blízkosti Eiffelovy věže, kde na Martově poli je taky
zpravodaj Jan Šmíd. Honzo, pokud se slyšíme, protože my především vidíme to, jak se tam slaví a tančí, tak s čím vlastně
příznivci Emmanuela Macrona přišli, co od něj teď budou chtít slyšet, za malou chvíli, kdy má vystoupit? 

Jan ŠMÍD, zpravodaj ČT ve Francii 
Tak všichni samozřejmě očekávají jeho příjezd, dá se říct, že s velkým nadšením, tady se to změnilo opravdu v taneční parket.
Možná je zajímavé to, že ty osoby nejsou asi tak úplně spontánní, bouřlivé, jako to bylo před pěti lety, kdy jsem byl u Louvreu a
viděl jsem, že je vlastně to nadšení lidí z nového prezidenta, z nové epochy, z nového období bylo nesrovnatelné, bylo
naprosto spontánní, bezvýhradné možná. Teď je tady spousta příznivců. My jsme mluvili s řadou z nich a tady to není tak, že,
volili proti Marine Le Penové, tady volili pro Emmanuela Macrona. Čekají od něj samozřejmě řadu věcí. Macron už sám
naznačil, co chce dělat v dalším období, chce snížit daně o 15 miliard eur jak pro fyzické osoby, chce také samozřejmě se
zaměřit na ekologii, další oblasti, chce zvýšit pracovní příležitosti, to je úplně jasné, teď lze spíš čekat, že bude mluvit o svém
vítězství obecně, že nebude mluvit přímo o konkrétních věcech, bude nepochybně zmiňovat to, že voliči vystavili stop krajní
pravici, protože ten výsledek je přesvědčivější, než naznačovaly průzkumy, ale tady panují velice přísná bezpečnostní opatření,
proto, jak jsem zmiňoval, že to není tak obrovské nadšení, vy vidíte záběry z tanečního parketu, uprostřed vidíte pódium, ale
vlastně Martova pole jsou velice přísně střežená, jsou obehnaná, vlastně neprojdete z jedné strany na druhou, pokud se
chcete dostat na druhou stranu, tak musíte odejít až k Eiffelovce a kolem několik kilometrů, takže vlastně tady neponechali nic
náhodě, a přestože je tady spousta nadšených lidí, tak nezapomínají na ta přísná bezpečnostní opatření, která doprovází
Francii už řadu let. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já děkuju. Zpravodaj Jan Šmíd přímo z Martova pole. Vy vidíte a viděli jste živé záběry z pařížských ulic. Vypadalo podle
prvního dojmu, že se na malou chvíli kolona s francouzským prezidentem zastavila, možná i kvůli nějakým protestům, tyto
prezidentské volby totiž doprovázelo velké zklamání, zvlášť v řadách mladých lidí, lidí, kteří žijí pro ekologii, ale taky v řadách
starých a starších lidí a občanů Francie My vám teď, než přijde na pódium znovu zvolený francouzský prezident Emmanuel
Macron, nabídneme další rozhovor. Omlouvám se předem, pokud svého hosta budu muset kvůli projevu francouzského
prezidenta přerušit. Je tu se mnou Benjamin Schifres, člen Macronova hnutí Republika v pohybu, a dokonce šéf její české
pobočky, dobrý večer bonsoir. 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Bonsuir, dobrý večer. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jaký jste tipoval vy výsledek? Minule to bylo 66 % pro Macrona, teď míň, ale vyhrál. 
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Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Dnes je to poměrně těsné vítězství, protože tady se skutečně hraje o demokracii. Dnes vyhrálo spojenectví Evropy s Ukrajinou,
a to je obrovské vítězství, pro Francii pro Francouze, ta cesta dlouhá pro Emmanuela Macrona divize, protože ta země je velice
rozdělená a způsobuje to především inflace, ta situace je složitá, je tam velká zloba, ale samozřejmě i fake news. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Nepřekvapila vás bouře nevole, zvlášť v řadách studentů po tom prvním kole? Oni například obsadili Sorbonnu, spousta
mladých lidí říkala, že si nemá teď koho vybrat, a dokonce mluvili o tom, že ani nechtějí, že prostě jim tento výsledek prvního
kola, tedy Macron versus Le Penová, vůbec nevyhovuje a nebudou chtít k volbám jít, ale ta bouře nevole, právě třeba mezi
studenty a mladými lidmi, nepřekvapila vás? 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Mě to nepřekvapilo. Je to něco, co je poměrně tradiční v Paříži. Velice často se konají manifestace na Sorboně, bylo tomu tak
před 20 lety, před 10 lety, je třeba sledovat ty trendy a ty trendy jsou čím dál tím dramatičtější, násilí roste, jsou tady
dezinformace, které se k tomu přidávají. A díky tomu kandidatury například Marine Le Penové jsou možné a Francouzi nejsou
rasisté, nejsou proti demokracii, ale nakonec volí lidi z extrémní pravice, jako je Marine Le Penová. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Právě mladí ale mají pocit, že jsou přehlíženi, že Macron opomněl v tom svém prvním volebním období řešit třeba ekologii. On
to na poslední chvíli se snažil samozřejmě v té kampani před druhým kolem nějak zachránit, dokonce i mluvil o tom, že možná
neudělal tolik, co se od něj očekávalo. Teď, když sliboval, že ekologie bude jednou z jeho priorit, řekl to jenom, aby získal hlasy,
nebo opravdu věříte, že přijdou klíčové zákony a že se bude za čistotu a klimatické změny bít? 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Pan Macron ze začátku nedělal kampaň založenou na ekologii, ale ta ekologie se tam prosadila, do té kampaně. Je jasné, že
to, co prohlásil před druhým kolem, je závazek pro další volební období, ale je třeba si připomenout, že před pěti lety se také
výrazně zavázal, co se týče životního prostředí, ale lidé možná očekávali příliš mnoho a byli zklamáni. Macron slíbil, že půjdeme
2× rychleji a že využije tu evropskou páku, kterou nesmíme podceňovat, pokud řešíme ekologické otázky. A já jsem
přesvědčen, že tak učiní, protože je tady velice silné očekávání už od těch, kteří hlasovali pro něj, i id těch, kteří nehlasovali. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jaký je vlastně tým, který pracuje s Emmanuelem Macronem, jak se utvářela jeho předvolební kampaň? Co o tom víte? Jak
klíčová pro něj byla a jak velkou brzdu pro něj byly věci, které musel řešit tedy ve své funkci jako prezident Francie, ať už to
byla ukrajinská krize, ruská agrese, další věci, předsednictví v Evropské unii atd.? 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Macron... Pro ten příští mandát, nebo pro volební kampaň? On pracoval v takovém zúženém týmu, protože díky ukrajinské
válce ta kampaň byla velice krátká. Emmanuel Macron začal s kampaní před méně než dvěma měsíci a zhruba i ti jeho příznivci
vlastně byly v očekávání, jak bude vypadat ta jeho kampaň a jaké budou návrhy. Již předtím se odvedl obrovský kus práce v
rámci konzultací, co tedy chce dělat, byla tam celá řada nápadů, ale ta kampaň proběhla v rámci několika týdnů a byl to jenom
takový zúžený tým toho týmu prezidenta. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A teď k té druhé možnosti, a to je tým lidí, který ho teď bude provázet v tom druhém volebním období. Změní se premiér, budou
velké personální změny, budou ti nejbližší spolupracovníci lidé, kteří budou ve vládě, úplně z jiných kruhů vzhledem k tomu,
jaké priority Emmanuel Macron právě akcentoval ve volební kampani? 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Co se týče těch let, které máme před sebou, samozřejmě ještě nevíme. Nejprve musíme vyčkat na parlamentní volby. Před pěti
lety jsme si byli prakticky jistí, že pan Macron získá většinu. V tomto roce je třeba si uvědomit, že to je po 20 letech první
prezident, který byl opětovně zvolen. A je vidět, že je tady silná opozice Mélenchon, Marine Le Penová a čekají, že parlamentní
volby budou tím kritickým okamžikem pro nastavení politiky země. Všichni doufají, že budou mít post premiéra pro sebe,
osobně si myslím, že je to poměrně optimistické, ale v jednom mají pravdu. Velice pravděpodobně pan Macron ho nebude se
moci opřít o tak velkou většinu jako před pěti lety, bude třeba vyjednávat pravděpodobně s ekology, možná s pravicí, ale je
pravděpodobné, že nebude mít jinou volbu, je třeba si uvědomit, že pan Mélenchon je někdo, kdo má nejasný přístup k Rusku.
Nevíme, jak se tváří na Evropskou unii, takže to vyjednávání nebude jednoduché, a když pan Melénchon říká, že chce být
premiér, myslím, že i to je poměrně optimistické. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
On ale taky říká, že bude chtít sjednotit síly na levici. Le Penová nejspíš bude chtít taky nabrat více spolupracovníků na té
krajní pravici, je otázka, kteří lidé včetně, jestli to tak dopadne, Erica Zemmoura, s ní nějak budou spolupracovat, proto se chci
zeptat vlastně, jak silné hnutí Republika v pohybu především personálně a ideologicky taky, ukotveně, čekáte, že tedy bude
skládat kandidátky Republika v pohybu, takže bude dosazovat klíčové osobnosti, tak, jak už jsme o tom tady mluvili, třeba z řad
bývalých republikánských klíčových osobností, nebo bude chtít vytvořit nějakou konkrétní koalici s dalšími uskupeními ve
Francii, jaký je plán vašeho hnutí? 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Je tady jasný posun té většiny proprezidentské, a to je ten proevropský směr, to proevropské směřování, kdy je třeba
obnovovat tu Evropu, posilovat a hnutí naše frakce Renew v Evropském parlamentu tak postupuje. A v této logice my můžeme
spolupracovat v rámci vládní většiny s těmi, kteří jsou trošku napravo od republikánů, rovněž s ekology, kteří jsou na levém
spektru. Budou probíhat jednání, je jasné, , že nebude uzavřeno žádné partnerství s lidmi od Erica Zemmoura nebo Marine Le
Penové, kteří jsou naprosto protievropští. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Jak vlastně funguje vaše pobočka, tedy pobočka Macronova hnutí v Česku? Čekáte teď nějaké aktivnější práce ve smyslu
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prohlubování změny, jiné dynamiky česko-francouzských vztahů, například v souvislosti s tím, že budeme právě od Francie
přebírat předsednictví Evropské unie, jak fungujete tady a jaké aktivity vás teď čekají? 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Já myslím, že předsednictví v Evropské unii samozřejmě poběží dál v úzké spolupráci s českým předsednictvím. Já to velice
vítám a je třeba, abychom zajistili tu potřebnou kontinuitu s českým předsednictvím. A ve Francii panuje určitá nejistota, protože
v červnu proběhnou parlamentní volby, ale vzhledem k tomu, že prezident zvládá tu mezinárodní agendu, tak tam bude stabilní
kontinuita s Českou republikou a všichni evropští partneři jsou dnes ujištění, že Francie se bude dále v Evropě angažovat. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Tak já moc děkuju, že jste přišel do mimořádného vysílání ČT24, Benjamin Schifer, člen Macronova hnutí Republika v pohybu,
vedoucí české pobočky tohoto hnutí. Mějte se hezky, na shledanou. A ještě jednou děkuji. 

Benjamin SCHIFRES, obchodní analytik, vedoucí české bobočky LREM 
Děkuji. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Za malou chvíli v našem mimořádném vysílání nabídneme třeba rozhovor Martina Řezníčka s českým velvyslancem ve Francii
Michalem Fleischmannem. Teď se živě ale díváte do blízkosti francouzské a pařížské dominanty Eiffelovy věže na Martovo
pole, které čeká klíčový projev znovu zvoleného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Teď se podívejme bez
komentáře, jaká je tam nálada. Mimořádné vysílání ČT24 pokračuje. Francouzským prezidentem byl znovu zvolený Emmanuel
Macron. Ve svých 44 letech je to jeho druhé volební období a taky platí, že zhruba po 20 letech se podařilo někomu mandát
francouzského prezidenta obhájit. Pánové, proč se to dosud nedařilo? Mluvili jsme o tom, že jistou dobu byla francouzská
politická scéna poměrně dost stabilní. Známe klíčové a opravdu velmi silné osobnosti, které pocházely z tábora republikánů i z
tábora socialistů. Co se stalo v tom roce 2017, respektive v letech předtím, že to právě Emmanuel Macron v podstatě takto
rozstřelil, pane senátore. 

Pavel FISCHER, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,
Senát /nestr./ 
Ta tři jména, která si musíme zapamatovat jsou Mitterrand, Chirac a teďka Macron. Ti všichni obhájili, což je s ohledem na tu
dlouhou historii, kterou promýšlíme opravdu výkon. A co se stalo v roce 17? Holland jako prezident měl vedle sebe
talentovaného Emmanuela. Svěřoval mu stále větší pravomoci a viděli jsme, že síla Hollanda pro to, aby byl znovu zvolen, je
velmi malá. V určitou chvíli se Emmanuel Macron emancipuje, strhává na sebe světla reflektorů a stává se ztělesněním snu
Francouzů o mladé, energické, modernizované Francii, kterou už netrápí ty všechny reformy a potíže z minulosti. Tzn. často i
spojené s těmi politickými stranami, které třeba si s tím nevěděly rady. A tady vidíme Macrona, který v roce 17 nabídnul
alternativu politickou, která je vejde určitě do dějin, protože on říkal, nejsme ani z pravice, ani levice, jsme něco úplně nového.
Tvrdil o sobě, že bude jako Jupiter, jako bůh Jupiter všecko rozhodovat okamžitě. Dnes máme před sebou ale Macrona, který
už je trochu opotřebovaný. Už má za sebou 5 let velmi složitého mandátu, s pandemií, se žlutými vestami s dalšími, a přesto
dokázal se prosadit. A tady je vidět, že přece jenom Macron vytvořil určitý politický styl, svoje voliče si našel, ale zůstává za ním
spoušť právě u socialistů nebo u republikánů, kteří si vlastně tak trochu nevědí rady, protože nemají zatím na to, aby si vedle
něj na to pódium stoupli a zkusili se prosadit, budou muset holt pracovat s tím, co mají. Někteří přijdou k Macronovi, a to už se
stalo v minulosti, a uvidíme, jak se ta Francie poskládá, jestli bude víc levicová, víc ekologická, víc pravicová, nechme se
překvapit. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
Emmanuel Macron dokázal zvítězit, anebo Emmanuel Macron je znovu francouzským prezidentem, protože to byla prostě volba
navzdory Le Penové? Pane, Janyško, co myslíte? 

Petr JANYŠKA, nezávislý novinář, bývalý velvyslanec ČR ve Francii 
Já bych se ještě vrátil na chvilinku k tý vaši první otázce. Já si myslím, že ty věci nejsou tak jednoduché v tom smyslu, že
Macron je skutečně fenomén. Macron udělal něco, co se ve Francii a prakticky nikde ve světě nikomu nepodařilo, tzn. že
člověk, který stál vlastně mimo politiku, nebyl nikdy nikam zvolen, nebyl ani starostou nejmenšího městečka, v životě nebo
poslancem, tak rovnou se mu podařil ten strašný průnik během půl roku, tři čtvrtě roku si udělal jméno, vytvořil si za sebou
hnutí a vyhrál, ale on nevyhrál před těmi pěti lety jenom proto, že byl až tak on zvláštní, ale spadl do výjimečného kontextu, tzn.
do doby, kdy jak ty dvě klasické strany tzn. centristická pravice, tak socialisty, čili centristická levice, byly velmi oslabené, byly
ve velikém rozpadu a jaksi ztratily jakýkoliv náboj a nějakým způsobem chuť do života a Francouzi se s nimi přestali identifikovat
a v té chvíli tam přišel ten Macron, kdyby to bylo jinak, tak by se to nikdy stát nemohlo. Druhá věc je taková, že Macron je
vlastně centrista. Ve Francii už jednou byl zvolen centrista, to bylo Giscard d'Estaing kdysi a je to vlastně podruhé teprve od
války, co někdo, kdo se jaksi hlásí k centrismu, nebo říká Macron, že ani pravice, ani levice, že to už je teďka všechno jinak, že
to už je přežitá záležitost, tak byl zvolen. To je myslím, důležitý totiž ukazuje na jednu věc, že mnoho francouzských voličů na
rodinu ve Francii. My to vidíme stále více, v jiných západoevropských zemích nějakým způsobem stále méně důvěřuje těm
klasickým stranám a vytvářejí se nějaké úplně nové formace, nové síly, teď se jim většinou říká hnutí, podívejte, Melénchon má
za sebou hnutí. Macron má hnutí a to nějakým způsobem určitě bude přetrvávat dál. 

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
A my vidíme dál, že francouzský prezident pokračuje tedy v tom přesunu směrem na Martovo pole, a dokonce teď mává do
kamer novinářů, kteří ho při té cestě v prezidentské limuzíně doprovázejí, čekáme jeho projev. Faktem ale je, že ten přesun z
Elysejského paláce je delší, než se očekávalo. Přesně nemáme informace, co se dělo, ale mluvili jsme o tom, že se může i
spekulovat o tom, že třeba ta prezidentská kolona byla nespokojenými Francouzi zastavena, proto musela chvíli posečkat v tom
přesunu. Michel Perottino by mohl říct, jak velká je zloba teď ve Francouzích, co v nich doutná? 

Michel PEROTTINO, vedoucí katedry politologie, Institut politologických studií, Fakulta  sociálních  věd  UK  
Tak ještě než se dostanu k vaší otázce. Mě to jenom připomíná tady to spanilou jízdu v roce 1995, kdy Jacques Chirac, jak byl
zvolen, tak takhle projížděl Paříží ve starým citroënu, ale to jenom taková poznámka okrajem. Když se vrátím k té otázce, my
jsme na začátku začali mluvit o nespokojených voličích, respektive protestním hlase. A i když si nejsem úplně jist, jestli budeme

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 210 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


schopni prostě ona v těch výsledcích, v těch velkých výsledcích rozpoznat, co je protestní hlas, co není atd., tak když se
podíváme na výsledky druhého kola v zámoří, tak ten protestní hlas tam je zcela evidentní. A to z toho důvodu, že když se
podíváme zase zpětně na debatu, tak Marine Le Pen tam udělala takovou malou chybičku, která trošičku byla pak zapomenutá,
a sice začala mluvit o Africe a přidala k Africe ještě francouzské zámoří. A ono je to jako takový negativní vlastně postoj vůči
francouzskému zámoří. Je to prostě dáváno dohromady věci, které se spolu nesouvisí. V prvním kole tam bylo naprosto
jednoznačným velkým vítězem Jean-luc Melénchon, tzn. že ten protestní hlas v prvním kole byl jednoznačně prostě ve
prospěch té krajní levice, a dneska naopak, když se podíváme na ty výsledky, tak sem tam, zejména v Pacifiku, například Nová
Kaledonie nebo nebo Tahiti a podobně. Polynésie, tak tam jmenoval Macron sice vyhrál, ale pak když se podíváte na výsledky
v Martinicu, na Guadeloupu, /nesrozumitelné/ nebo Guyana, tak tam vyhrála Marine Le Pen a to je právě to znamení, kdy část
voličů nevolí pro Marine Le Penovou jako takovou, ale prostě volí ten protestní hlas, aby dali najevo, že nejsou spokojení. 

moderátorka 
Děkuju mnohokrát. Za dvě minuty bude půl desáté. Francouzský prezident Emmanuel Macron, který podle těch upřesňujících
se výsledků získává 58,4 %, ono se to malinko možná ještě zvedne, přijíždí do blízkosti Eiffelovy věže. Vidíte, že už je vše
připraveno a pódium pro znovuzvoleného francouzského prezidenta také. Přijíždí na Martovo pole a za malou chvíli bychom
vám měli živě na ČT 24 tedy nabídnout projev znovuzvoleného francouzského prezidenta. Teď se pojďte podívat bez
komentáře, jaká je na místě atmosféra.

Nájemníkem Slovanského domu je i exmanažer Transněftu Arustamov, oligarcha s kontakty na Putinovu elitu URL
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Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že Slovanský dům na lukrativní adrese v centru města si od Prahy pronajímá i ruský
oligarcha Michail Arustamov napojený na blízké okolí Vladimíra Putina.

Slovanský dům / René Volfík / iROZHLAS.cz

Nájemníkem Slovanského domu je i exmanažer Transněftu Arustamov, oligarcha s kontakty na Putinovu elitu

Praha

/

Jakub Mikel a

Martin Štorkán

/

25. dubna 2022

Čtěte celý článek

Bylo to těsně před Vánoci 1997, když Praha pod vedením primátora Jana Koukala (ODS) pronajala Slovanský dům na 77 let. V
průběhu let se smlouva na tak dlouhou dobu stala terčem kritiky části politiků. Současný radní pro bydlení a transparentnost
Adam Zábranský (Piráti) dokonce v minulosti spočítal, jak moc je kontrakt pro město nevýhodný.

„Mezi lety 1998–2015 byl čistý zisk firmy 600 milionů korun. Praha ale dostala na nájemném jen necelých 170 milionů korun,“
kritizoval v roce 2017 ještě z pozice zastupitele.

Radiožurnál nyní zjistil, že za firmou, která má nemovitost od města v pronájmu, stojí mimo jiné i ruský podnikatel Michail
Arustamov, napojený na oligarchy z nejbližšího okolí prezidenta Vladimira Putina.

Nájemní smlouvu s Prahou před necelými patnácti lety uzavřela firma Pražské komunikační a společenské centrum. V ní nyní
mají po změně vlastnické struktury v roce 2014 podíl tři další společnosti, mezi nimi i Afellay investments limited se sídlem v
daňovém ráji na Kypru. Od 15. prosince 2020 je jako ovládající osoba kyperské firmy uváděn právě Arustamov, jak nyní
Radiožurnál zjistil z účetních závěrek Pražského komunikačního a společenského centra.

Oslovení experti se shodují, že Michail 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.

Tučná půjčka

Arustamov se předloni v prosinci přihlásil ještě k další kyperské firmě – Oskrot holding limited. I ta měla krátce v celé skupině
kolem Slovanského domu podíl. Zajímavější ale je, že podle účetních závěrek poskytla ve stejné době skupině stamilionový
úvěr. Přesná suma úvěru není uvedena. Výroční zpráva z roku 2014 ovšem zmiňuje, že úvěr s dvouprocentním úrokem je v
účetní závěrce veden jako dlouhodobý závazek, čemuž by odpovídala suma 819 milionů korun v položce jiné závazky. Na ni
odkazují i pozdější výroční zprávy. Úvěr je splatný do listopadu 2024 a společnosti jej průběžně hradí.

A pokračoval: „Je jeden z top-manažerů s kontakty na ruskou vládu, který vydělal své bohatství v době, kdy zastával zásadní
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posty ve státem vlastněných společnostech.“

Šumanov upozornil, že má Arustamov 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.

Blízko má podle Šumanova například k miliardáři a Putinovu příteli Gennadiji Timčenkovi, který figuruje na sankčních
seznamech Evropské unie, Velké Británie i USA. Ruský deník Vedomosti poukázal, že byl Arustamov dokonce členem správní
rady v Timčenkově společnosti Strojgazmontaž.

K dalším Arustamovovým kontaktům pak podle Šumanova patří rovněž sankcionovaný oligarcha Arkadij Rotenberg. Ten patří k
Putinovým nejbližším přátelům, v minulosti dokonce společně trénovali judo.

Blízkým spojencem Arustamova je také dlouholetý šéf Transněftu Nikolaj Tokarev. Ten 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.

Miliardář Jevtušenkov i moskevská radnice. Zmapovali jsme luxusní hotely majitelů z Ruska

Číst článek

„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.

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.

Mezinárodní asociace přepravců ropy

Jednou ze společností, která si pronajímá kanceláře ve Slovanském domě, je i Mezinárodní asociace přepravců ropy. Jejími
členy jsou mimo jiné český státní podnik Mero ČR a také ruský Transněft. Jeho šéf Nikolay Tokarev navíc, jak před časem
popsaly Seznam Zprávy, působí přímo v nejužším vedení asociace. Ta vznikla v roce 2013 a původně měla sídlo na
Václavském náměstí. V roce 2015 si na zasedání v Moskvě odhlasovali členové přesun sídla právě do Slovanského domu.
Podle Lucie Kurglové z generálního sekretariátu asociace tehdy adresu doporučil slovenský člen. „Tip byl od společnosti
Transpetrol, Slovensko a jejich obchodních partnerů v Praze,” napsala Radiožurnálu.

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.

Podobně to vidí i Jiří Skuhrovec z analytické společnosti Datlab, která zmapovala tuzemské společnosti napojené na Rusko a
vytvořila pro české úřady i vlastní verzi sankčního seznamu. „Vlastnictví přes kyperskou firmu je asi nejčastější formou nepřímé
vazby na Rusko,“ zmínil Skuhrovec. „Vlastník získává určité benefity v podobě nižšího zdanění a transparentnosti. Komplikuje
se zejména ověřování, zda uvedený vlastník skutečně firmu kontroluje nebo zda nezastupuje například osobu uvedenou na
sankčních seznamech,“ doplnil.

Finanční úřad zmrazil majetek Rusa, který vlastní hotel na Karlovarsku. Vztahují se na něj sankce

Číst článek

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. Ruské opoziční médium Novaya Gazeta upozornilo, že Arustamov získal
povolení k pobytu ve Švýcarsku a disponuje i kyperským pasem.

Ačkoliv je patrné, že Arustamov má kontakty na ruskou vládu, tak vedení Prahy tvrdí, že teď nemůže na strukturu vedoucí až
do nejvyšších pater ruského byznysu a politiky reagovat. To ale neznamená, že se čeští politici nebudou situací zabývat.

„Je to samozřejmě otázka do budoucna, jakým způsobem s tímto naložit. V tuto chvíli ale nemáme po ruce právní prostředek,
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který bychom mohli použít například k ukončení té smlouvy,“ říká pražský radní pro správu majetku Jan Chabr z TOP 09.

Ve struktuře firem, které nyní mají Slovanský dům v nájmu, lze z otevřených zdrojů dohledat dvě osoby. Jednateli společnosti
Real Estate Slovanský dům je dvojice Čechů – podnikatel v nemovitostech Daniel Farnbauer a jeho obchodní partner Jiří
Golda. Oba jsou součástí skupiny FID Group.

Magazín Forbes v minulosti uvedl, že na trhu se spekuluje o tom, že Farnbauer investuje prostředky pocházející z Ruska nebo
může jít o „historické peníze“, které Farnbauerův otec Imrich vydělal zkraje 90. let obchodem s textilem a dalším zbožím mezi
Ruskem a tehdejší Československou federativní republikou.

Putinův ‚oblíbený oligarcha‘ Usmanov. Potrpí si na luxus, zbohatl na igelitkách a spoluvlastnil Arsenal

Číst článek

Imrich Farnbauer, který byl u zrodu FID Group, je totiž bývalý komunistický rozvědčík s krycím jménem Ondráš. V minulosti
prošel roční školou KGB v Moskvě, a komunistická rozvědka jej dokonce dvakrát vyslala do zahraničí – v roce 1976 odletěl na
rezidenturu do New Yorku, o sedm let později do indického Dillí. Před revolucí byl náčelníkem „protiamerického odboru“ na
ministerstvu vnitra.

Po listopadu 1989 odešel od sboru a začal podnikat. Rodinná firma otce a syna Farnbauerových mimo jiné vymáhala státní
dluhy. Pro Českou republiku získala zpět závazky z Indie a na Slovensku měla na starost ruský dluh.

Reportéři Radiožurnálu navštívili Imricha v jeho domě v pražských Dejvicích, situaci kolem rodinného byznysu ale nechtěl
komentovat. „Už jsem mimo asi pět let, zeptejte se mého syna,“ sdělil.

Jenže ani Farnbauer mladší se k věci vyjádřit nechtěl. V sídle jeho firmy jej reportéři Radiožurnálu opakovaně nezastihli.
Nakonec se jej podařilo kontaktovat alespoň přes interkom u jeho domu nedaleko Prahy. „Nebudu to nijak komentovat. Děkuji,
že jste mi dali možnost se vyjádřit, a opravdu se nezlobte, ale nemám zájem,“ uvedl.

Žádost o osobní setkání nicméně hned nezavrhl. „Já si to rozmyslím. Mám na vás i telefonické spojení,“ řekl s tím, že případně
zavolá. Když se mu později reportéři ozvali, komentář nakonec odmítl.

V minulosti se k ovládnutí Slovanského domu

vyjadřoval pouze obecně. „Akvizice Slovanského domu je výsledkem naší dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery. Do
několika měsíců bychom chtěli dokončit další zajímavé investiční příležitosti, na kterých momentálně pracujeme.“

Farnbauer nyní nechtěl komentovat ani to, že jej spolu s dalšími sedmi lidmi stíhá Národní centrála proti organizovanému
zločinu. Podle detektivů skupina poškodila věřitele zkrachovalé společnosti Con Invest, když pomocí antedatovaných smluv
vyváděla část majetku.

Slovanský dům není jediná výrazná nemovitost v Praze, u níž figurují Arustamov s Farnbauerem. Deník

E15 před dvěma lety informoval, že budovu Albatros, někdejší sídlo stejnojmenného nakladatelství, koupil právě Farnbauer.
Většinový podíl ve společnosti, na kterou je Albatros napsaný, ale drží přes kyperskou firmu opět Arustamov. Podobně je tomu
i v případě prvorepublikového paláce ve Spálené ulici 51.

Arustamov nedávno investoval do nemovitostí i v Rusku. Začátkem roku 2021 informovala tamní

média, že se stal majitelem dvou nákupních center v Moskvě: Gimeney a Yakimanka 26. Podle citovaných ruských expertů se
tehdy tržní cena obou center pohybovala mezi 4,2 až 6,4 miliardy rublů.

Smlouva na 77 let

Smlouvu na pronájem Slovanského domu podepsal někdejší pražský radní a v letech 2009 až 2010 starosta Prahy 1 Filip
Dvořák (ODS), který je momentálně obžalovaný kvůli nevýhodnému prodeji bytů. Dominantu pražské ulice Na Příkopě si tehdy
pronajal švýcarský realitní magnát Sebastian Pawlovski na 77 let s podmínkou, že investuje do její opravy. Firmu, která
smlouvu na skoro osmdesátiletý pronájem vlastní, o pár let později – v roce 2006 – prodal americké firmě Invesco Real Estate.
A ta ji v roce 2014 přeprodala právě kyperským společnostem.

Aktuálně je Slovanský dům multifunční komplex s celkovou pronajímatelnou plochou 22 574 m2. Ta je rozdělena mezi
kanceláře (10 979 m2), konferenční a banketové sály (1203 m2), obchodní galerii a restaurace včetně letních zahrádek v
přízemí a suterénu komplexu (5169 m2), multiplex kino (3655 m2) a byty (1568 m2). Mezi nájemce patří například společnosti
Cinema City nebo Ambiente.

Jakub Mikel a

Martin Štorkán

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 213 / 326

http://www.newtonmedia.eu/
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Přírodovědecká fakulta nabídne 3. května studentům, akademikům i veřejnosti skutečnou lahůdku. V aule Ostravské univerzity
vystoupí od 14:30 jeden z největších odborníků na střední a východní Evropu – francouzský politolog a historik Jacques
Rupnik. Potkejte osobnost světového formátu!

V době, kdy Evropou zmítá jeden z nejostřejších válečných konfliktů od 2. světové války, se Jacques Rupnik tématicky dotkne
mocenských vlivů, které se promítají do fungování našeho regionu. Jeho “přednáška” STŘEDNÍ EVROPA MEZI VÝCHODEM A
ZÁPADEM toho ale nabídne mnohem víc. Přijďte se 3. května ve 14:30 přesvědčit do auly Ostravské univerzity sami a potkat
výraznou světovou osobnost, která na počátku 90. let pracovala jako poradce někdejšího českého prezidenta Václava Havla,
pro BBC World Service a na dalších prestižních adresách. 
Politolog Jacques Rupnik o sobě rád říká, že je pražský Francouz a pařížský Čech. Narodil se totiž v Praze, kde žil do svých
patnácti let. Vystudoval historii a politologii na Sorbonně v Paříži a na Harvardově univerzitě v USA. V letech 1974–1975
působil jak o výzkumný pracovník Ruského výzkumného centra na Harvardově Univerzitě a v letech 1977–1982 pracoval jako
odborník na východní Evropu pro BBC World Service. Od roku 1982 působil jako profesor Institutu politických studií v Paříži. V
letech 1990–1992 pracoval jako poradce prezidenta Václava Havla. Později zastával funkci výkonného ředitele Mezinárodní
komise pro Balkán při Carnergie Endowment for International Peace a byl členem Nezávislé mezinárodní komise pro Kosovo.
Kromě toho byl profesorem na College of Europe v Bruggách (Belgie) a ředitelem výzkumu na Fondation des Sciences
Politiques v Paříži nebo externím členem Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze .
Mimo to je držitelem české ceny Magnesia Litera za svou knihu 
Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, která v širších souvislostech pojednává o české minulosti a přítomnosti. 
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Praha , 25. dubna - Ke Dni učitelů a učitelek a připomínce ne vždy jednoduchého přístupu žen k učitelskému povolání zahájilo
MŠMT minisérií medailonků významných pedagožek.

Pátou z nich je odvážná politička ve službě demokratické společnosti Františka Plamínková. 
Františka Plamínková se narodila roku 1875 jako nejmladší z dcer do rodiny pražského obuvníka Františka Plamínka a jeho
manželky Františky. Jako malé děvče byla velmi bystrá , a tak jí rodiče zapsali na studia do Ústavu pro vzdělání učitelek v
Praze. Po úspěšném složení maturitní zkoušky působila v letech 1894-1895 jako učitelka v Táboře a následně v Soběslavi.
Byla také členkou Spolku českých učitelek a čím dál více se začala zapojovat do aktivit ženského hnutí. 
Tato práce ji dost pohltila, proto se musela rozhodnout, jakou cestou se v životě vydá. Nakonec se rozhodla pro veřejné
působení ve společnosti. 
Doba, ve které Františka Plamínková žila, ženám totiž neumožňovala věnovat se jak své profesi, tak i své rodině - celibát
učitelek byl poprvé formulován zákonem v roce 1870, kdy byla učitelská profese pro ženy brána pouze jako pojistka pro případ,
že se neprovdají a budou se muset živit samy. 
Ve své veřejné činnosti se Františka Plamínková soustředila na to, co jí bylo osobně nejblíže, a to postavení učitelek ve
společnosti - zejména zlepšení jejich postavení a boj za zrušení celibátu. To se jí nakonec podařilo v roce 1919, kdy byl celibát
zrušen. Plamínková byla jednou ze zakladatelek Ženského klubu českého, kde se snažila dostat ženskou otázku do vědeckého
diskurzu a téma přiblížit i vzdělaným mužům. V roce 1905 stála u zrodu Výboru pro volební právo žen a v roce 1907 upozornila
na skutečnost, že ženy v Čechách mají pasivní i aktivní volební právo do zemského sněmu. Na zvolení první poslankyně
Boženy Vikové-Kunětické v roce 1912 měla největší podíl právě Plamínková. 
Dále pořádala Plamínková také přednášky, kde hovořila o postavení žen ve společnosti a v manželství. Nejznámější je její
přednáška "O moderní ženě", která udávala cestu ženského hnutí v následujících letech. Moderní žena byla podle Plamínkové
vzdělaná, přemýšlivá, pracovitá, neustále se rozvíjející a vstupující do manželství, kde si budou manželé rovnými partnery a
budou mít stejná práva i povinnosti. 
V roce 1918 vstoupila Plamínková do České strany národně sociální a v roce 1925 získala v parlamentních volbách senátorské
křeslo do Národního shromáždění ČSR. Mandát se jí pak podařilo obhájit i v roce 1929 a 1935. 
V roce 1923 založila Ženskou národní radu, což byla organizace zastřešující ženské spolky liberálního směru, a stala se její
předsedkyní. K jejímu založení jí vedlo přijetí nové československé ústavy v roce 1920 , která hlásala, že "výsady pohlaví, rodu
a povolání se neuznávají" , a také následné zjištění, že deklarovaná rovnost je v podstatě jen na papíře. Činnost Ženské
národní rady se tak zaměřovala na osvětovou práci , spolupráci s institucemi a jedinci, kteří mohli mít vliv na poměry žen a na
zrovnoprávnění žen i v praxi. 
Františka Plamínková byla jednou z čelních představitelek ženského hnutí. Byla známá i v zahraničí, kam jezdila jako
předsedkyně Ženské národní rady, a také jako senátorka. Stala se místopředsedkyní i několika mezinárodních ženských
organizací, jako například Mezinárodní ženské rady, Mezinárodní aliance pro volební právo žen, Mezinárodního sdružení
výdělečně činných žen nebo komise Open Door. 
Mezinárodní spolupráce byla pro Plamínkovou velice důležitá zejména ve 30. letech z důvodu hrozící německé agrese. Věřila v
demokratickou společnost a demokratické ideály. Odmítla vyjádřit věrnost a loajalitu Německu a veřejně vystupovala proti
nacistické ideologii. V roce 1938 napsala dopis Adolfu Hitlerovi, ve kterém se zastala prezidenta Edvarda Beneše. V
následujícím roce byla zatčena a vězněna. Poté byla sice propuštěna, ale zůstala pod neustálým dozorem gestapa. Po atentátu
na Reinharda Heydricha byla opět zatčena a deportována do Terezína. Nakonec jí na Kobyliské střelnici 30. června 1942
zastřelili. 
"Pane kancléři, 
v řadě nesprávností, jež jste vyslovil ve své pondělní řeči a jež jsou vysvětlitelné jen historickými a národopisnými omyly, dotkl
jste se těžkou urážkou našeho prezidenta doktora Beneše. I tato urážka snad je vysvětlitelnou nedostatkem informací, jimž
podléhá diktátor, jehož okolí ho informuje toliko o věcech, které jsou ve směru jeho přání. Proto píši. 
Letadlem jsem navštívila 13. až 15. května jižní Francii a tam, nikoli v Československé republice, jsem tiskem a hlasem lidu
přesvědčována, že německá armáda se pohybuje k hranicím Československé republiky. Jak lze tedy říci, že to byl výmysl
prezidenta doktora Beneše? Jako poctivá demokratka považuji za svoji lidskou povinnost vám, pane kancléři, napsat tato slova
s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile pravda zvítězí." 
Františka Plamínková v otevřeném dopise Adolfu Hitlerovi z 14. 9. 1937 
Medailonek v PDF ke stažení ZDE 
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Studio ČT24 dál nabízí zprávy teď v půl dvanácté. Dobrý den. Na východě Ukrajiny pokračují boje okupanti ostřelují slovo
ženské a i z gum ukrajinské síly odrazily několik útoků u Slavjansku. Boje pokračují i měst za ryčné běžné a po pas na Rusové
také dál bombardují ocelárny a zůstal v Mariupolu.

mluvčí 
Ve směru na Doněck a ta Race nepřítel dělostřelecký ostřeloval pozice ukrajinských ozbrojených sil. Ve městě mariupol pak
zahájil raketové a pumové údery na pozice našich jednotek v oblasti závodu zůstal.

mluvčí 
Úřady práce by měly začít tento týden vyplácet solidární příspěvky lidem, kteří u sebe doma nebo ve svém volném bytě
ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny. Na příspěvek mají nárok lidé, kteří běžence ubytují zdarma a aspoň na 16 dívku se dostanou
za to 3 000 Kč za osobu na měsíc. Nejvýše pak 12 000.

mluvčí 
Aby si udělali ten krok teď do března dubna, proto bychom rychle dostali k lidem peníze, abychom ty domácnosti podpořili.
Počítá s tím, že bychom během příštích dvou týdnů měli na stole parametrické úpravy, jak právě odlišit, když někdo poskytl část
svého bytu, někdo poskytl celý rodinný dům nebo někde připrav poskytnout byt, který třeba několik měsíců není obsazený, ale
slušně spory třeba nějaké náklady na nějakou úpravu toho bytu do vybavení a podobně.

mluvčí 
Záchranáři našli v uhelném dole Zofiówka na jihu Polska. Další 2 mrtvé horníky. Počet obětí sobotní nehody tak stoupl na 6
nezvěstných dál zůstávají 4 havíři. Při otřesu v dole bylo v podzemí 52 horníků 42 z nich se dostalo na povrch vlastními silami.
Premiér Mateusz Morawiecki během návštěvy místa ujistil, že vláda pozůstalým pomůže.

Ze Spojených států v noci Česko přiveze ostatky gen. Františka Moravce do rodné Čáslavi přepraví urnu s popelem vojenský
speciál. Téměř 56 let po jeho smrti urnu zítra slavnostně uloží na místním hřbitově. Převoz ostatků chystala rodina s českými
úřady už delší dobu. Zpozdila ho ale koronavirová pandemie. Silničáři začali s opravou dálničního přivaděče D55 v
Otrokovicích na Zlínsku úsek dlouhý zhruba 700 m vede z města ke sjezdu na třicátém kilometru. Uzavřený by měl být 2 týdny
od dnešního rána tak řidiči musí počítat s omezením dopravy. Sjezd z dálnice D55. Nájezd na nich bude možný až na exitu 32.

Rusko podle amerického ministra zahraničí selhává ve svých válečných cílech a Ukrajina je úspěšná. Anthony Blinken to řekl
po návštěvě Kyjeva, kam přijel s ministrem obrany, jde o synem. Podle dřívějších informací Reuters slíbily Ukrajině a dalším
zemím v regionu pomoc ve výši 713 000 000 USD. Vývoj války na Ukrajině a další témata související ve studiu ČT24. Proberu s
Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd . Univerzity  Karlovy . Pane Feri, dobrý den. Děkuju, že
jste se připojil. Dobrý den. Ani po přeskupení ruských sil skutečně alespoň takové informace nejsou nebo nepřicházejí,
nenastává prostě nějaké rychlé dobytí Donbasu Ukrajina neustále vzdoruje. Má to nějaký dopad do moskevského velení
armády jsou nějaké informace o personálních změnách nebo jiných změnách jiném řešení této situace.

mluvčí 
Vycházíme pouze z kusých zpráv, které proniknou na veřejnost, které jsou publikovány a které se standardně v odkazují na
zdroje, které si nepřejí být jmenovány tzn. to validita těchto zpráv nemusí být úplně stoprocentní. Včera vyšel velký materiál
deníku Financial Times, kde byli dobře popsány poměry, včetně nálad a osobního rozpoložení Vladimira Putina poté, co se ta
jako preferuje celou agresi nazývat operace zasekla. Víme o tom, že tím Sláma velký hněv a že hodlá jít skutečně dokonce tak,
aby byl schopen vykázat nějaký úspěch. To samo o sobě asi neskýtá dobré vyhlídky pro možnost nějakého rychlého urovnání
probíhajících ozbrojených konfliktů.

mluvčí 
Ukrajina opět vyzývá k příměří v Mariupolu, evakuaci civilistů vojáků, tentokrát se k tomu přidal i mezinárodní Červený kříž, a
ale taky i turecký prezident Erdogan, proč Rusko neustále tu evakuaci z Mariupolu, ostatně i z jiných místě humanitárních
koridorů se nepovedlo příliš zřídit, proč to neustále odmítá, anebo už tentokrát bude souhlasit.

mluvčí 
S Rusko bude nebo nebude dělat, samozřejmě nevím, pokud by šlo tady nějaké Maggi humanitární gesto a tady bych byl
velice skeptický podsouvat takové úmysly ruskému vedení. Myslím si, že je to součástí ruské taktiky, která donutí to protistranu
k ústupkům tím, že tam skutečně jsou civilisté a vůči přímo terčem nepřátelských akcí, anebo jsou tam de facto jako jako
rukojmí. Pokud se bavíme teďka. A té situaci v podzemí fabriky a zůstal, kde vedle zbývajících bojovníků rovněž se ukrývají
civilisté je to je to součást, no v válečné taktiky kterak na tu druhou stranu tlačit mít nějaký nátlakový prostředek v tomto
případě tím nátlakovým prostředkem jsou jsou civilisté nacházející sezóně konfliktu.

mluvčí 
Jak vlastně čtete to zapojení se Erdogana do této záležitosti. Turecký prezident má nějaký vliv na Vladimíra Putina?

mluvčí 
Nejsem schopen říct, jestli má není nějaký vliv. Já se obávám, že Vladimir Putin mohl už ztratit kontakt s realitou a osobností,
které vybral vážně už tolik ve světě nezbývá. Myslím si nicméně, že orgánu svým chováním, ať už to bylo v Libyi, ať už to bylo v
Sýrii, ať už to bylo na jižním Kavkaze, ukázal, že nemá problém komunikovat některé věci do Ruska napřímo a komunikovat i
prostřednictvím ozbrojeného odporu k nějaké protiakce, takže možná má nějaký respekt z očí Vladimira Putina, který bych
musel spekulovat.

mluvčí 
Když mluvíte o tom možném odtržení Vladimíra Putina od reality on nařídil, aby se na ty ocelárny Mariupolu a zůstal. Neútočilo
viděli jsme to všichni v televizi, jenomže ty útoky dál pokračují. Tzn. že to veřejné oznámení toho rozkazu bylo nějakou nějakým
divadlem pro ruskou veřejnost, skutečné rozkazy jsou jiné, anebo se ruská armáda, řekněme, dostala zpod kontroly ruského
vedení ruského prezidenta, a tak úplně nedodržuje rozkazy. Ono se totiž o tom tak trochu mluví, tak to je pravděpodobnější.
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mluvčí 
Já si myslím, že pravděpodobnější ta první varianta, kterou jste zmínil, i když si myslím, že se ty 2 verze moc nevylučují. Tady já
my nevíme, jestli Vladimir Putin vydal takový rozkaz, my jsme pouze viděli televizní televizní představení, kde se o tom hovořilo
a a já se bohužel musím opakovat, upozorňuje na to prakticky pořád skutečně bych rozlišil mezi tím, co Rusové říkají, že dělají
a tím, co reálně dělají. A více bych se soustředil na to, co co reálně dělají a a tady vidíme, že bombardování zastalo.
Pokračuje, a to je pro mě směrodatnější než ocel odvysílá ruská státní televizní.

mluvčí 
Nějaké posuny v ruském mocenském vedení dají se zaznamenat, přicházejí takové informace mluví o tom někdo z vašeho okolí
se to oblastí dlouhodobě zabýváte také přicházejí takové zprávy?

mluvčí 
Myslím si, že.

mluvčí 
Jak bych to formuloval, to funguje určitá bublina tzn. Vladimir Putin. Více se drží těch představitelů ruského vedení, zejména z
toho silového bloku a kteří jsou naladěni lidově řečeno, na stejné vlně a kteří mu dávají ty informace, které chce sám slyšet
každý, kdo by mu dali informaci tak, aby se vystavoval riziku nějakého většího hněvu nějakých komplikací a takové osoby
postupně mohli být z toho nejbližšího vedení kolem Vladimira Putina postupně už nějakým způsobem odstavení už silný vliv si
zachovávají. Nadále ti představitelé toho silového bloku sdružené sdružení v té tzv. bezpečnostní radě státu tady bych tipoval,
že mezi největší jestřábi patří tajemník bezpečnostní rady pan Patrušev. Naopak mírně v nemilosti se ocitá vedení FSB, což je
kontrarozvědka ta služba, která dodávala informace o stavu veřejných nálad na Ukrajině, protože ty veřejné nálady se
nepotvrdily a minimálně z těch struktur FSB. Máme informace o probíhajících prvních čistkách.

mluvčí 
Jan Šír z fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám děkuji, že jste si udělal čas na studio ČT24, pěkný den.

mluvčí 
Děkuji za zub loni.

mluvčí 
Plánu skončit v Česku využíváním uhlí do roku 2033 latí. Shodují se na tom představitelé vládní koalice. Limity těžby tak
zůstávají podle zodpovědných ministerstev neměnné. Energetici ale nevylučují, že v nejbližší době bude potřeba uhlí víc na
prodloužení těžby se chystá OKD.

mluvčí 
Bude končit a zčásti přechodně ho nahradí polovičními emisemi.

Zemní plyn. Unijní plán, do kterého ale zasahuje válka na Ukrajině a otázky, jak to s plynem vlastně bude. Podle vládní koalice
ale odklon od uhlí do roku 2033 platí.

mluvčí 
Jdeme tedy cestou nahradit uhlí hodně obnovitelnými zdroji a plyn, který máme zatím z Ruska, tak nahradit odněkud odjinud.

mluvčí 
Například tady v Mělníku ČEZ už loni odstavil svého času největší uhelný blok 500 MW. Lokalitu chce kompletně proměnit, a to
i s pomocí zemního plynu. Strategie podle firmy platí podrobněji, ale teď své plány komentovat nechce. Oznámila jen, že déle
než plánovala, bude využívat uhlí v Dětmarovicích. Skončit tam mělo už po příští zimě.

mluvčí 
Bude ještě nějaký rok 2. Přesný termín bude stanoven až podle vývoje situace.

mluvčí 
Uhelná komise doporučila předloni pro celkový útlum rok 2038. Vláda Andreje Babiše to vzala na vědomí a současný kabinet
chce odklon dříve.

mluvčí 
Jestliže pouze marketingově ideologicky prohlásím, že uhlí skončí o 5 let dříve, tak musím k tomu říct, to zabere, a to je to, jaké
zdroje budeme používat, to je to, co vláda vůbec neřekla.

mluvčí 
Třeba Hospodářská komora dřívější termín akceptuje. Česko by si ale podle ní mělo vyjednat možnost nechat uhelné zdroje v
záloze.

mluvčí 
Pro stav nouze a tam bych ani nemluvil o nějakém termínu prostě tak dlouho, dokud to bude potřeba.

mluvčí 
Krátkou bohužel kvůli se musí spálit víc se nedá nic dělat, ale nezachrání nás dlouhodobě nejen.

mluvčí 
Konec uhlí posoudí nová státní energetická koncepce. Vláda chce předložit příští rok a aktualizovat v souladu s vývojem v
Evropě. Milan Brunclík, redakce, Česká televize.

mluvčí 
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Podpora protiepidemických opatření v letech 2017-21 vyšla stát na 495 000 000 Kč. Na řešení epidemie covidu 19 přesto
nebyl stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu připraven. Podle kontrolorů provázel řízení chaos a vysoká míra improvizace.
Hygienické stanice se třeba potýkaly s nedostatkem počítačů. Ministerstvo zdravotnictví v reakci uvedlo, že závěry NKÚ
respektuje a provádí nápravná opatření.

mluvčí 
Myslím, že si všichni pak ještě pamatujeme, že to bylo skutečně zásadní a poměrně zdrcující zjištění, že vlastně nejsme vůbec
připraveni na to, abychom začali dělat to, co v okamžiku nástupu bylo potřeba tzn. trasovat nějakým způsobem eliminovat ty,
kteří šíří nákazu nějakým způsobem taky evidovat ty ta data, která přicházejí těch 902 počítačů, to byl nějaký vrcholek ledovce,
ale k tomu k tomu samozřejmě bylo třeba software bylo potřeba vytvořit všechny ty struktury a kdyby si nezapojili třeba armáda
nebo některé další složky, tak bysme tu situaci vlastně nezvládli.

mluvčí 
To, že tolik počítačů chybí, ale vidělo ministerstvo od roku 2017 řešilo tu situaci předem.

mluvčí 
No v roce 2017 se rozhodlo, že zahájí projekt, který měl připravit Českou republiku na pandemii, ale vlastně utratilo jednotky
milionů korun. Ten projekt několikrát odkládalo, takže takže sice řešilo, ale tak, jak je v Čechách zvykem pomalu a nepříliš
účinně.

mluvčí 
Ministerstvo zdravotnictví se po vyhlášení pandemie rozhodlo nepostupovat podle platného pandemického plánu nevyužilo ani
už existující informační systém, se kterým pandemický plán počítal místo toho vznikl ten systém služeb znám jako chytrá
karanténa, tak jednak nakolik ten systém vyšel a jednak, proč vůbec vznikla chytrá karanténa.

mluvčí 
No, bylo to asi asi nějaké Znouzectnost, bylo přišlo zřejmě politické rozhodnutí, že všechny kroky, které se dříve dělali, tak se
zahodí, začne se připravit něco nového. Na tu otázku, kolik stálo 182 000 000 Kč, což což je určitě hodně, ale mnohem větší
problém byl, že tak jak chaoticky vznikaly ty jednotlivé aplikace, tak některé funkcionality tam nebyly vůbec nebo na druhé
straně v některých oblastech se překrývaly, ale na druhou stranu zaplaťpánbůh, že vznikl aspoň něco.

mluvčí 
Vrchní soud v Praze řeší odvolání v kauze údajného dotačního podvodu při tvorbě nedokončeného filmu poslední z Apoelu. 3
autory potrestal pražský městský soud v prosinci 2023 lepšími podmínkami. Podle obžaloby fiktivně navyšovali náklady na
výrobu fantasy snímku způsobili tak státnímu fondu kinematografie škodu zhruba 13 000 000. Tu mají muži společně nahradit.

mluvčí 
Režisérovi snímku Tomáši Krejčímu producentovi Jiřímu Košťálovi a jednateli společnosti cz PAP Petru Hejmovi, přes kterou
údajně mělo docházet k tomu umělému navyšování nákladů na film, aby tak projekt dostal od státu vyšší dotaci původně hrozil
pětiletý až desetiletý trest ve vězení. Městský soud v Praze ale nakonec tresty snížil. Pod trestní sazbu a mužům uložil nejvyšší
možné podmíněné tresty tzn. tříleté. S podmíněným odkladem na 5 let. Jako důvod těch mírnějších trestů soud soudkyně
uvedla dlouhé stíhání, které ale nezavinili sami obžalovaní od spáchání trestného činů totiž v té době uplynulo už téměř 10 let.
No a také to, že měli čisté trestní rejstříky. Fantasy film s rozpočtem 247 000 000 Kč je nejdražším českým snímkem, ale nikdy
nebyl dokončen původně jeho premiéra byla avizovaná už v březnu 2012, tedy před víc než 10 lety a ty termíny pak byly
opakovaně odkládány v roce 2014 proto podal státní fond kinematografie trestní oznámení, protože podle něj neodpovídal stav
filmu v té době délce výroby ani vynaloženým prostředkům. Všichni obžalovaní vinu od začátku odmítají.

mluvčí 
Akutní nedostatek dobrovolníků a tlumočníků hlásí koordinátoři Czech pointu na pražské Florenci, kde se starají o desítky
přijíždějících válečných uprchlíků. Na některé změny nejsou přihlášeni žádní a provoz stanu tak museli přes víkend přerušit.
Podobnou situaci teď řeší i na pražském hlavním nádraží, kde je Karolína nová. Karolíno, jak se podařilo naplnit tu dnešní
směnu?

mluvčí 
Hezké dopoledne, to přihlašování na změny, jak tedy na hlavách, tak také na Florenci probíhá přes internetovou aplikaci si
Niče koordinátoři už začal na internetu sponzorovat, aby se dostala mezi co nejvíce uživatelů. Ani tak se ale nedaří směny
zaplnit. Daří se zaplní zhruba 50 % nejsložitější je to pak přes noc, kde už teď začali pomáhat také dobrovolní hasiči, které
zajišťuje správa železnic. Nejde totiž jen o to zajistit dobrovolníky, například tedy ustanou, které můžete vidět za mnou. Starají
se tady ale také o lidi, kteří přestávají hasičů jejich transporty.

mluvčí 
Chybí vedoucí směny 2 lidi tlumočí 1 infekci člověk.

mluvčí 
Do info stánku na Florenci by potřebovali denně 4 dobrovolníky. Poslední dobou se ale stává, že je Michael Kriško sám.

mluvčí 
Policie uložit a pokud sjezd pomáháme třeba si, jak se prezentovat v Praze, nebo jak můžou sehnat nějakou ubytováni.

mluvčí 
Ten samý problém teď řeší taky na hlavním nádraží ještě před měsícem tady Anežka agendu jako koordinátorka všech
dobrovolníků zaučovala desítky lidí denně. Teď jsou to jednotlivci.

Student Jan Šimek ukrajinsky ani rusky nemluví, přesto se k iniciativě hlava připojil. Jeho úkol je nasměrovat přijíždějící
běžence z nástupiště tam, kam potřebují.
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mluvčí 
Nemá řidičský průkaz, takže takže nemůžu, nemůžu máš odvoz odvozy a nejsi ani moc dobrý kuchař, takže nemůže například
příprava jídel v uprchlickém centru by také asi nemusela dopadnout s mojí strany dobře.

mluvčí 
Mezi dobrovolníky platí psaná nepsaná pravidla, například není dovoleno mít víc než 2 směny za sebou a je doporučené chodit
pomáhat maximálně 3× týdně. Podle hlavní koordinátorky Anežky Gent 2 práce často psychicky hodně náročná. Omezení tedy
platí pro to, aby se lidé brzy nevyčerpali. Nevyhořeli. Lucie Rosí, Česká televize.

mluvčí 
Změny tady na Florenci každý den řeší moji dnešní host koordinátor dobrovolníků Robert Netuka organizace pro pomoc
uprchlíkům mává teď vítám u nás ve vysílání, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Řekněte dál, kolik lidí byste potřebovali na ty směny?

mluvčí 
Tak na denní směny tady na hlavním nádraží bychom potřebovali a hodně v současnosti chybí nám přes den zhruba 40 %
dobrovolníků a v noci potom polovina dobrovolníků a ranní směnu od šesti do devíti je to až 60 % dobrovolníků zaplněná z
jedné třetiny, takže těch dobrovolníků bychom potřeba opravdu hodně.

mluvčí 
Co by pomohlo, že jsem přilákat vlastně tak napadá?

mluvčí 
Tak myslím si, že v současnosti už to není o tom dobrém pocitu. Spousta dobrovolníků jsem teď v minulém měsíci chodila
proto, protože chtěla prostě pomáhat, vnímali to jako nějakou svoji třeba morální povinnost, což je ale palivo, který se postupně
může vlastně vyčerpávat a v současnosti by mohli tedy ty dobrovolníky vykrýt právě třeba dobrovolníci, kteří by mohly přijít z
toho důvodu, že by byli finančně třeba motivovaní, kdyby za ty práci třeba dostali nějaký finanční systém.

mluvčí 
Vy jste už jsme to zmiňovali o nás od úvodu ve vysíláni na Florenci stánek museli úplně uzavřít rok nějakých nějakých časech.
Představme si, že by ta centra tedy nefungovalo, co by se stalo.

mluvčí 
Myslím si, že by to byl velký problém. Je dobré vlastně, aby tu fungovala nějaká systémová opatření. Teď není plně dostačující,
ale vlastně pracuje na tom. Je to první vlastně vstupní brána do této republiky hlavní nádraží jako Florenc, kde ty lidi přijíždějí,
takže důležitý, aby tady ten emergentní bod byl nutnou součástí vlastně celé ho toho procesu, kdy potom ti lidé se tady
postupně v následujících měsících budou integrovat. Je to je to důležité z toho důvodu, že ti lidé přijíždějí potřeba si
odpočinout, protože tady noclehárna potřebují třeba nějakou psychologickou pomoc v některých případech třeba lékařskou
pomoc potřebují zorientovat potřeby základní informační background, nedovedu si představit, že by vlastně tento bod tento
spoj nefungoval.

mluvčí 
Jak moc jako za rozhovor přeju hezký den. Student.

mluvčí 
Díky moc.

mluvčí 
Stejný problém jako tady na hlavách i na Florenci řeší pražský magistrát také jeho asistenčním centru, kde chybí především
dobrovolníci, kteří umí ukrajinsky rusky.

mluvčí 
Dobrovolníci jsou opravdu nadále potřeba z vás to nezvládneme. Já děkuji všem, kteří nám sem pomáhat chodí, ale chtěl bych
vyzvat ty, kteří by se mohli sem k nám dostat a pomáhat nám dary, aby tak učinili, takže se zaregistrují.

mluvčí 
Mezi zástupci dobrovolnických organizací a magistrátem hlavního hlavního města tak do dochází. Probíhají debaty o tom, jak
celou situaci do budoucna začít řešit. Jednou ze zmiňovaných variant je to, že by dobrovolníci za svoji práci dostali do
budoucna zaplaceno. Podle informací od mluvčího magistrátu Víta Hofmana už na to magistrát vyhradil asi 45 000 000 Kč s
tím, že by tuto částku mohli dobrovolníci dostávat formou výplat, a to i zpětně část těchto peněz dostávají také do té
dobrovolnické organizace formou dotace na jejich chod těm zbylým, kteří se pak přihlašují, přesto internetovou aplikaci, tak by
peníze mohly vyplácet přes červený či český Červený kříž, a to ve výši hodinové mzdy asi ve výši 100-150 Kč hodinu, a to i
zpětně o tomto bodu ale ještě musí rozhodnout rada magistrátu, a to k tomu by mohlo být budoucích 14 dnech.

mluvčí 
Kůrovcová kalamita v Česku začíná ustupovat i přesto zůstává lesníkům mnoho práce s likvidací stromů poničených
lýkožroutem. Stále akutnější pro ně otázka, co dál. Dnes o tom rokují ve Stříteži u Jihlavy, nestátní vlastníci lesů na svoji
celostátní konferenci. Sleduje Daniel Zach dané v jakém stavu zanechala tuzemské lesy kůrovcová kalamita?
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mluvčí 
Hezký den.

mluvčí 
Pozměnila významně to znát třeba jenom pro někoho, kdo projíždí.

mluvčí 
Přes silnici my jsme v uplynulých letech glosovali, takže z pozice horizontální se změnily lesy do vertikální místo vzrostlých
stromů najednou byly odcizené doklady ta těžba postupně stoupala od roku 2013 každý rok byl postupně novým rekordem
dosavadního vývoje, tak to šlo až do minulého roku. Ministerstvo zemědělství zatím sečtené definitivní čísla nemá, ale ať už to
naznačují Lesy České republiky nebo někteří z dalších vlastníků, tak by to mohlo být první rok, kdy se o něco snížil objem
těžby, i když ne, tedy na objem roku 2012 je potřeba také dodat, že naprostá většina asi 95 % z těch vytěžených stromů, tak to
byla ta těžba takzvaně nahodilá, tedy pozůstatky po nějakých větrných polomy nebo právě těžba kvůli kůrovci, nikoliv
hospodářsky plánovaná. My tady teď máme ředitele, pardon, předsedu sdružení vlastníků obecních soukromých církevních
lesů Jiřího svobodu. Pane Svobodo, vás zdravíme na začátek zeptám, potvrdíte mi to, že ten loňský rok už byl konečně o něco
málo, ale.

mluvčí 
Jak bylo řečeno, s oficiální čísla ještě nejsou. Ty odhady hovoří o tom, že to bude něco jako 25 000 000 tzn. ten pokles by tedy
měl být docela docela zásadní, jestli se to potvrdí, předpokládáme, že ano, do jaké míry je to tím, že bylo lepší klima nebo nebo
vlastníci lépe zasahovali a nebo tím, že jsou lokality, kde už vlastně není soutěží, kde se ten kůrovec už nemohl dál rozvíjet. To
se ukáže teprv do budoucna. Ten přelomový rok by mohl být ten letošní vidíme, že ten trend skutečně bude nastaven směrem
dolů.

mluvčí 
Oblasti, kde už opravdu není soutěžit. Máme tady takové.

mluvčí 
Je to celá část kraje Vysočina Telčsko Jihlavsko do jisté míry Pelhřimovsko a samozřejmě Třebíčsko to jsou významně jaksi po
kalamitě.

mluvčí 
Tím, že se už tak nějak obrací, tedy ten trend mění se ta skladba těch prací, které musíte dělat v lesích nebo opravdu už tak
vysoce byla disponovaná ta těžba ta potřeba té těžby, že vlastně dál jen kácí pedál odtahuje stromy.

mluvčí 
Víte, ta kůrovcová kalamita prolíná s tou živelnou, protože jak se, řekněme, nekontrolovaně, nebo nebo živelně těží v lesích,
tak potom ty poryvy větru, které přichází dřív byly jaksi těmi porosty tolerováno, tak dneska dneska boří. Ty porostní stěny,
takže ten ten ten ústup toho kůrovce, kdybyste do jisté míry kompenzován nástupem těch kalamit po bouřlivém větru, který byl
v minulém roce velmi častý.

mluvčí 
Prozatím vám děkuji. Hostem tady na konferenci sdružení vlastníků byl dnes také ministr zemědělství Zdeněk Nekula vesnici mu
adresovali jednu z jeden z velkých dalších problémů to, že jejich, řekněme, sektor spadá hned po několik ministerstev,
především tedy ministerstvo zemědělství také životního prostředí, například dřevozpracující průmysl pod ministerstvo průmyslu
a obchodu ministr Zdeněk Nekula řekl, že právě v tomto směru by se něco mohlo změnit tedy přejít dřevozpracující průmysl pod
jeho rezort.

mluvčí 
A my tady máme docela kuriózní situaci, kdy lesy jsou pod ministerstvem zemědělství, dřevozpracující průmysl je pod
ministerstvem průmyslu obchodu a dřevozpracující průmysl, který svým objemem je menší, takže v tom žebříčku na MPO někde
dole a ta pozornost tomu od odpovídá. Proto my chceme, aby dřevozpracující průmysl byl převeden pod ministerstvo
zemědělství, abychom dokázali nastavit tu vertikálu, přesto lesnictví na ten dřevozpracující průmysl a po ty finální výrobky, aby
se ty objemy surového dříví, které my vyvážíme bez přidané hodnoty do zahraničí, abychom to změnili.

mluvčí 
Pane Svobodo, ten přenos, o kterém přesun Tran mluvil pan ministr, pomohl by vám v čem?

mluvčí 
Víte, ono dlouhodobě je to požadavek vlastníků, aby byli pod jednou střechou jakoby ty ty 2 pilíře tzn. jak produkce dřeva také
zpracování, tak obvyklé třeba zemědělské produkce. Je tam samozřejmě primární produkce to zpracování těch těch produktů,
takže si myslím, že to má logiku z hlediska vnímání celého toho rezortu z hlediska jaksi koordinace těch záležitostí by se dostala
do situace, že bude do budoucna dřeva trendově nedostatek je třeba nějakým způsobem ty věci řešit, musí se reagovat na to,
jestli podporovat další pro dřevozpracující průmysl kapacity a podobné věci. To v rámci rezortu je docela komplikované. Řekl.

mluvčí 
Jiřímu Svobodovi předsedovi sdružení vlastníků obecních soukromých a církevních lesů se teď do lesa podíváme teď kolem
nás sice prší, ale jedním z důvodů, který pomáhal kůrovcové kalamitě, bylo sucho nedostatek vláhy sucho je také problémem
při vysazování nových sazenic těch budoucích lesu, který, který právě mluvil pan Svoboda Martin Donát natáčel v lesích na
Dačicku, které prakticky zmizely a i výsadbu tam komplikuje nedostatek vláhy.

mluvčí 
Když uslyším v rádiu, dneska bude opět krásně slunečno, tak už člověk potom se mi, že si to rádio nevyndal z toho auta.

mluvčí 
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Dřív by se snadno schoval za stromy na tom samém místě je teď vidět zdálky i jeho auto na 300 ha lesa zdecimoval kůrovec.
Lesní dělníci sázejí nové stromy.

mluvčí 
S náma se práší, jak byl srpen. A je to místo místo země tady máme v podstatě popel, bohužel díky tomu počasí jsme hodně
skeptický, kolik se nám to podaří tady vypěstovat program toho vyroste.

mluvčí 
Za víc než 20 let Kamil kupec takové sucho nepamatuje a doufá aprílové počasí. Dopředu odhaduje ztráty na sazenicích, které
se neujdou.

mluvčí 
Cos, když přepočteme na peníze, tak se bavíme někde až o jednom milionu korun, možná i více.

mluvčí 
Dostupnost sazenic a úspěšnost jejich výsadbě budou rozhodující pro to, jaké ty naše lesy budou v budoucnosti, protože teď
už je to celkem jasné, že smrt jako ta hlavní hospodářská dřevina už bude dostupný, nabízí se další především listnaté.

Jan Kofroň, politický geograf, Katedra politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních  věd
Univerzity Karlovy URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 12:54 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Válka na Ukrajině si zapisuje už 61. den. Rusové nebyli schopní dosáhnout svých prvotních cílů, na
druhou stranu

Ukrajincům chybí prostředky na prolomení současné frontové linie. Co by to udělalo s Evropou, kdyby válka na Ukrajině trvala
příliš dlouho nebo kdyby Rusko vyhrálo? Jaký dopad na rusko-ukrajinský konflikt bude mít výsledek francouzských
prezidentských voleb? A jaké jsou vůbec skutečné ruské dobyvačné plány? Moderuje Barbora Tachecí. 
Popis podcastu 
Interview s významnými osobnostmi české společnosti. Barbora Tachecí a v pátek Lucie Vopálenská hledají nepovrchní
odpovědi. 

Macron vyhrál
RÁDIO , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 14:06 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 255 714,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Macron vyhrál, co bude dál? Ptají se den po prezidentských volbách francouzská média. Dosavadní prezident obhájil mandát.
Ve druhém kole dostal přes 58 % hlasů. Marin Le Penová jen přes 41 %. Macronovo vítězství je sice výrazné, ale získal méně
hlasů než před pěti lety. Naopak krajní pravice a její kandidátka Le Penová ve Francii dosud nikdy nedosáhla tak dobrého
volebního výsledku. Rozebereme to s politoložkou Eliškou Tomalovou odbornicí na Francii z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Dobré odpoledne.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Kdybychom začali tou otázkou, co bude dál? Co víme o plánech Macrona pro dalších 5 let, má nějaký jasný cíl, co chce
prosadit, co na Francii změnit?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Cíl má. Několik plánů má několik, několik z nich už vlastně odhalil v roce 2017, protože se mu řadu agend nepodařilo
dotáhnout, takže do jisté míry je to kontinuita navazující už na to předchozí prezidentské období. S čím přišel nově? Jsou to
otázky spojené s upřesněním té důchodové reformy. Můžeme očekávat, že bude opět aktivnější na evropském poli, ale bude
se muset poprat zejména s tím, že voličů Marine Le Penové bylo přece jenom spoustu. Bude muset obhájit svou prezidentskou
většinu v parlamentu, takže ten začátek mandátu nebude jednoduchý. Co je úplně jasné a co bude dělat v těch následujících
dnech, protože Macron je pořád prezident, než Macron předá Macronovi úřad, což je někdy v polovině května, tak prostě bude
navazovat na to stávající. Mezitím nás čeká jakési přeskupení vlády, kdy se očekává, že přijme demisi na konci týdne, bude
pokračovat ve svých prezidentských povinnostech a pak se teda začne více soustřeďovat už na své nové volební období.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
K urnám dorazilo asi 72 % voličů, a to je při prezidentských volbách na Francii docela málo. To jsou ti, kteří se buď o politiku
vůbec nezajímají, nebo si prostě nemohli vybrat. Kolik může být těch, kteří Macrona volili jen proto, aby nevyhrála Le Penova?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, já bych řekla, že klidně až tak čtvrtina ,třetina jeho voličů v tom druhém kole. Je to docela podstatná část francouzské
společnosti, evidentně se mobilizovala méně než v tom roce 2017, jestli se Macronovi něco nepodařilo během první mandátu,
tak je to právě oddálit to nebezpečí silného mandátu pro extrémní pravici, ale on v tuto chvíli samozřejmě se prezentuje jako
prezident všech Francouzů a poděkoval všem, kteří tedy zabránili tomu vítězství. Extrémní pravice v tuto chvíli bude muset
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vystupovat jako prezident, který skutečně zastupuje celou Francii.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
A co tedy může nabídnout těm nespokojeným voličům? Dovedu si představit, že to budou často lidé z regionů, kde je vysoká
nezaměstnanost, kde končí tradiční průmysl. Prostě to jsou ti lidé, kteří se cítí být přehlíženi.

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Bude muset asi akcentovat více kvalitu života, jak Marin Le Penová hodně nastolila téma kupní síly, to je určitě něco, co bude
hodně rezonovat i v nadcházejících volbách. Takže zaměřit se na to, jak se žije Francouzům v současné společnosti. Snaha,
aby čím dál větší část společnosti se necítila být na okraji, aby se cítili být zapojeni do života. Zajímavé je, co bude schopen
třeba nabídnout mladým lidem, kteří během těch dvou kol dokonce protestovali na univerzitě nešťastní z toho, že žádnou volbu
nemají, že prostě nemají koho volit, takže nabídnout těmto mladým lidem budoucnost ve Francii a v Evropě.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
A tuší sám Macron, co by jim nabídnout chtěl v tuhle chvíli?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Tak on ano, samozřejmě otevřenější příležitosti, otevřenější pracovní trh. Některá i řešení, která vlastně jsou inspirována i těmi
levicovými proudy, včetně ekologie, která byla odsunuta stranou, to jsou témata, která určitě zajímají mladé lidi, ale důležité
bude je nějakým způsobem vtáhnout do příběhu, donutit je trošku přemýšlet nad společnou budoucností, zdá se, že ty volby
nejsou okamžikem, kdy se Francouzi cítí být povolání se vyjadřovat k tomu má země směřovat, oni se účastní řady
internetových diskuzí, aktivit na sociálních sítích, různých protestů a evidentně tedy volby nebyly tím okamžikem, kdy se chtěli
vyjádřit majoritně k budoucnosti.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Vy jste to už zmiňovala, že hlavně levicoví voliči neměli ve druhém kole v podstatě koho volit, jak se tohle může projevit v těch
červnových parlamentních volbách?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No, to je samozřejmě otázka. Ta socialistická skupina a skupina La République En Marche v současné době má nějakých 50
členů v parlamentu, takže uvidíme, jestli posílí, protože obecně pozice socialistické strany klesá a prezidentská většina zatím
tedy seskupuje svoje síly okolo modemu, okolo republikánů, okolo La République En Marche, takže teď budeme v několika
dalších týdnech a dnech zejména tedy svědky těch po prezidentských jednáních ohledně koalic, řekla bych, že můžeme
očekávat, že posílí ta levicová strana francouzského parlamentu, ne v kontextu teda tradiční socialistické strany, ale v kontextu
postupu La République En Marche.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Z druhé strany kandidátka krajní pravice Le Penová ten její výsledek prezidentských volbách byl pro ni úspěchem. Tak, jaké
jsou její šance v parlamentních volbách?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
V tuto chvíli ona tam není příliš silná, těch poslanců je málo, mají 6 poslanců. A evidentně se snaží vlastně i alespoň navenek
nedeklarovat blízkost k Ericu Zemurovi, takže tam se dá čekat spíš jaksi odliv jeho voličů směrem k Marine Le Penové. Já bych
určitě čeká posílení extrémní pravice, ale ne žádnou výraznou odchylku, protože je to dáno tím systémem voleb a vlastně tím
rozhodujícím okamžikem, kdy opět je potřeba tedy navolit francouzskému prezidentovi výraznou většinu, aby mohl vůbec tedy
realizovat co potřebuje.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak je v tuhle chvíli pravděpodobné, že jí Macron opravdu získá?

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
No tak není to úplně jisté. Není to úplně jisté, stejně tak, jak jsme se i nebo jak jsme si vydechli, nadechli se znovu po těch
prezidentských volbách, tak stejná nervozita bude určitě předcházet i ty parlamentní volby, které se konají první kolo už
dvanáctého 12. června. A ta většina, jestli jí dosáhne Macron, tak bude velmi těsná.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Eliška Tomalová, politoložka z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkuju, na slyšenou.

Eliška TOMALOVÁ, politoložka, odbornice na Francii Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  
Hezký den.

Do Kyjeva přijela poprvé od vypuknutí války vysoká státní návštěva ze Spojených států amerických
RÁDIO , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 14:06 , Poslechovost pořadu:
181 266 , Pořad: 12:08 Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře , AVE: 226 938,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Do Kyjeva přijela poprvé od vypuknutí války vysoká státní návštěva ze Spojených států amerických. Ministr zahraničí Anthony
Blinken a ministr obrany Lloyd Austin nejprve přiletěly do Polska, odkud pak vlakem vyrazili na Ukrajinu. Při jednáních s
prezidentem Zelenským slíbily Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 322 000 000 USD a návrat amerických diplomatů do
Kyjeva. Americký Kongres už v březnu schválil na humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině celkem 13,6 miliard dolarů, a to už
skoro vyčerpaná. My jsme ve spojení s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z Institutu mezinárodní Fakulty sociální fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , dobrý den.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
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Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Dá se zhodnotit nebo nějak porovnat, jak velká je ta částka pomoci 13,6 miliard, kterou Spojené státy Ukrajině zatím poskytli?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Ta částka je ohromná. Vlastně, když to srovnáme s pomocí ostatních států, tak Spojené státy jsou suverénně největším vlastně
poskytovatelem pomoci Ukrajině. Je samozřejmě trošku ta čísla vypadají jinak, když to dáme do kontextu hrubého domácího
produktu těch zemí, které pomoc poskytují, ale samozřejmě pro Ukrajinu je důležitý celkový objem té pomoci, byť samozřejmě je
Ukrajina vděčná za každou pomoc a chválí i země jako Česká republika, které vlastně dávají v těch absolutních číslech daleko
menší částky, ale asi daleko více ze svého HDP nebo daleko více třeba poměru k tomu, kolik, mají, ale pro udržení Ukrajiny
samozřejmě ta americká pomoc tím ohromný objem je naprosto nezbytná.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak zásadní jsou pro Ukrajinu právě přímo americké zbraně a vojenská technika?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
V té první fázi bych si troufnu říct, že to bylo vlastně jedno z těch klíčových prvků pro to, že se Ukrajina udržela, samozřejmě
krom toho, krom odhodlání a odvahy samotných ukrajinských obránců, protože ty zbraně samotné musí samozřejmě někdo
ovládat a v Afghánistánu jsme viděli, že jenom vyzbrojit armádu zdaleka nestačí. Takže samozřejmě základní odhodlání
samotných Ukrajinců, ale co se týče těch zbraňových systémů, tak určitě americké protitankové, protiletecké zbraně hrály
důležitou roli v té první fázi. Amerika se snažila potom dojednává nějakým způsobem prodeje nebo respektive dodávky těch
těžších zbraní, včetně tedy potom třeba letadel, tam to bylo takové komplikované. Dodnes vlastně je otázka, jak to vlastně
tehdy bylo s těmi MiG 29, jak je to vlastně teďka, z jaké části nebo součásti, jak řekli Američané byly dodány atd. Nicméně
Amerika se zaručila ostatním zemím, že pokud dají třeba ty sovětské zbraně sovětské výroby, které mají nadále ve svých
zásobách, tak je nahradí zbraněmi své výroby, takže i v tomhle bych řekl, že hraje nadále velice důležitou roli krom toho, že
samozřejmě přislíbila vlastní dělostřelecké systémy, obrněné transportéry a další věci.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Když sledujeme třeba obavy německého kancléře Scholze poslat na Ukrajinu těžké zbraně, může ten rozhodný postoj
Spojených států nějak přimět k větší podpoře Ukrajiny další členy NATO nebo západní státy obecně?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Já se domnívám, že už se to stalo, respektive, že už vlastně teď ne tedy v případě těch těžkých zbraní, ale že vlastně právě ty
americké dodávky protitankových a protileteckých systémů těsně před tou invazí vlastně v tom pomohli přimět k podobnému
kroku třeba Velkou Británii. Co se týče těch těžkých zbraní, tak uvidíme, protože vlastně ta návštěva amerických ministrů
obrany a zahraniční v Evropě, tak má pokračovat právě v Německu, protože mají jednat /nesrozumitelné/ a pak uvidíme, jestli
dokážou tou německou pozičních nějakým způsobem pohnout.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak významným krokem je podle vás ten ohlášený návrat amerických diplomatů do ukrajinské metropole?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Tak američtí diplomaté nejsou první, kdo se tam vrací. Zároveň tuším, že Polsko snad nikdy ani ambasádu nevyklidilo, takže v
tomhle ohledu se nedá říct, že by byli nějak výjimeční, ale samozřejmě Amerika jakožto nejvýznamnější země NATO tak hraje v
mnoha věcech Prima, pokud tedy američtí diplomaté se do Kyjeva vrací, tak je to velice důležitý signál o tom, jak Amerika
vnímá tu pravděpodobnost, že se Ukrajina ruské agresi ubrání.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Jak se k té vojenské podpoře bojující Ukrajiny staví americká veřejnost? Má Bidenova administrativa v těch krocích podporu?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Většina Američanů Bidenovi kroky podporuje. V těch průzkumech je celkem zřejmé, že zároveň si většina nepřeje nějaké přímé
zapojení, takže je zvláštní, když nebo zvláštní ale je to vidět, a když se v průzkumech samostatně dává otázka, zda by byli
Američané pro zřízení bezletové zóny, tak často v některých průzkume třeba vychází, že i mírná většina by byl pro. Když ovšem
v té otázce je to dáno za předpokladu, že by to tedy vedlo k válce s Ruskem, což v okamžiku vyhlášení bezletové zóny je asi
nesporné, tak najednou ta podpora radikálně klesne. Takže já si myslím, že Bidenova vláda, ta administrativa přesně jde po té
tenké linii, kterou většina Američanů je ochotna podporovat.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Říká Jiří Pondělíček z katedry severoamerických studií Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Děkuji za váš čas. Hezké odpoledne.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV  UK  
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka 
Mluvili jsme o tom, že do Kyjeva přijela poprvé od vypuknutí války vysoká státní návštěva ze Spojených států. Tolik polední
publicistika. Na slyšenou v 18:10 se těší Věra Štechrová, no a teď už zprávy.

Ukrajina může vojensky vyhrát jen se štěstím a nějakým patem. Rusové by pak toho museli mnoho zkazit, uvažuje
politický geograf Kofroň URL
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První západní politik, který připustil, že Rusko může na Ukrajině vyhrát, je britský premiér Boris Johnson. Tuto možnost dokonce
nazval realistickou s tím, že válka může trvat až do konce příštího roku. „Tyto politické proklamace bych nebral úplně vážně.
Spíš bych to vnímal jako mobilizaci podpory nejen uvnitř Velké Británie, ale i svých spojenců,“ komentuje Johnsonovy výroky
politický geograf Jan Kofroň.

„Teď už se bavíme o řekněme realističtějším hodnocení situace, protože i když Rusko zaznamenalo řadu problémů, tak je
bohužel stále o něco silnější než Ukrajina. A pokud by Rusko provedlo mobilizaci, byť jen částečnou a poslalo do bojů brance,
tak v ten okamžik bude jeho převaha výrazná,“ dodává geograf z Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Ukrajina může tu situaci takříkajíc upatovat, to možné je. Ale bylo by naivní myslet, že stoprocentně víme, že to vyhraje, nebo
že Rusové už žádný další úspěch nezaznamenají.“

Vojensky porazit Rusko je tak podle politického geografa nepravděpodobné. „Respektive – udělat pat ze strany Ukrajiny.
Případně vzít nějaká území zpět – to jen tedy, kdyby měli velké štěstí a Rusové zkazili spoustu věcí,“ nastiňuje.

„Porazit Rusko tak, že budeme za tři měsíce stát před Moskvou a změníme režim – to je nerealistické. Bylo by to samozřejmě
ideální, a kdybych měl hůlku Harryho Potera, tak to také udělám – ale já ji nemám.“

Nerealistické je i to, že by Rusové měli opustit už okupovaná ukrajinská území. „A kdyby to mělo být včetně Krymu, tak by to z
pohledu Ruska byl útok na jeho teritorium, kde by už bylo naprosto bezproblémové použití branců. A podle jejich doktríny by
existovala i nějaká šance na použití jaderných zbraní.“

Půjdou Rusové dál?

Podle agentury TASS měl v pátek ruský generálmajor Rustam Minněkajev prohlásit: „Po zahájení druhé fáze speciální operace,
která začala doslova před dvěma dny, je jedním z úkolů ruské armády nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou.“

Kontrola jižních oblastí Ukrajiny podle něj představuje další spojnici s neuznávanou proruskou republikou Podněstří.

Je to jen další ruské „oťukávání“, co na to Západ? „Rusko teď už moc nezajímá, co na to svět. Protože ,překročili Rubikon‘ a je
jim už tohle jedno,“ odpovídá Kofroň.

„Četl jsem pak nějaké analýzy a překlady slov tohoto generála, které tvrdí, že to, jak se zmiňoval ve vztahu k Oděse a
Podněstří, tak to bylo trochu posunuté.“

„On řekl: ,Musíme dobýt jih, jihovýchod Ukrajiny až někam pod Dněpr a zajistit si možnost případně pak pokračovat dál.‘ Takže
to nebylo, že by řekl, že chtějí teď nezbytně nutně zabrat Oděsu. Také mnozí správně zdůrazňovali – Rusko nemá v tento
okamžik vojensky sílu na to, aby v následujících třech týdnech zvládlo jednak ukončit boje na Donbase – ani to nezvládne
samo o sobě během tří týdnů – a zároveň že by se pokusilo o nějaký výpad směrem k Oděse. To je velmi nepravděpodobné.“

Takže to podle Kofroně opravdu mohl být jakýsi „balónek“. „Zároveň ale ten, kdo velí operacím, jsou generálové z jižního
vojenského okruhu, nikoli z centrálního,“ připomíná.

Částečná ruská mobilizace?

Kdyby se v tuto chvíli Putin rozhodl částečně mobilizovat a poslat do bojů brance, tak by mohl z každé brigády vytěžit například
jeden prapor. „Takže tam budou schopni dodat dalších dvacet třicet praporů. Ale než je dostanou na to místo, než uvedou
techniku do provozuschopného stavu, tak to nějaký týden potrvá.“

„A i kdyby se rozhodli pro například částečnou mobilizaci, což také musíme zvažovat, tak připomínám, že se k tomu ruský režim
zatím neodhodlal. Z čistě vojenského hlediska toto měl dělat tak před měsícem a půl. Tedy ve chvíli, když zjistil, že mu ten
rychlý vpád nevyjde. To, že to oddalují až do tohoto okamžiku – a pravděpodobně další týden se nic takového ještě nestane –,
tak ukazuje na to, že mají nějaké důvody, proč Rusko nechce mobilizovat.“

Sám odhaduje, že důvodem je podpora války u mladých Rusů.

„Putinovi se určitě podařilo zvýšit podporu války. Má ale problém, že je dominantně koncentrována do starších věkových
skupin, protože by, kdyby chtěl vyhlásit mobilizaci, tak aby Ukrajinci provedli nějaký velký útok, ,ideálně‘ s nějakým množstvím
civilních obětí. To by tyto nálady dokázalo výrazně změnit,“ uvažuje.

Zajímavé podle něj také je, že vlastně nevíme, jaké vojenské ztráty má Ukrajina. „Pokud by ale Ukrajinci měli přibližně podobné
ztráty jako Rusové, tak pak začne být situace Ukrajinců extrémně těžká.“

„Pokud je to ale tak, že Ukrajinci mají jen poloviční nebo třetinové ztráty oproti Rusům, tak i kdyby Rusové částečně
zmobilizovali, tak jim to bude jednak chvíli trvat a nebudou schopni všechny útvary hned poslat na bojiště, tak v ten se Ukrajina
může bránit celkem úspěšně ještě několik týdnů. Je zároveň jasné, že z dlouhodobého hlediska to už to bude velmi
problematické,“ uzavírá Jan Kofroň.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.

Odpoledne na Rádiu Z 14:05
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Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Automat stojí před městskou knihovnu a byl schránkách najdete knížky cédéčka, dévédéčka nebo třeba audioknihy.
Předpokládá se, že přístroj poslouží především těm, kteří kvůli práci nestíhají otvírací dobu knížku Matt je v provozu 7 dní v
týdnu 24 hodin denně. Vedení knihovny přiznává, že jeho zprovoznění uspíšila covidová doba, kdy se lidé naučili používat
online katalog. Oldřich Tamáš, rádio zet.

mluvčí 
Finálová série play off hokejové extraligy mezi Třincem Spartou bude pokračovat v úterý ve Slezsku za nerozhodného stavu 22
a vítěz nadcházejícího souboje získá mistrovský mečbol. Důležitost nejbližšího zápasu si uvědomují zástupci obou týmů zároveň
zdůrazňují, že ani případný neúspěch neznamená konec šancí na titul.

Zataženo až oblačno takové dnes počasí nad Českem na většině území hrozí déšť nebo přeháňky. Později odpoledne bude
ubývat srážek a také oblačnosti. Nejvyšší teploty se dnes pohybují od devíti do 13 stupňů na Moravě může být místy až 15.

mluvčí 
Pěkné odpoledne. Ministr Marian Jurečka odvrací hrozbu stávky pracovníků Úřadu práce. Do stávkové pohotovosti chtějí
vstoupit 1. května. Nakolik se jim to daří? Tak na to se zeptám už za chvíli v odpoledním vysílání rádia zet předsedy
odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře, protože právě on bude hostem našeho vysílání, tak a i nadále
úspěšný start do nového pracovního týdne vám přeje Romana Navarová.

mluvčí 
A Honza Doležal.

mluvčí 
Ministr práce Marian Jurečka odvrací hrozbu stávky pracovníků Úřadu práce do stávkové pohotovosti chtějí vstoupit 1. května.
Vadím pracovní podmínky. Více už o problému teď řekne předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel
Bednář, kterého vítám ve vysílání rádia zet, dobrý den.

mluvčí 
Dobrý den. Vám.

mluvčí 
Posluchačům. Pane předsedo, můžete tedy popsat ty hlavní důvody, kvůli čemu hrozí stávkovou pohotovostí?

mluvčí 
Tak úřady práce odboráři sdružení v podnikovém výboru se rozhodli vyhlásit stav po vose vše správně zmínila 1. května. Na
den svátku práce. A tato pohotovost bude limitovaná zhruba do 31. května pak nebo je rozhovor dále, ale není důvod jsou to,
že dlouho vyhlíží si od rána Úřadu práce je za posledních měsíci tu příběh přibylo strašná spousta agent a i tyto agendy musí
zaměstnanci Úřadu práce vykonává ve stávajícím počtu a musíme si především také uvědomit, že už druhým rokem rozmražení
jejich plat i či dnešní nárůstu energii a další složil a při velké velké inflaci nevařím šli všichni svoje reálně reálné platy a tito
zaměstnanci žijí v těchto nebo pracují je to podmínka.

mluvčí 
Je. A pane předsedo, řekněte mi, kdy budete ministrem práce Marianem Jurečkou jednat, víte už nějaký konkrétní termín?

mluvčí 
I kontakty jediné bude to teď včera v 11 hodin. Jednat s panem ministrem Jurečkou za účasti předsedy podniku výboru Úřadu
práce a za účasti předsedkyně podnikl výborů české správy sociálního jeho bezpečí.

mluvčí 
Vidíte nějaký prostor pro kompromis, anebo přes té platové požadavky, lidově řečeno, prostě nepojede vlak?

mluvčí 
Tak já si myslím, my jsme odbory, které chceme jednat. My nechceme tedy stávkovat ta podobě pro rady se dohodnou práv a
vyšlo na nějaké skutečně východisku. Nicméně já si myslím to slyší jednání se bude především týkat místo 100× sociálních věcí
a jeho Koziny služebních úřadů tzn. Úřadu práce od České správy sociálního zabezpečení je druhým důvodem, proč byla
vyhlášena stávka, a to vyjednávání o platech ještě Vališ, a to v letošním roce. Si myslím, že parketa právě odborového svazu
laťku moc konkurence odbory vozu a myslím si, že právě rozšíří stovek by se měl dohodnout na nějakém konkrétním jednání o
valorizaci platů členů šil.

mluvčí 
Ale určitě jste zaznamenali, že 22. dubna pan Jurečka řekl, že na požadavek odborářů úřadů na růst platů teď není možné
přistoupit, proto se ptám na to, zdali vidíte nějaký prostor pro kompromis.

mluvčí 
Tzn. jsou to samozřejmě, to je to jeho vyjádření, oznámili jsme vyjádření ministra financi, který hru říkal, že v rozpočtu rozpočet
momentálně není takové dobré kondici, abych jsem přidal. Nicméně si musí ale páni ministři uvědomit, že tady jsou zaměstnanci
státu, který vykonávají Číhošti, tedy právě i ministři i politiky po nich chtějí vlastní stát není schopen jim nějaký šílený
refundovat propad reálných platů. Díky chyb především vysokej otci. Máme tady soukromé firmy, které nepřidávají 567
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dokonce 12 to čemu zaslechl a stát se na své zaměstnance vykašle. To si myslím, že není férové.

mluvčí 
Řekneme další věc, jak velká je ochota vstoupit do stávkové pohotovosti mezi pracovníky Úřadu práce?

mluvčí 
Tak rozhodl rozhodl jednomyslně všichni sborového Renata, které byly přítomný minulý čtvrtek. Na zasedání unikl výborů, takže
ta pokuta, pokud tam jen za výstavbu a o slušnost režim stávka ritu určitě u firem vztyčený prst. Pozor. Pane prý, pane ministře,
pozor, pane premiére, vládl světu Úřadu práce děje a abych to jedno.

mluvčí 
Takže mě můžete popsat, pokud tedy náhodou nedopadne to jednání středeční s panem ministrem práce, tak co se může stát
1. 5. když říkáte, že to je stávková pohotovost, to je jen zvednutý prst. Nebude tedy úřady práce zavřené?

mluvčí 
Ne za prvé toho 1. 5. samozřejmě do Paříže vjel do stavby pojď, tzn. země úřady práce budou pokračovat dále. Zaměstnanci
budou pracovat vykoná společnosti, tak, jak se jakýkoliv každý den nicméně bude to nějaké oznámení, že se ve stávkové
pohotovosti samozřejmě bude měsíc nějakýho prostoru na to dohodnout na dalších krocích dalších postupech.

mluvčí 
Mně řekněte, co může, nebo co by měl stát udělat, aby sem ten tlak v souvislosti s uprchlickou krizí na úřadech práce snížil, je
to zásadní problém?

mluvčí 
Tak ono to není jenom získat lidé. Máme tady dodavatele poslední instance příspěvky na něj oni díky tomuhle všemu i díky té
zvýšené inflaci a zvýšeným platbám za energie služby dneska nabývá nabývá daleko více poptávka po dalších sociálních
dávkách, které v minulosti si jít tak neprojevovaly, takže ten nárůst agendy je strašně velký na Úřadu práce navíc i zaměstnanci
jsou pod velkým tlakem i klientů, kteří mnohdy verbálně, ale dokonce i fyzicky útočí na zaměstnance zaměstnanci jsou
psychicky psychicky Ladislavy čerpání. Já, když jsem přelévá i vyhořelí a světu podmínkách Úřad práce prostě musí fungovat a
slyšel ještě, když mám takovej nocí státním řekne už druhým rokem po sobě, ale zaměstnanci nic nedostaneš ani korunu
přidáno díky velmi smutný. Ono ano, dostali zaměstnanci Úřadu práce dostali teďka za tu svoji činnost za první kvartál nějaké
změny, ale to myslím, že není úplně to nemusí nejšťastnější. Myslím si, že by měli se jí zvednout platy tzn. platové tarify.

mluvčí 
Měl jsem ještě někde četla, že odboráři tedy vy uvádíte, že ti mladí zaměstnanci úřadů práce nastupují za 18 000 19 000 Kč
hrubého platí.

mluvčí 
Ano, platí to platí, protože pokud přijde mladý zaměstná nebo odešel do zaměstnání projde výběrovým řízením se dnes na své
místo jako státního zaměstnance opravdu dostává mezi 18 19 000 hrubého, kam samozřejmě potom zjistí, jaká je situace vůbec
na Úřadu práce, jaká práce všeho ve splnění po něm vyžaduje, ale drtivá většina těchto mladých zaměstnanců u plodu měsíce
budou vyskočí, bohužel taková realita musíme si taky uvědomí, že naši zaměstnanci úřadů platila tu není úřad uplácet celkově
ve státní sféře jsou poměrně už staršího z našeho data narození a mladí se do státních ligy nehlásí a tady bude jednou velký
slabší v rámci státních úřadů složení úřadu, protože jednotliví původu a kdo je nahradí, může taky musí vláda vyrobit.

mluvčí 
Řekněte mi, pane předsedo, ještě jednu závěrem věc důležitou. Vy se tedy tu stávkovou pohotovost chystáte vyhlásit 1.
května, což je státní svátek, je to neděle, jak dlouho by měla trvat.

mluvčí 
Do 31. května, pokud je tu učí nebo nedojde k nějakým nějakým kompromisním řešení, lze vztahů odboráři Úřadu práce a
ministr Jurečka.

mluvčí 
A pokud k nim nedojde, co bude po posledním květnu.

mluvčí 
Něco, což já nechci nešlo o Velikonocích bude za prvé za prvé stávku poslouží hlavně u odboráři Úřadu práce, ty se musí
především domluvit, co budete prodal, to řekla poté řekl.

mluvčí 
Dobře my budeme s vámi dál ve spojení počkáme si. Naším hostem byl předseda Odborového svazu státních orgánů a
organizací pan Pavel Bednář. Dobré odpoledne přeji.

mluvčí 
Vám jde o to, jak by Moskva.

mluvčí 
Plameny se rozhodně neloučíme. Naopak pokračujeme dál ve 14 hodin zhruba 20 minut, tedy za 3 minuty se uslyšíme s Karlem
svobodou z katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . A budeme mluvit o návštěvě vysokých politických představitelů Spojených států amerických. Na Ukrajině v Kyjevě.
Dobrý den. V interview Martina Kováře.

mluvčí 
Co přinesly výsledky francouzských prezidentských voleb a jak moc ovlivnila válka na Ukrajině, zeptám se bývalého velvyslance
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České republiky v Paříži Petra Druláka.

mluvčí 
Interview Martina Kováře už dnes o půl šesté odpoledne. Na rádiu.

mluvčí 
Dobré odpoledne přeji všem 14 hodin 20 minut přesně ladíte vysílání rádia zet, vítám vás. Američtí ministři zahraničí a obran
Anthony Blinken, ale to Austin jednali s lídry Ukrajiny Kyjevě blinkr při té příležitosti řekl, že Rusko selhává ve svých válečných
cílech a Ukrajina je úspěšná. Američtí politici zároveň slíbili vojenskou pomoc za dalších více než 700 000 000 USD. Do země
se mají vrátit také diplomati Spojených států amerických. A v tuto chvíli je hostem vysílání rádia zet Karel Svoboda. Z katedry
ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií. Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  já vám přeji
dobrý den, pane Svobodo. Dobrý den. Řekněte mi, je to v určitém smyslu přelomová návštěva pro Ukrajinu, tedy přivítat tak
vysoké představitele USA poprvé od začátku války přímo v Kyjevě?

mluvčí 
Samozřejmě to přeju přelomová událost, protože přece jenom, když tam jezdili evropští politici a Petr Fiala, jakou jakou v té
první delegaci, tak to bylo něco jako jako gesto, já nevím, co všechno, ale to, že přijedou američtí politici, to už vlastně
znamená i nějaké reálné jednání o pomoci, a tak je to je to prostě výrazné gesto.

mluvčí 
Jak moc tato Gale delegace může dráždit Kreml, potažmo ruského prezidenta Vladimira Putina?

mluvčí 
Tak jako ruský straně to jenom to tvrdí, že všechno řídí, řídí Američani, že vlastně Rusové neválčí, neválčí a Ukrajinou, ale s
celým NATO s Amerikou, já nevím, čím vším, akorát jediný problém je tam, takže ono jim to ono jim to potvrdilo prakticky
cokoliv, kdyby tam ty Američani nejeli, tak oni budou říkat, že to je nějaký záludný plán, že se Američani skrývají a posílají tam
někoho jinýho, čili ona je to samozřejmě dráždí, ale ten jejich názor by se nezměnilo, to by bylo úplně stejný.

mluvčí 
Kreml smutné propagandy, zůstaňme u ní Kreml zaplavuje Rusko pozitivními zprávami, aby zmírnil možné napětí ve společnosti.
Jak dlouho tahle politika může Putinovi vydržet. Pane Svobodo.

mluvčí 
Tok třeba Severní Koreji politika úspěšně úspěšně drží už 70 let nebo přes 70 let, takže ta politika může vydržet samozřejmě
strašně dlouho. No je otázkou taky to budou loajální bezpečnostní složky, jak se podaří vlastně k Rusku, jako by tu ekonomiku,
řekněme, stabilizovat to nebude na stejné úrovni samozřejmě klesne níž to jakousi Rusové můžou říkat, co chtějí, ale prostě
dekou od nějaké západní auta s ruskými nenahradíte, takže, takže oni kleslo někam mě, ale je otázkou otázkou, jak tohle to
udrží, ale udržet, co může poměrně dlouho.

mluvčí 
Pan Svoboda Rusko popírá, že by mělo v úmyslu svrhnout ukrajinskou vládu tak co tedy faktického cílem?

mluvčí 
No to kdybychom věděli, ale oni ty cíle proměnili už několikrát rok. Kromě jiného Rusové popíraly tak i to, že hodlají zaútočit na
Ukrajinu, takže já bych to jejich popírání úplně tak vážně nebral. Zdá se, že v tuhletu chvíli se soustředí hlavně na trhu jich jih
Ukrajiny, řekněme, jih východ Ukrajiny, tedy na Donbas shodně tvrdí, že chtějí obnovit jakoby ta ty 2 ty 2 republiky doněckou
Luhanskou jejich teritoriální nebo jejich území tak, jak je definují jejich tzv. ústavy, což znamená celé ty celé ty 2 oblasti
Ukrajiny, ale to samozřejmě reálným cílem musí být ono už víme o tom, že plánuje nebo pravděpodobně se plánuje jakési
referendum v arizonské oblasti, které samozřejmě jako tam nikdo nepochybuje o výsledku, takže to nemusí být zdaleka zdaleka
finální cíl. Oni budou moci tvrdit, že vlastně referendum řekl, že ti lidé chtějí zůstat, chtějí k Rusku, že oni jenom ochraňuje, já
nevím, co všechno. Oni ty cíle hlavně mění a můžou měnit ještě ještě 20×.

mluvčí 
Závěrečná otázka, pane Svobodo, blíží se 9. květen, kde Rusko tradičně ve velkém slavilo ukončení druhé světové války. Je
třeba i kvůli tomu vedení Kremlu nervózní případě. Může znamenat tlak na opětovnou eskalaci napětí.

mluvčí 
To může znamenat tlak na bude to znamenat tlak na eskalaci napětí. Na druhou stranu já bych tady varoval trošku před tím,
abychom ty říkali fajn, tak jako do 9. května se vyblbnou a pak bude klid, tak to tak to nebude oni budou chtít nějakým
způsobem získat vítězství a jestli jsem to povede nebo nepovede k 9. květnu je v tomhletom trošku podružné. Oni zatlačí na to,
aby to bylo k 9. květnu, ale jestli to udělají třeba k 7. říjnu, kdy kde má Putin narozeniny, tak to je taky docela možný.

mluvčí 
Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií UK. Byl hostem odpoledního
pondělního vysílání rádia zet. Já děkuji pěkně za váš čas přišla dobrá, těším se příště na slyšenou.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

mluvčí 
A my pokračujeme něco neuvěřitelné hodina se s hodinou scházíme za chvíli už nabídneme opět světové zprávy. A. Jan
Doležal krátce po půl nabídne také zprávy z. Domova rádio.
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Značku je třeba chránit i mimo krizi URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: MaM.cz , Autor: Jakub Křešnička , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 15:51 , RU / měsíc:
130 809 , RU / den: 10 351 , Rubrika: Marketing , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
Kvůli pandemii a invazi na Ukrajinu si zvlášť pobočky nadnárodních skupin dávají větší pozor na to, v jakých souvislostech se
jejich reklama objevuje. Místní firmy by měly přidat.

Potřeba chránit značku před útoky, spojováním s dezinformacemi a nevhodným umístěním reklamy, která může zadavateli
spíše uškodit, není pro tuzemské společnosti novinkou. Když se před dvaceti lety, kdy připojení k internetu neměla v Česku ani
třetina domácností, objevovaly u zpráv o tisícileté povodni reklamy se sloganem „panenko skákavá!“, mohlo to být ještě svým
způsobem zábavné. Kampaně na potápěčské vybavení u zpráv o utonutí zpěváka Karla Zicha v roce 2004 už byly určitě
nevhodné.

I přes takové zkušenosti mají v případě takzvané brand safety (BS) inzerenti co dohánět, jak dokazují zkušenosti od startu
invaze Putinových vojsk na Ukrajinu. Kdo se i dnes prokliká na zprávy o nedávném masakru v Buči, může u nich najít kampaně
na slevy supermarketů, elektroniky nebo na ochranu antivirem. Vedle zpráv o znásilňování se dá narazit na reklamu s „trendy
jara 2022“…

Pro značky je to nebezpečné i podle průzkumů na něž upozornila WARC. Třeba v USA by 80 procent zákazníků omezilo nebo
ukončilo nákupy produktů s inzercí poblíž škodlivého obsahu. Lidé jsou v takovém případě 2,8krát méně ochotní se ztotožnit se
značkou. Zodpovědnost za to, kde se reklamy zobrazují, mají podle až 70 procent lidí právě zadavatelé.

Nekonečné dezinformace

Podle Asociace komunikačních agentur (AKA) zadavatelé problematiku BS řeší více. „Zájem o téma ze strany zadavatelů
skokově vzrostl po útoku na Ukrajinu. Je zajímavé, že takový spontánní zájem jsme neregistrovali v rámci pandemie, kde rovněž
dezinformace svištěly éterem a termín sám vstoupil do popředí společenské diskuze,“ uvádí ředitel AKA Marek Hlavica a
dodává: „Na válku na Ukrajině je ale mnohem jednotnější pohled, a tak je silná vůle nepodporovat šiřitele ruské válečné
propagandy. Současně proměna mediálního obsahu směrem k trpkým až drastickým obrazům války staví značky do
nepříjemného kontextu.“

Z vlastní zkušenosti to potvrzuje například Michal Ročeň, ředitel divize Digital First Marketing Group (DFMG), podle něhož se
téma výrazně řeší u místních zastoupení nadnárodních skupin: „Některé značky věnují zvýšenou pozornost jak konkrétním
médiím, tak i konkrétnímu obsahu a to nejen vzhledem k umístění reklamních formátů, ale kupříkladu i vzhledem k tvorbě
obsahu na sociální sítě, které jsou tématem přehlceny.“

Situaci spojenou s dezinformačními weby sleduje a pomáhá řešit právě zmiňovaný spolek Nelež, k němuž se připojilo už více
než 200 firem, které svými investicemi nechtějí takové servery podporovat. Jak upozorňuje předseda spolku Roman Číhalík, i
přes zablokování přístupu ke zhruba třem desítkám podobných stránek, jejich aktivity nekončí. „Poměrně rychlým krokem byla
změna domény prvního řádu nebo přejmenování celé domény a její přesměrování na původní obsah,“ upozornil i na svém
profilu na LinkedIn.

Jako příklad uvedl Ceskobezcenzury.cz, který se přejmenoval na Ceskezpravy.eu. Server je podle autorů samých „živen pouze
reklamou“. Jednou z firem, které ji poskytovaly, byla i státní společnost ČEZ. Ta o den později na Číhalíkův příspěvek
reagovala ujištěním, že novou adresu přidává na seznam webů, u nichž se její reklama neobjevuje.

O šest let pozadu

Podle experta na bezpečnost značek Jindřicha Oukropce z FSV  UK  a spolku Česko.Digital, jsme ale v této problematice oproti
Západu zhruba o šest let pozadu. „Lokální značky si procházejí ohněm, když bojují s trolly na Facebooku a obrňují se za
pochodu. Místo vzdělávání v oboru a příprav na hrozby dopředu se řeší TikTok, influenceři a nedostatek lidí v oboru. Brand
safety si těžko získá prioritu číslo jedna, dokud se o značce nešíří dezinformace. A to už je pozdě,“ varuje Oukropec.

Podobně jako další odborníci doporučuje, aby značky byly na krizové situace připravené, aby mohly na podobné informace
rychle reagovat. Takový přístup na Brand Safety Academy zmínil například šéf značky a marketingové komunikace T-Mobile
Ladislav Báča, podle nehož mají u operátora „speciální jednotku“ složenou ze zástupců jeho oddělení, externí komunikace a
PR a řízení online komunikace. Ta funguje i přes WhatsApp, a tak je schopna takřka okamžité reakce. Když je potřeba širší
krizová komunikace, zapojují se i lidé z oddělení IT a technologií, korporátní bezpečnosti či právního oddělení.

Blacklisty a whitelisty

Kvůli událostem posledních dvou let ale přeci jen bezpečnost značky získává větší prioritu. Jak říká mediální stratég agentury
McCann Prague Jan Suda, posouvá se od diskuzí v kruzích, které mají na starosti umísťování reklamy, až k marketingovým
manažerům, kteří se o BS starají a kontrolují ji.

Hromadně se třeba zaváděly a aktualizovaly „blacklisty“ prostor, kde se reklama nemá zobrazovat. Některé společnosti řeší i
„whitelisty“, tedy seznamy míst, která jsou pro reklamu vhodná.

S obojím pracuje například operátor Vodafone, který od roku 2019 postupně převzal kontrolu nad digitálním nákupem médií a
dnes řeší in-house jejich programatický i přímý nákup. „Máme přímé zasmluvnění s pěti největšími online vydavateli i s
podmínkami a systémem kompenzací,“ uvádí Dominika Hánová, která má ve firmě na starosti strategii digitálních médií. Mezi
vyloučenými servery má operátor mimo jiné vedle Parlamentních listů i stránky Mimibazar, u nichž se nedá předvídat
uživatelsky vytvořený obsah. Z obdobného důvodu Hánová nedoporučuje třeba ani umisťování reklamy do „livestreamů“.
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Jakými další metodami zadavatelé chrání své značky? Co doporučují odborníci z agentur? Více si přečtete v aktuálním vydání
Marketing & Media (17/2022), které vyšlo v pondělí 25. dubna.

Projekty studentů Filozofické fakulty UK míří do finále univerzitního kola soutěže Map the System URL
Automatický překlad
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Univerzitního finále prestižní interdisciplinární oxfordské soutěže se zúčastní čtyři týmy se studenty z FF UK. Jejich projekty mají
zmapovat systémové myšlení v současných společenských a environmentálních otázkách.

Co je Map the System? 
Studenti v rámci soutěže mapují vzorce lidského uvažování, chování, ekonomické vlivy, politická rozhodnutí nebo globální
trendy, prostřednictvím kterých se snaží popsat, co vedlo ke vzniku a rozvoji různých společenských problémů a zároveň
navrhují jejich možná řešení. 
Do soutěže se zapojují jednotlivci i studentské týmy z univerzit po celém světě. Pořádá ji obchodní škola Oxfordské univerzity
Said Business School, která studentům umožňuje se soutěže účastnit na lokální úrovni ve své zemi a postoupit do
mezinárodního kola, které se koná právě v Oxfordu. 
Do finále Univerzity Karlovy se dostaly čtyři týmy z Filozofické fakulty UK: 

Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR 
Diskriminace osob s nadváhou nebo obezitou je jednou z mála forem diskriminace, která je dnes stále tolerována, někdy
dokonce i podporována. Petra Pilcová, studentka navazujícího magisterského studia Sociální práce na FF UK, se rozhodla
tento společenský problém hlouběji prozkoumat. 
K výběru tématu ji vedla vlastní zkušenost: „Přibližně před dvěma lety jsem si začala uvědomovat, že taková diskriminace vůbec
existuje a že mám právo na to se ozvat,“ říká řešitelka projektu. „Jsou to pak i lidská práva obecně, co mě zajímá. Když jsou u
jiných lidí jakkoliv porušovaná, zvedá mě to ze židle a chci s tím něco dělat.“ 
Ve svém projektu využívá studií ze Spojených států, o kterých tvrdí, že jsou v této problematice napřed. „Většina lidí v ČR, kteří
nadváhu a obezitu odsuzují, si ani neuvědomuje, že zasahuje do osobnosti toho druhého.“ Na českých sociálních sítích se pod
fotografiemi lidí s nadváhou a obezitou stále objevují nenávistné komentáře. Na druhou stranu existují i nové kanály, které se
tímto problémem zabývají: „Například podcast Sádlo tuto tématiku do široka otevřel.“ Osvěta je jedním z hlavních důvodů, proč
si Petra Pilcová projekt vybrala. 
Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity není v České republice není pouze okrajový problém. „Často slyším narážky
ze strany kamarádů/studentů na vysoké škole,“ popisuje Petra. Naráží ale také na společenský ideál krásy, který může ovlivnit
místo na sociálním žebříčku: „Vadí mi i určitá exkluzivita těch, kteří jsou štíhlejší. Nezasloužíme si všichni stejný přístup?“ 
Členové týmu : Petra Pilcová (Sociální práce FF UK) 
TOP 

Domácí násilí v České republice 
Ačkoliv v České republice existuje systém, který se s případy domácího násilí vypořádává, neexistuje zavedená jednotná
metodika, kterou by se řídil např. integrovaný záchranný systém. Nejen na to se snaží se svým mezifakultním týmem upozornit
Viktorie Vondráčková, studentka bakalářského programu Psychologie. 
V projektu se zabývají i tím, jak je domácí násilí spjato s mýty, které mají tendenci očerňovat ohroženou osobu a snímat z
násilné osoby odpovědnost za jeho chování. Následkem může být, často nechtěná, sekundární viktimizace, což může vést i k
oddálení vyhledání pomoci. 
Řešením by mohla být již zmiňovaná jednotná metodika: „Česká republika by měla v souvislosti s touto problematikou vyčlenit
více finančních prostředků, které by směřovaly do pravidelných a celoplošných školení profesionálů,“ uvádí studentky. Tím by
mohlo dojít ke zkvalitnění péče nejen o ohrožené osoby, ale i o násilné osoby. „Pokud se totiž budeme zabývat jen jednou
stranou rovnice, problém se nikdy nevyřeší.“ 
Fenomén domácího násilí je velmi komplexní a k jeho efektivnímu řešení, redukci a prevenci je potřeba funkční
multidisciplinární spolupráce, která v systému umožňuje identifikaci slabých míst. I proto tým vznikl seskupením dvojic z různých
oborů: psychologie, sociologie a práva. „Možnost spolupracovat v multioborovém týmu nás velmi lákala, nabídla nám možnost
vytvořit si o celé problematice ucelenější obrázek,“ popisují studentky. 
Členové týmu: Viktorie Vondráčková (Psychologie, FF UK), Ludmila Rašková ( FSV  UK ), Sabina Landovská (FHS UK), Eliška
Lipková ( FSV  UK ), Nela Kozáková (PF UK), Veronika Králová (PF UK) 
TOP 

Systém zpracování bioodpadu v Praze 
Bioodpad dnes tvoří až 60 % komunálního odpadu, zatímco by se dal přeměnit na cenný produkt – kompost. Tým složený ze tří
studentek FF UK se zabýval otázkou, co může člověk žijící v Praze dělat s bioodpadem, který vyprodukuje – kromě toho, že ho
vyhodí do směsného odpadu? 
Třídit bioodpad je možné nejen v domech se zahradou. „Pro někoho může být řešením například vermikompostér (se žížalami)
nebo bokashi, které jde mít i v bytě. Další možností je ‚hnědá popelnice,‘kterou od ledna Magistrát hl. města Prahy poskytuje
bezplatně, stačí o ni požádat majitele či správce objektu,“ vysvětluje tým studentek. „Přesto víme, že ani to neřeší problémy
všech – někde není podpora SVJ, jinde na popelnici fyzicky není místo. Právě tyto systémové bariéry jsou důvodem, proč jsme
se rozhodly tento problém zkoumat,“ dodávají. 
Kolem bioodpadu navíc panují obavy například ze zápachu – přitom pokud se uchovává správně, jde se tomu snadno
vyvarovat. Není nouze ani o využití: „Pokud sami nemáte rostlinky, které byste kompostem hnojili, můžete ho nabídnout lidem z
okolí pomocí interaktivní mapy komunitních zahrad a kompostérů 
. 
Členové týmu: Jitka Vlčinská (Sociální pedagogika, FF UK), Barbora Aradská (Filmová studia, FF UK), Kateřina Fantová
(Historie, FF UK), Kateřina Faltýnková (PřF UK) 
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TOP 

Znásilnění v ČR 
Znásilnění je v České republice charakteristické četností a vysokým počtem nenahlášených případů. Odhadem dojde v ČR až k
12 000 znásilnění ročně, na policii jich je ale nahlášeno přibližně jen 600. K nenahlášení může dojít hned z několika důvodů,
jako je vztah k pachateli, strach ze stigmatizace a problematické získávání důkazů. V rámci soutěže se tímto tématem zabývá
Lucie Heráčková, studentka sociologie na FF UK a práv na PF UK. 
V posledních několika letech dochází ke změnám společenského diskurzu ohledně této problematiky, což je dle Lucie
způsobené především otevíráním tohoto tématu. Vliv na proměnu mají medializované kauzy i zviditelnění problematiky na
úrovni komunit, např. na vysokých školách. „Téma se tak stává lidem bližší, protože zjišťují, že oběti mohou být i blízko nich,“
popisuje situaci Lucie. Roste i počet neziskových organizacích bojujících za změny v legislativě a poskytujících pomoci obětem. 
Lucie Heráčková v rámci projektu hledala konkrétní možnosti pro společenskou změnu. „Jako klíčový se ukazuje především
přístup na státní úrovni. Důležité je adaptování vhodné legislativy, která by otevřela možnost lépe postihnout a soudit
znásilnění,“ navrhuje Lucie. Vyslal by se tím jasný signál společnosti, který by komunikoval závažnost sexuálního násilí. 
Jako zajímavá intervence se nabízí vytvoření tzv. help points, sítě krizových center, na které se může oběť obrátit. V těchto
místech se centralizuje pomoc, která se pak obětem stává dostupnější a je tak i umožněno efektivně začít s vyšetřováním.
„Přístup je však nutné změnit i na komunitní úrovni a aktivně se zasadit o vytváření bezpečného prostředí pro oběti sexuálního
napadení, ve kterém se nebudou bát otevřít a bude pro ně možné najít podporu,“ dodává Petra Heráčková. 
Členové týmu: Lucie Heráčková (Sociologie, FF UK; PF UK) 

Děkanský sportovní den se koná v pátek 29. dubna URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: ff.cuni.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 16:00 , Celková návštěvnost: 347 020 , RU / den:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Katedra tělesné výchovy FF UK zve na Děkanský sportovní den FF UK a FSV  UK , který se uskuteční v pátek 29. dubna 2022
ve Sportovním centru UK v Hostivaři. Využijte tuto příležitost a přijďte si zdarma zacvičit, zasportovat, poměřit svoje dovednosti v
rámci zápasů a turnajů v různých sportech anebo jen relaxovat při nezávodních sportovních aktivitách.

Přihlásit se můžete v tomto formuláři, a to i na více nabízených aktivit. 
Počet účastníků (týmů) v jednotlivých aktivitách je omezen. Přihlaste se proto co nejdříve. Bližší informace k účasti obdržíte po
vašem přihlášení od lektora. 
Zúčastnit se mohou i pracovníci FF UK a FSV  UK  a jejich rodinní příslušníci. 
Studenti si účastí na Děkanském sportovním dni mohou nahradit svoji absenci v hodinách TV. 
Tento den nebude probíhat žádná výuka ani jiné prezenční aktivity spojené se studiem. Úřední hodiny všech děkanátních
oddělení budou zrušeny. Všechny knihovny budou zavřeny. Studenti i zaměstnanci se mohou zúčastnit sportovních aktivit.
Zaměstnanci, kteří se neúčastní sportovních aktivit, budou – dle domluvy se svým nadřízeným – plnit své běžné pracovní
povinnosti. 

Putin si spletl Bidena s Napoleonem. Za agresi zaplatí jako Němci, Italové a Japonci po druhé světové válce URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 17:32 , Celková
návštěvnost: 3 200 000 , RU / měsíc: 674 287 , RU / den: 54 671 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Komentář: Je téměř vyloučeno, aby Rusko bylo poraženo vojensky. Nepravděpodobný se jeví být i scénář rychlé vnitřní změny
– ostatně i kdyby Putin zemřel či byl odstraněn, režim, který vytvořil a který zaútočil na Ukrajinu, by zůstal. Jedna z možností,
která se Rusku v rámci historické paralely nabízí, je překvapivá.

Nejdůležitějšími aktéry systému mezinárodních vztahů byly, jsou a budou velmoci. Když se tato kategorie (roku 1815) objevila,
bylo jich pět: Británie, Francie, Rakousko, Prusko a Rusko. Do první světové války jejich počet stoupl na devět. K uvedené
pětici (z Rakouska mezitím stalo Rakousko-Uhersko a z Pruska Německo) se díky sjednocení přidala Itálie, z důvodů
historických a s přihlédnutím k její rozloze pozici mezi velmocemi zaujala Osmanská říše a dobře zvládnutá industrializace
způsobila, že se objevily i první dvě velmoci neevropské – Spojené státy a Japonsko.

Tato devítka se utkala v první světové válce. Rakousko-Uhersko a Osmanská říše zcela zkolabovaly, Rusko přežilo klinickou
smrt a vrátilo se v nestvůrné podobě [lock]Sovětského svazu. Z velmocenské devítky se stala sedmička. Druhá světová válka
zlomila vaz Itálii, Japonsku a Německu. Vítězství slavilo pět velmocí, které jsou s námi v podobě pěti stálých členů Rady
bezpečnosti OSN dodnes. K tzv. velké trojce, tvořené Británií, SSSR a USA, se přidala Čína – Spojené státy trvaly na tom, že
se velká asijská země (navzdory mizerným výkonům ve válce) musí stát jedním z pilířů poválečného uspořádání – a Churchill
mezi vítěze s ohledem na její postavení v Evropě i ve světě prosadil Francii.

Čas od času se některá rozhodla, že se bez ohledu na všechny ostatní – tato „kvalita“ patří k velmocenským charakteristikám –
pustí do řešení problémů silou. Často to vyšlo, občas ne. Problém téměř vždy nastal, když se proti jedné velmoci postavila jiná,
nebo rovnou několik z nich. V okamžiku, kdy se proti sobě postavila většina z existujících velmocí, došlo k tzv. systémovému
konfliktu. Po jeho skončení byl systém mezinárodních vztahů zásadně „překopán“ a poražená strana ztratila velmocenský
status.

Ve všech třech případech, kdy se tak stalo – Napoleonské války a první a druhá světová válka –, šlo o konflikty dlouhé a
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mimořádně náročné z hlediska nezbytnosti mobilizovat do té doby nepředstavitelné množství lidí a materiálních i finančních
zdrojů. Střet byl iniciován velmocí, jejíž mocenský potenciál buď v předchozím období rostl výrazně rychleji, než tomu bylo v
případě soupeřů, nebo tou, která „cítila“, že se s ní nezachází „spravedlivě“. Bez ohledu na to, která strana a s jakou převahou
dokázala vyhrávat bitvy, slavila vítězství vždy ta koalice, která dokázala lépe snášet mobilizační zátěž.

Neukojené mocnosti

Od počátku tohoto století začala vyvstávat otázka, zda je možné, aby se Čína – jejíž spektakulární mocenský růst nikomu
nemohl uniknout – dokázala chovat jinak než vilémovské Německo. Na odpověď čekáme, ale díky ruskému vpádu na Ukrajinu
teď máme co do činění s jinou velmocenskou aktivitou. Na rozdíl od současné Číny nebo kdysi Německa není Rusko ani
náhodou dynamickou mocností na vzestupu. Ze všech současných velmocí je Rusko zřetelně tou nejméně úspěšnou, a
ponecháme-li stranou jaderný arzenál, který by i v ruském případě měl primárně sloužit k obraně vlastního přežití (jež není
ohroženo), rovněž tou nejslabší.

V podobné situaci bylo před první světovou válkou Rakousko-Uhersko (Osmané se dlouho drželi stranou rýsující se evropské
konfrontace) a před tou druhou Itálie. Při plném vědomí toho, jak moc historické paralely kulhají, mám za to, že Itálie před
druhou světovou válkou a dnešní Rusko mají mnoho společných rysů. Vůbec přitom nejde o srovnání Mussoliniho s Putinem či
fašismu a putinismu, byť i tam by bylo možné paralely vést.

Přečtěte si takéSkutečné morální zúčtování s obhájci Putina teprve přijde

Itálie byla vítěznou, avšak neukojenou mocností první světové války. Rusko jakožto nástupce ve studené válce zjevně
poraženého Sovětského svazu se postupně proměnilo v něco podobného. Mussolini dokázal většinu Italů oblbnout líbivou
představou, že se pod jeho vedením z propasti času opět vynoří Římské impérium a Itálie bude vládnout minimálně celému
Středomoří. Putin s obrazem zaniklého SSSR již léta zachází podobně.

Mussolini svou agresivní rétoriku začal převádět do praxe od tzv. korfuského incidentu roku 1923 a až do útoku na Habeš v
roce 1935 se mu dařilo Brity a Francouze zároveň přesvědčovat, že má zájem na zachování mezinárodního míru, že mu jde jen
o nápravu „nespravedlností“. Vycházelo mu to, protože Londýn, ale zejména Paříž tehdy doufali, že spolu s Římem budou
schopni lépe čelit stupňujícím se nárokům Berlína.

Nadbíhání Západu

Putin si počínal naprosto stejně. Ochotu spolupracovat deklaroval vždy, když mohl rychle získat něco pozitivního. Jeho hvězdný
okamžik nastal na podzim 2001, kdy Američanům, otřeseným útoky z 11. září, nejen jako jeden z prvních kondoloval, ale nabídl
i velmi důležitou a praktickou pomoc. Díky tomu Západ „zapomněl“ na válku v Čečensku, na volební podvody, ale i například na
obvinění, která vůči NATO Moskva vznesla v souvislosti s katastrofou na palubě ponorky Kursk.

Připomeňme, že v srpnu 2000, tedy na samém začátku Putinova prezidentství, uspořádalo ruské námořnictvo první velké
cvičení od rozpadu SSSR. Jedna z jeho tehdy nejmodernějších ponorek se však potopila s celou posádkou. Místo aby Moskva
přiznala, co se stalo, obvinila z nehody NATO, s jehož ponorkou se prý Kursk srazil.

Přečtěte si takéProč nejsou Rusové „zlým národem“ a jak se k Rusku chovat poté, až bude kremelský režim poražen

Od té doby od obviňování Západu, USA, NATO či EU nikdy neupustila, byť je možné identifikovat okamžiky, kdy se tak dělo s
poměrně nízkou intenzitou. Zejména v období od již zmíněného 11. září do května 2005, kdy na Putinovo pozvání na přehlídku
9. května přijel do Moskvy „celý svět“ v čele s americkým prezidentem. Vzhledem k tomu, že se v Rusku archivy neotevírají, pro
to nemáme důkaz, ale nejspíš někdy tehdy se v Putinově hlavě začal rýsovat plán, jak zvrátit z jeho pohledu negativní důsledky
rozpadu SSSR. O co mu nejspíš šlo?

Putin je obsedantně posedlý historií a geopolitikou, a proto snad není úplně mylné snažit se najít vysvětlení jejich
prostřednictvím – či spíše prostřednictvím jeho zvulgarizovaných a vylhaných představ o historii a geopolitice. Z ruského
pohledu se vyskytla dvě období, kdy Rusko objektivně spokojené bylo.

„Hvězdné“ okamžiky východní mocnosti

Poprvé se tak stalo v průběhu napoleonských válek, roku 1807. Tehdy se Napoleonovi, který v předchozích dvou letech rozdrtil
Rakušany a Prusy, konečně podařilo zatlačit i Rusy do pozice, kdy s ním museli vyjednávat. Car Alexandr k jeho návrhům nebyl
hluchý, a když Napoleon ukázal, že dokáže být velkorysý, byla dohoda z Tylži na světě.

Poprvé v dějinách byla Evropa rozdělena za západ a východ, který bezezbytku připadl Rusku. Francouzsko-ruské spojenectví
sice dlouho nevydrželo, ale na jednáních Vídeňského kongresu Alexandr obhájil vše, co získal předtím, a návdavkem získal
ještě větší část Polska včetně Varšavy.

Podruhé se tak stalo v létě 1939 díky paktu Molotov–Ribbentrop, respektive v květnu 1945. Tentokrát sice ruská, respektive
sovětská vojska nedošla až do Paříže, ale všechny zisky vzešlé ze spolupráce s Hitlerem byly potvrzeny a návdavkem vznikl i
sovětský blok, táhnoucí se od Berlína až téměř na předměstí Istanbulu.

Na rozdíl od Alexandra a Stalina měl Putin jeden velký problém: nebyl schopen najít svého Napoleona nebo Hitlera. Nakonec
nevyšla ani naděje, že by se takovým „spolehlivým“ partnerem mohl stát Donald Trump.

Přečtěte si takéKremelští hrdlořezové se nezastaví, pokud je nyní nezastavíme my

V obou výše zmíněných případech Rusko nejprve aktivně spolupracovalo se silnější mocností, která se prostřednictvím války
rozhodla nastolit nový mezinárodní řád, aby se následně stalo součástí koalice vítězů, která Francii, respektive Německu
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zlomila vaz. Putinův problém může spočívat v tom, že si toho opravdu není vědom. Není vyloučeno, že natolik podlehl vlastní
pokroucené verzi dějin a netuší, že i když příspěvek SSSR k porážce Hitlera byl obrovský, šlo o vítězství koaliční. Jako zatím
vždy zvítězila i tehdy ta koalice, které měla (nesrovnatelně) více lidských, materiálních a finančních zdrojů.

Případně se mohl domnívat, že se mu nic zásadního nestane, neboť USA mají již dlouhou dobu spadeno na Čínu a v jeho
očích slabému prezidentu Bidenovi nezbyde nic jiného než ponechat Rusku volnou ruku. Tím by se dalo vysvětlit, proč téměř
po celý listopad, prosinec a leden dával opakovaně najevo, že preferuje vyjednávání přímo s Američany. Všichni, kteří do
nekonečna omílají, že se s Moskvou mělo jednat ještě intenzivněji, že se Rusku mělo ještě více naslouchat, by si měli uvědomit,
že jedinou dohodou, kterou by možná Putin (aspoň po nějakou dobu) ctil, by byla dohoda o dělbě sfér vlivu. Ano, kdyby byl
Biden tak „uznalý“ jako Napoleon, nemuseli dnes jsme v Evropě mít válku…

Vezmeme si, co je naše

To, čeho jsme dnes svědky na Ukrajině, není výsledkem naší neochoty dále jednat, rozmístění zbraňových systémů, které by
Rusko mohly vojensky ochromit, ani nástupu vlády „neonacistů, nacionalistů a narkomanů“. Je to jen a pouze výsledek
Putinova rozhodnutí, že si uzme silou to, co mu Ukrajina (a Amerika) odmítá vydat, když si vzal do hlavy, že je to jeho. V tomto
ohledu jde o situaci zcela analogickou chování Japonska, Itálie a Německa před druhou světovou válkou. Podobně jako svého
času tyto mocnosti bude i Rusko za svou agresi nuceno zaplatit. Nebude to hned, ale cena bude nesmírně vysoká.

Je téměř vyloučeno, aby Rusko bylo poraženo vojensky. Nepravděpodobný se jeví být i scénář rychlé vnitřní změny – ostatně i
kdyby Putin zemřel či byl odstraněn, režim, který vytvořil a který zaútočil na Ukrajinu, by zůstal.

Ve vlastním zájmu bychom se tedy měli připravit na izolaci Ruska z naší strany. Jistě nás to bude něco stát, ale pokud k tomu
nepřistoupíme, budeme již zakrátko muset platit ještě víc. Doufejme, že politické elity Západu, které tolik let ignorovaly
nesčíslná varování expertů, že se Putinův režim zřetelně stává stále agresivnějším, teď již mají dost důkazů. A rychle jich bude
přibývat! Doufejme, že odolají – nepochybně velmi tvrdému a intenzivnímu – nátlaku a vydíraní elit byznysových, které se s
poukazem na „potenciál“ ruského trhu budou dožadovat co možná nejrychlejší „normalizace“ vztahů.

Přečtěte si takéCo všechno Západu odhalila ruská invaze na Ukrajinu? Jeho závislost, slabiny i sílu, ruskou bezmocnost…

Žádný trh na světě – a ten ruský má v globálním měřítku spíše střední velikost a navíc bude stále menší a chudší – by neměl
být důležitější než naše svoboda a bezpečnost! Nepochybně zazní nářky, že v Rusku leží řada cenných surovin. Ano, ležely
tam, leží tam a ležet tam i nadále budou. Rusko neprodukuje nic jiného než to, co mu v důsledku milionů let geologického
vývoje nadělila příroda.

A že se toho mohou zmocnit Číňané? Zaprvé se tak již děje a zadruhé nám to, budeme-li dosti trpěliví, bude hrát do karet. Po
pár letech v „družném“ čínském obětí se ten, kdo bude u moci, začne sám rychle snažit o návrat tam, kde mu bylo mnohem
lépe – na Západ. Je velice pravděpodobné, že si nezbytnost tohoto obratu nakonec uvědomí i Putin, ale otázkou bude, jak toho
dosáhnout.

Restaurace Romanovců

V této souvislosti si jeden scénář dovolím nastínit: mohl by jím být návrat monarchie. Pokud vám to zní jako nesmysl, dovolím si
podotknout, že se to již jednou stalo – ve Španělsku. Francisco Franco vládl Španělsku od roku 1939 až do své smrti (zemřel
ve věku 82 let) roku 1975. O dva dny později došlo k obnově monarchie (pravda, Franco s tím počítal již od roku 1947) a na
trůn nastoupil Juan Carlos I.

Tato cesta by sice nebyla autenticky ruská/sovětská jako zatím vše, co Putin činí, ale mohla by být schůdná a pro Putina v
mnoha ohledech i přitažlivá. Proč? Monarchie by přirozeně mohla spočinout na (údajně) konzervativních základech, k nimž se
hlásí i současný režim. Vzhledem k vojenskému neúspěchu na Ukrajině (bez ohledu na to, jak boje nakonec skončí, o nic jiného
než neúspěch nepůjde!), dopadu sankcí a hospodářské a diplomatické izolace ze strany Západu se dokonce i v Rusku začne
přetřásat legitimita současného režimu.

Na řadu přijdou čistky (pravděpodobně se tak již děje) a boj o moc se začne odehrávat na novém, v tomto okamžiku ještě
neznámém půdorysu. Alternativa transformace režimu do podoby monarchie by nakonec všem včetně Putina mohla poskytnout
nejen čas, ale především východisko k tomu, aby změna nebyla náhlá a krvavá. Nově instalovaný monarcha by navíc mohl v
našich očích být tím, s nímž by se mohlo začít jednat u „čistě prostřeného“ stolu. Netvrdím, že se tak stane, jen říkám, že by se
to stát mohlo. Potenciální car ostatně již v Rusku je; kdybyste měli zájem, můžete ho sledovat na Twitteru jako
@Romanov_George. To, co zatím zveřejňuje, je stoprocentně ortodoxní, militaristické a ruské.

Tweets by Romanov_George

Stručně

Putin se zhlédl ve dvou obdobích, kdy si Rusko spolu s nějakou další mocností rozdělilo Evropu: po napoleonských válkách a
paktem Molotov–Ribbentrop.
Teď se rozhodl vzít si Ukrajinu, ale nemá silného spojence, takže pravděpodobně nevyhraje. Stává se však čím dál
agresivnějším.
Ve vlastním zájmu bychom se měli připravit na izolaci Ruska z naší strany. Jistě nás to bude něco stát, ale pokud k tomu
nepřistoupíme, budeme již zakrátko muset platit ještě víc.
Rusko pak bude hledat novou identitu. A tou by mohl být carismus (podobně jako se jí v koncích Francovy éry ve Španělsku
stala monarchie).

Autor je externí spolupracovník Deníku N, politický geograf, působí na Fakultě  sociálních  věd  UK  a Metropolitní univerzitě
Praha .
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V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

?Boj o 1. místo: Slavia-Plzeň! Sparta-HK. Semifinále LM:City-Real. West Ham s Frankfurtem a Arsenalem! URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 25.04.2022 , Zdroj: fotbal.hattrick.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.04.2022 19:39 , RU / den: 5 530 , AVE: 4 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,06
Fortuna:liga (O2 TV Sport a O2 TV Fotbal) pokračuje druhým kolem nadstavby, a to zápasem o první místo mezi Slavií Praha a
Viktorií Plzeň (v neděli v 19.00). Sparta nastoupí už v sobotu (19.00) na Letné proti Hradci Králové.

Hrají se opět i anglická Premier League (Premier Sport 1 a Premier Sport 2, mj. West Ham United-Arsenal v neděli v 17.30
hodin), druhá anglická liga a skotská Premiership (obojí Premier Sport 1), první a druhá německá bundesliga, italská Serie A,
špamělská La Liga 1 a La Liga 2 (vše NOVA Sport 3 a NOVA Sport 4), francouzská Ligue 1 a Ligue 2 (NOVA Sport 1 a NOVA
Sport 2), turecká Süperliga (Sport 1 a Sport 2), nizozemská Eredivisie (Arena Sport 1 a Arena Sport 2), slovenská Fortuna liga
(NOVA Sport 1 a TV Dajto), rakouská bundesliga a Liga Portugal (Arena Sport 1 a Arena Sport 2)) a hned dvěma koly
pokračuje i druhá česká liga/F:NL (ČT Sport – Sparta B-Jihlava ve středu v 17 hodin a Vlašim-Zbrojovka Brno v neděli ve 13.15
hodin). 
Již v týdnu jsou na programu první semifinálové zápasy Ligy mistrů, Evropské ligy a Evropské konferenční ligy (Premier Sport
2, NOVA Sport 3, ČT Sport, Sport 1 a Sport 2 – mj. Manchester City-Real Madrid v úterý ve 21.00 hodin nebo West Ham
United-Eintracht Frankfurt ve čtvrtek ve 21.00 hodin). 

PONDĚLÍ 25. DUBNA 2022 
17.55 (výkop 18.00): FC Red Bull Salcburk – Benfica Lisabon (finálové utkání Juniorské ligy UEFA) – NOVA Sport 3, UEFA.tv. 
19.00: SC Braga – FC Porto (utkání 31. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
19.30: Besiktas Istanbul – Kasimpasa (utkání 34. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 23.30 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 31 (talk show po 1. kole nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.40 (výkop 20.45): US Sassoulo Calcio – Juventus Turín (utkání 34. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): FC Toulouse – Chamois Niortais (utkání 35. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): FC Crystal Palace – FC Leeds United (utkání 34. kola Premier League) – Premier Sport 1 
20.55 (výkop 21.00): UD Almería – Sporting Gijón (utkání 37. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport 3. 
21.20: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
21.30: Boavista Porto – Sporting Lisabon (utkání 31. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
22.00: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. 

ÚTERÝ 26. DUBNA 2022 
12.00: Tiki-Taka 31 (talk show po 1. kole nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport. O2 TV Fotbal ve 14.00 hodin. 
12.00: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 1. Sport 2 v 18.30 hodin. 
17.40 (výkop 18.00): Borussia Dortmund – Dynamo Kyjev (mezinárodní přátelské utkání) – německá ZDF. 
19.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 1. kola nadstavby české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve
20.30 hodin. 
20.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 1. kola nadstavby české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. O2 TV Sport ve
21.00 hodin. 
20.15 (výkop 21.00): Manchester City – Real Madrid (úvodní semifinálové utkání Ligy mistrů) – Premier Sport 2. 
21.45: Dohráno (zpravodajství z 1. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 
23.00: Liga mistrů – sestřih z úterního úvodního semifinálového utkání Manchester City – Real Madrid – ČT Sport. 
23.15: Liga mistrů – sestřih z úterního úvodního semifinálového utkání Manchester City – Real Madrid – Premier Sport 2. 
23.30: Liga mistrů – sestřih z úterního úvodního semifinálového utkání Manchester City – Real Madrid – NOVA Sport 3. 
0.10 (výkop 0.15): Estudiantes de La Plata – Red Bull Bragantino (utkání základní skupiny jihoamerického Poháru
osvoboditelů/Copa Libertadores) – NOVA Sport 4. 
1.55 (výkop 2.00): SCC Cortinthians – Boca Juniors (utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů/Copa
Libertadores) – NOVA Sport 4. 

STŘEDA 27. DUBNA 2022 
7.00: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. Repríza ve 22.45 hodin. 
16.40: Moment týdne (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. Repríza ve 23.00 hodin. 
16.50 (výkop 17.00): Sparta Praha B – Vysočina Jihlava (utkání 26. kola druhé české ligy/F:NL) – ČT Sport. Záznam ve 23.25
hodin. 
17.55 (výkop 18.00): ACF Fiorentina – Udinese Calcio (dohrávané utkání 20. kola italské Serie A) – NOVA Sport 3. 
18.30: Sturm Graz/Štýrský Hradec – FC Red Bull Salcburk (utkání 29. kola skupiny o titul rakouské bundesligy) – Arena Sport
1. 
20.00: Liga mistrů – sestřih z úterního úvodního semifinálového utkání Manchester City – Real Madrid – NOVA Sport 3. 
20.30 (výkop 21.00): FC Liverpool – FC Villarreal (úvodní semifinálové utkání Ligy mistrů) – NOVA Sport 3. Polská TVP 1 ve
20.55 hodin. 
23.05: Liga mistrů – sestřih ze středečního úvodního semifinálového utkání FC Liverpool – FC Villarreal – ČT Sport. 
23.15: Liga mistrů – sestřih ze středečního úvodního semifinálového utkání FC Liverpool – FC Villarreal – Premier Sport 2. 
23.30: Liga mistrů – sestřih ze středečního úvodního semifinálového utkání FC Liverpool – FC Villarreal – NOVA Sport 3. 
23.55 (výkop 24.00): América MG – Deportes Tolima (utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů/Copa
Libertadores) – NOVA Sport 4. 
1.55 (výkop 2.00): CS Emelec – SE Palmeiras (utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů/Copa
Libertadores) – NOVA Sport 4. 

ČTVRTEK 28. DUBNA 2022 
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10.00: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. Repríza v 19.45 hodin. 
10.50: Liga mistrů – sestřih z úterního úvodního semifinálového utkání Manchester City – Real Madrid – ČT Sport. 
11.10: Liga mistrů – sestřih ze středečního úvodního semifinálového utkání FC Liverpool – FC Villarreal – ČT Sport. 
13.55: Upoutávka na úvodní semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. 
19.15: Sestřih z úvodních semifinálových utkání Ligy mistrů – ČT Sport. NOVA Sport 3. 
20.40 (výkop 20.45): Manchester United – FC Chelsea (předehrávané utkání 37. kola anglické Premier League) – Premier
Sport 1. 
20.45 (výkop 21.00): Olympique Marseille – Feyenoord Rotterdam (úvodní semifinálové utkání Evropské konferenční ligy) –
Sport 1. Sport 2 záznam v 1.45 hodin. 
20.45 (výkop 21.00): FC Leicester City – AS Řím (úvodní semifinálové utkání Evropské konferenční ligy) – Sport 2. 
21.00: FC West Ham United – Eintracht Frankfurt nad Mohanem (úvodní semifinálové utkání Evropské ligy a sestřih úvodních
čtvrtečních semifinálových utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy) – ČT Sport. RTVS Šport ve 20.55 hodin. ČT Sport
záznam ve 3.45 hodin. 
23.00: Sestřih úvodních čtvrtečních semifinálových utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. 
23.55 (výkop 24.00): Universidad Católica – CR Flamengo (utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů/Copa
Libertadores) – NOVA Sport 4. 
1.00 (záznam, výkop 21.00): RB Lipsko – FC Rangers (úvodní semifinálové utkání Evropské ligy) – Sport 1. 
1.55 (výkop 2.00): Olimpia Asunción – CA Colón (utkání základní skupiny jihoamerického Poháru osvoboditelů/Copa
Libertadores) – NOVA Sport 4. 

PÁTEK 29. DUBNA 2022 
7.55: Moment týdne (souhrn zajímavých fotbalových momentů minulého týdne) – ČT Sport. Repríza ve 14.50 hodin. 
18.25 (výkop 18.30): 1. FC Sankt Pauli – 1. FC Norimberk (utkání 32. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
19.30: Fenerbahce Istanbul – Gaziantep (utkání 35. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 23.45 hodin. 
19.40 (výkop 20.00): MFK Ružomberok – MŠK Žilina (utkání 8. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) – NOVA Sport 1. 
20.25 (výkop 20.30): 1. FC Union Berlín – SpVgg Greuther Fürth (utkání 32. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
20.40 (výkop 20.45) : FC Queens Park Rangers – FC Sheffield United (utkání 45. kola druhé anglické ligy/Championship) –
Premier Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): FC Sevilla – FC Cádiz (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): Racing Štrasburk – FC Paris Saint-Germain (utkání 35. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 

SOBOTA 30. DUBNA 2022 
13.25 (výkop 13.30): FC Newcastle United – FC Liverpool (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 22.00 hodin. 
13.25 (výkop 13.30): FC Ingolstadt 04 – Hamburger SV (utkání 32. kola druhé německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
13.55 (výkop 14.00): Deportivo Alavés – FC Villarreal (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
15.25 (výkop 15.30): 1. FSV  Mainz/Mohuč 05 – Bayern Mnichov (utkání 32. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3.
Záznam v 0.45 hodin. 
15.30 (výkop 16.00): 1. FC Slovácko – Baník Ostrava (utkání 2. kola nadstavbové části o 1. až 6. místo v české Fortuna:lize) –
O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV Fotbal záznam v neděli v 9.00 hodin. 
15.55 (výkop 16.00): Slovan Liberec – Sigma Olomouc (záznam ve 22.00 hodin) a FK Mladá Boleslav – Dynamo České
Budějovice (odvetná semifinálová utkání nadstavbové skupiny o 7. až 10. místo v české Fortuna:lize) – streaming O2 TV
Fotbal. 
15.55 (výkop 16.00): Tottenham Hotspur – FC Leicester City (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
15.55 (výkop 16.00): FC Wolverhampton Wanderers – FC Brighton and Hove Albion (utkání 35. kola Premier League) –
Premier Sport 2. 
16.10 (výkop 16.15): Real Madrid – Espanyol Barcelona (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 4. 
16.55 (výkop 17.00): RC Lens – FC Nantes (utkání 35. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
18.00: CS Marítimo – Benfica Lisabon (utkání 32. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
18.15 (výkop 18.00): UC Sampdoria Janov – CFC Janov (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. Záznam v 0.30
hodin. 
18.20 (výkop 19.00): Sparta Praha – FC Hradec Králové (utkání 2. kola nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo v české
Fortuna:lize) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV Fotbal záznam v neděli ve 12.00 hodin. 
18.25 (výkop 18.30): FC Leeds United – Manchester City (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
18.25 (výkop 18.30): TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg (utkání 32. kola německé bundesligy) – NOVA Sport 3. 
18.45: Ajax Amsterdam – PEC Zwolle (utkání 31. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
19.30: Trabzonspor – Antalyaspor (utkání 35. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Sport 2 záznam ve 23.45 hodin. 
20.00: FC Porto – FC Vizela (utkání 32. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 1. 
20.30 (záznam, výkop 16.00): FC Southampton – FC Crystal Palace (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. 
20.40 (výkop 20.45): Spezia Calcio – SS Lazio Řím (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.55 (výkop 21.00): Athletic Bilbao – Atlético Madrid (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
20.55 (výkop 21.00): FC Stade Rennes – AS Saint-Étienne (utkání 35. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 2. 
21.20: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 2. kola nadstavby české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
22.10 (výkop 21.30): Real Salt Lake – Los Angeles Galaxy (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 
22.25 (záznam, výkop 16.00): Vybrané utkání 45. kola druhé anglické ligy/Championship – Premier Sport 1. 
1.35 (výkop 1.30): New England Revolution – FC Inter Miami (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 

NEDĚLE 1. KVĚTNA 2022 
12.25 (výkop 12.30): Juventus Turín – FC Venezia/Benátky (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. NOVA Sport 3
záznam v 23.00 hodin. 
12.55 (výkop 13.00): Celtic Glasgow – FC Rangers (utkání 35. kola skotské Premiership) – Premier Sport 1. 
13.05 (výkop 13.15): FC Sellier a Bellot Vlašim – Zbrojovka Brno (utkání 27. kola druhé české ligy/F:NL) – ČT Sport. Záznam v
pondělí v 6.00 hodin a ve 14.40 hodin. 
13.55 (výkop 14.00): FC Elche – CA Osasuna Pamplona (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
14.30: PSV Eindhoven – Willem II Tilburg (utkání 31. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 1. 
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14.30: Fortuna Sittard – Feyenoord Rotterdam (utkání 31. kola nizozemské Eredivisie) – Arena Sport 2. Záznam ve 21.00
hodin. 
14.55 (výkop 15.00): AC Milán – ACF Fiorentina (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
14.55 (výkop 15.00): FC Everton – FC Chelsea (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2 záznam
ve 20.00 hodin. 
15.00: Kayserispor – Besiktas Istanbul (utkání 35. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Záznam ve 2.00 hodin, Sport 2 záznam ve
21.30 hodin. 
15.10 (výkop 15.00): AS Monako – SCO Angers (utkání 35. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
15.30 (výkop 16.00): FK Jablonec – MFK Karviná (utkání 2. kola nadstavbové skupiny o 11. až 16. místo v české Fortuna:lize)
– O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
15.55 (výkop 16.00): Fastav Zlín– FK Teplice (záznam ve 22.00 hodin) a Boheminas Praha 1905 – FK Pardubice (utkání 2.
kola nadstavbové skupiny o 11. až 16. místo v české Fortuna:lize) – streaming O2 TV Fotbal. 
16.10 (výkop 16.15): Rayo Vallecano – Real Sociedad San Sebastián (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
16.30 (výkop 17.00): FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (utkání 7. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) – slovenská
TV Dajto. 
17.00: Girondins Bordeaux – OGC Nice (utkání 35. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
17.25 (výkop 17.30): FC West Ham United – FC Arsenal (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. Premier Sport 2
záznam ve 22.00 hodin. 
17.55 (výkop 18.00): Udinese Calcio – Inter Milán (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
18.20 (výkop 19.00): Slavia Praha – Viktoria Plzeň (utkání 2. kola nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo v české Fortuna:lize) –
O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. O2 TV Sport záznam v pondělí v 11.30 hodin. 
19.05 (výkop 19.00): FC New York City – San Jose Earthquakes (utkání americké MLS) – NOVA Sport 1. 
19.30: Galatasaray Istanbul – Sivasspor (utkání 35. kola turecké Süperligy) – Sport 1. Záznam ve 4.00 hodin, Sport 2 záznam
ve 23.30 hodin. 
19.30 (výkop 20.00): ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (utkání 8. kola skupiny o titul slovenské Fortuna ligy) –
slovenská TV Dajto. 
20.40 (výkop 20.45): AS Řím – FC Boloňa (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): Olympique Marseille – Olympique Lyon (utkání 35. kola francouzské Ligue 1) – NOVA Sport 1. 
20.55 (výkop 21.00): FC Barcelona – RCD Mallorca (utkání 34. kola španělské La Ligy) – NOVA Sport 3. 
21.20: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 2. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV
Fotbal. 
21.30: Sporting Lisabon – FC Gil Vicente (utkání 32. kola Ligy Portugal) – Arena Sport 2. 
21.30: Dohráno (zpravodajství z 2. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – ČT Sport. 

PONDĚLÍ 2. KVĚTNA 2022 
10.40: Dohráno (zpravodajství z 2. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – ČT Sport. Repríza ve 20.20 hodin. 
11.00: Fortuna:liga Highlights (sestřih sobotních utkání 2. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
11.30: Fortuna:liga Highlights (sestřih nedělních utkání 2. kola nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Fotbal. 
16.35: Upoutávka na odvetná semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – ČT Sport. Repríza ve 21.40
hodin. 
18.25 (výkop 18.30): CD Leganés – SD Huesca (utkání 38. kola druhé španělské ligy/La Liga 2) – NOVA Sport 3. 
19.00: Upoutávka na odvetná semifinálová utkání Evropské ligy a Evropské konferenční ligy – Sport 2. Sport 1 repríza ve
22.30 hodin. 
20.00: Tiki-Taka 32 (talk show po 2. kole nadstavbové části české Fortuna:ligy) – O2 TV Sport, O2 TV Fotbal. 
20.25 (výkop 20.30): Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt nad Mohanem (utkání 32. kola německé bundesligy) – NOVA
Sport 3. 
20.40 (výkop 20.45): Atalanta Bergamo – Salernitana Calcio (utkání 35. kola italské Serie A) – NOVA Sport 4. 
20.40 (výkop 20.45): AF Rodez – FC Toulouse (utkání 36. kola druhé francouzské ligy/Ligue 2) – NOVA Sport 2. 
20.55 (výkop 21.00): Manchester United – FC Brentford (utkání 35. kola Premier League) – Premier Sport 1. 

Javelinů vznikne ročně tisíc, Stingery se už nevyrábějí. Jak dlouho ještě Západ vydrží dodávat zbraně Ukrajině?
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Český obranný průmysl začíná pociťovat nedostatek surovin a je možné, že budou limitovány také dodávky zbraní pro Kyjev.
Většina zbraňových systémů, které z České republiky na Ukrajinu šly, byla totiž připravena pro jiné zákazníky a jejich cílová
destinace byla následně změněna.

Nyní je však potřeba opět vyrábět a producenti začínají pociťovat potíže. Serveru Lidovky.cz to řekl prezident Asociace
obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.

„Týká se to třeba reaktivních protitankových granátů RPG 75, střelného prachu do munice nebo i filtrů do plynových masek.
Důvodem je například to, že z důvodu snižování výrobních nákladů a přísných evropských ekologických limitů se většina
výroby přesunula do Asie. V Evropě by se výroba neúměrně prodražovala. Pandemie covidu-19 toto pak už jen obnažila.
Globalizace jde přímo proti bezpečnosti,“ tvrdí Hynek. A na limity dané kapacitou výroby mohou v řádech několik týdnů až
měsíců začít narážet také dodávky sofistikovaných protipancéřových a protivzdušných systému Javelin a Stinger.
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Analytici například odhadují, že americká armáda Ukrajincům poskytla již třetinu (podle některých odhadů až polovinu) svých
Javelinů a zásobovači Pentagonu začínají být ostražití. Podobně jsou na tom i pobaltské státy, které je měly ve výzbroji také, a
o moc víc již bez rizika oslabení vlastní obranyschopnosti dodat nemohou.

„Vzhledem k velikosti svých armád toho dodaly opravdu hodně,“ sdělil serveru Lidovky.cz Vojtěch Bahenský z Katedry
bezpečnostních studií Fakulty  sociálních  věd  v  Praze  a pokračoval: „Jejich strategii se ani nelze divit. Zničený ruský tank
na Ukrajině nenapadne Pobaltí.“

Pochopitelně platí, že čím sofistikovanější systém, tím je většinou složitější ho vyrobit. „Vousaté“ protiletadlové střely Stinger už
se ani nevyrábějí, střely Javelin se dosud produkovaly v počtu zhruba 1000 ročně.

Americká armáda je používala hlavně pro výcvik a testování. „A nyní by měly americké firmy dozásobit domácí armádu,
evropské spojence a ideálně ještě dodávat na Ukrajinu. To se nedá zvládnout přes noc. Ještě nikdy jsme nebyli v situaci, kdy
bylo nutné tyto systémy vyrábět v masovém měřítku,“ upozornil Bahenský s tím, že případné navýšení kapacit výroby na
maximální možnou míru, což je zhruba 6500 střel Javelin ročně, bude trvat rok nebo rok a půl.

Je totiž třeba vybudovat nové montážní linky, najmout a vyškolit specializované pracovníky, což všechno znamená velké
investice.

„Jsou to všechno soukromé firmy a musí mít jistotu, že když investují obrovské peníze, budou mít potom také objednávky.
Americká administrativa s nimi nicméně již jedná,“ podotknul Bahenský.

U protiletadlových střel Stinger je vše ještě složitější, neboť jejich produkce skočila. Americká armáda je neodebírala od roku
2003. Výroba se dá obnovit, ale platí totéž, co u Javelinů. Tedy za velkých finančních injekcí. „Americká armáda už nějakou
dobu hledá za Stingery náhradu. Ve hře je tedy i varianta, že by se udělala rychlá modernizace Stingerů, ty by se vyráběly pro
americkou armádu a střely, co jsou nyní na skladech, by se poslaly na Ukrajinu,“ řekl serveru Lidovky.cz bezpečnostní analytik
Lukáš Visingr.Zákopy nebo protiofenziva

Že by ale Ukrajina zůstala proti ruským tankům s holýma rukama, zatím nehrozí. Použitým zbraním se dá přizpůsobit taktika
boje, pomohou také dodávky dalších zbraňových systémů. A vůbec se také vlastně neví, kolik Javelinů nebo Stingerů Ukrajinci
ještě mají. Spojené státy a jejich spojenci jich dodali zhruba 7000. „Není známo, kolik jich už použili, o kolik přišli a kolik jich
stále mají v držení. Víme jen, kolik chtějí. Takže vůbec není vyloučeno, že jich mají ještě slušné zásoby,“ řekl Bahenský.

A je také třeba počítat s tím, že se v řádu týdnů či měsíců může charakter války zcela změnit. Podle prognóz řady vojenských
analytiků Rusové již nevydrží pokračovat v ofenzivních operacích příliš dlouho a jejich útočné operace skončí.

„Jestliže se z toho stane zákopová válka, bude se munice spotřebovávat daleko méně. Je zde ale samozřejmě také možnost, že
budou chtít Ukrajinci přejít do protiútoku a spotřeba munice bude stále vysoká,“ dodal Bahenský.

Podle Visingera je nyní otázkou, zda jsou Ukrajinci případně velké protiofenzivy schopni.

„V obraně, jak jsme viděli, jsou skvělí a lokální ofenzivy také umějí. Ovšem protiofenziva na Donbase by byla v daleko větším
měřítku. Zatím jsou důvody k opatrnému optimismu, ale bez techniky to nepůjde,“ doplnil Visingr.

Foto:
Ukrajinský voják drží moderní protitankovou střelu Javelin. (13. března 2022)
Reuters

FotoGallery:
Ukrajinští vojáci cvičili se střelami Javelin už na začátku února
Reuters

Americká protitanková střela Javelin
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Zásilka protitankových střel Javelin na Ukrajinu
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Protitanková střela Javelin
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DVIDS

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 236 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


FIM-92 Stinger
Wikipedia Commons

Ukrajinský voják drží moderní protitankovou střelu Javelin. (13. března 2022)
Reuters

Ve Francii zvítězila odpovědnost k demokracii. Macrona volili i ti, kdo ho nenávidí URL
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Navzdory varovným predikcím se v neděli 24. dubna stal Emmanuel Macron podruhé francouzským prezidentem. A zvítězil
poměrně jednoznačně – volilo ho přes 58 procent lidí. Jeho oponentku, krajně pravicovou Marine Le Pen, která se poslední
léta snaží profilovat jako sociálně citlivá politička, volilo 41,5 procenta lidí, což je o osm procent více než před pěti lety.
Navzdory procentuálně přesvědčivému vítězství však Macrona volilo v absolutních číslech o dva miliony lidí méně než v
posledních volbách. Více než tři miliony lidí pak odevzdaly prázdný hlasovací lístek a skoro čtrnáct milionů Francouzů a
Francouzek nevolilo vůbec.
Hrozba krajní pravice
Podstatné je připomenout, že Marine Le Pen patří – navzdory svým snahám o rehabilitaci – k proponentkám evropské krajní
pravice a autoritářství, o čemž svědčí její dlouhodobé vztahy s ruským prezidentem a válečným agresorem Vladimirem Putinem.
V České republice má nejlepší vztahy s předsedou SPD Tomiem Okamurou, jehož hnutí podpořila i v českých parlamentních
volbách. Okamura ostatně v roce 2017 Le Pen – spolu s dalšími krajně pravicovými politiky, třeba předsedou nizozemské PVV
Geertem Wildersem – pozval do Prahy a v neděli 24. dubna dokonce do Francie přiletěl, aby svou francouzskou kolegyni, a jak
sám říká „dlouholetou přítelkyni“, podpořil během vyhlašování výsledků voleb.
Polovina z těch, kteří volili Macrona, to neudělala kvůli jeho programu, ale aby blokovali Marine Le Pen.
Ihned po vyhlášení prvních (tradičně velmi přesných) odhadů Le Pen přiznala svou porážku. Na setkání s podporovateli a
straníky zazpívala francouzskou hymnu a ohlásila, že se její strana Národní sdružení (Rassemblement national; dříve Národní
fronta) bude nyní soustředit na parlamentní volby. Mezitím vypukly v řadě míst ve Francii nepokoje. Ukazuje se, že pro mnoho
Francouzů jsou výsledky voleb velkým zklamáním.

Jak to, že tedy Emmanuel Macron zvítězil? „Jedno z možných vysvětlení jeho poměrně nečekaného úspěchu je, že ve Francii
stále existuje zodpovědnost vůči demokracii, která dokázala mobilizovat i voliče, kteří otevřeně říkají, že Emmanuela Macrona
nenávidí,“ vysvětluje politoložka a redaktorka Radia Wave Eva Svobodová. Dodává, že navzdory snaze Marine Le Pen
normalizovat svůj obraz, pro velkou část voličů zůstává natolik velkou hrozbou, že se rozhodli podpořit Macrona. „Výsledek sice
není těsný, přesto ale Macron oproti minulým volbám výrazně ztratil a krajní pravice se dočkala historicky nejlepšího výsledku
od vzniku páté republiky,“ upozorňuje politoložka.

Velkou otázkou také je, jakým směrem se nyní Francie vydá. Prezidentské volby byly především debatou o vnitřních
problémech země. Řešila se řada sociálních témat, zvyšující se nespokojenost s životní úrovní chudších Francouzů a
Francouzek nebo otázka, kdo ponese finanční břemeno ekologických opatření. Marine Le Pen na sebe vzala roli obhájkyně
sociálně slabých a podle Svobodové se dá očekávat, že v této roli vytrvá. Důležité bude, jakým směrem se nyní vydá Macron.
„V těchto volbách se výrazně zaměřil na pravicový elektorát, patrně i proto, že měl pocit, že mu to v politické soutěži pomůže. Je
otázkou, jak moc bude pokračovat v dalších neoliberálních reformách. Bezprostředně po volbách probíhaly v řadě míst
protesty proti jeho znovuzvolení. Francouzskou společnost zároveň charakterizuje velká fragmentarizace. Je tedy otázkou, jak
se nespokojenost promítne do politiky. V takové situaci ale nemůžeme očekávat pokles popularity krajní pravice,“ vysvětluje
Svobodová.
Duel, který si Francouzi nepřáli
Podle Jakuba Šindeláře, působícího na Institutu mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , bylo
nejpřekvapivější samotné opakování duelu, který si přitom Francouzi a Francouzsky nepřáli, a také skutečnost, že se v
předvolebních debatách málo bilancovala Macronova léta u moci. Šindelář také upozornil na výsledek levicového kandidáta
Jeana-Luca Mélenchona. „Mélenchonovi se podařilo opět zlepšit svůj výsledek z předchozích voleb a dokonce se přiblížit
postupu do druhého kola s necelým půlmilionem hlasů. Ukazuje to pragmatičnost levicových voličů a schopnost najít nejméně
špatné řešení i přes rozhádanost šéfů politických stran a celkovou slabost současné francouzské levice. Ta totiž jako celek v
těchto voleb neposílila – jen se vyjasnilo, že jejím budoucím jádrem bude Mélenchon a jeho strana,“ uvádí Šindelář.
„Macronovo relativně pohodlné znovuzvolení zajistila sice oslabená, ale stále přetrvávající republikánská fronta. Její existenci
sice on sám zpochybnil, ale výsledky ukazují, že i přes narůstající frustraci je krajní pravice v prezidentském úřadě stále něco
nepřípustného. Krajní pravice těží z rozdělení francouzské společnosti, rozdílných životních stylů té části Francie, které se daří
dobře (hlavně městské metropole a Francouzi s vyšším vzděláním), a té, které se nedaří (periferie, jejíž životní úroveň se
vlivem globalizace a deindustrializace zhoršuje). Mimo to za posilováním pravice stojí i přebírání její tradiční rétoriky ohledně
migrace a islámu ostatními politickými silami a normalizace původně krajně pravicových idejí.“

Jedním z hlavních témat voleb bylo rozdělení francouzské společnosti, narůstající frustrace a polarizace. „Macron snahu o
scelení rozdělené francouzské společnosti vyjádřil v proslovech už několikrát. Klíčové je, zda budou rétoriku následovat i činy,“
upozorňuje Šindelář. „Zklamání voličů jiných kandidátů a rozpad tradiční pravice nahrává tomu, že by mohl mít v Národním
shromáždění opět pohodlnou většinu, a vzhledem k tomu, že v předchozím pětiletí neprosadil například změnu důchodového
systému, bude za sebou chtít nechat nějakou velkou reformu stůj co stůj. Ani Chirac po vítězství nad krajní pravicí v roce 2002
s 82 procenty hlasů neměl potřebu prosazovat méně pravicovou politiku.“ Podle Šindeláře je tak téměř jisté, že i druhé
Macronovo prezidentství bude naplněno protesty a sociálním konfliktem. „K jejich minimalizování musí Macron vzít vážně své
sliby o smysluplném zapojení občanů v rámci prvků participativní demokracie. Pokud půjde jen o PR akci, jejíž závěry bude z
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velké části ignorovat jako u Občanského konventu za klima, bude to jen kontraproduktivní,“ uzavírá Šindelář, jehož seriál o
francouzských volbách jste mohli sledovat na stránkách Alarmu uplynulé dva měsíce.
Tradiční strany v hluboké krizi
Profesora Pavla Baršu z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nejvíce překvapil výsledek Jeana-Luca
Mélenchona. „Tyto volby potvrdily obecný trend, který jsme znali už předtím. Tedy že tradiční ideologické strany – degaullovská
pravice a socialistická levice – jsou v hluboké krizi. To se potvrdilo, protože ani socialistická, ani republikánská kandidátka na
prezidentku se nedostaly přes pět procent. Často se o tom mluví v tom smyslu, že samotné ideologické pozice pravice a levice
jsou dnes už passé. Jak Macron, tak Marine Le Pen toto rozdělení politického spektra relativizují,“ dodává Barša.

Upozorňuje také na to, že Macron a Le Pen sice mluví z jiných ideových pozic, leckdy se ale v zásadě shodují. „Macron tvrdí, že
si chce vzít to nejlepší z levice i pravice, a Le Pen říká něco podobného, když tvrdí, že ji lidé volí v zájmu vlastenectví a proti
rozpuštění Francie v europeismu a globalismu.“ Ve skutečnosti ale podle Barši volby díky Mélenchonovi ukázaly, že ve Francii
funguje klasická ideologická triáda. „Je tady nějaký středový kandidát, liberální, globalistický a europeistický, a pak jsou tu dvě
radikální alternativy, a to levicová a pravicová,“ vysvětluje Barša. Podle něj se Macronovi podařilo pohltit část socialistů i
republikánů. Obě tyto strany s ním spolupracovaly v parlamentu, který se bude letos v červnu volit znova. Obě jsou vlastně
rozštěpené. Část socialistů přešla k Macronovi a začali se s ním identifikovat, část naopak přešla k radikálnějším alternativám.
Socialistka Anne Hidalgo nakonec ve volbách nezískala ani dvě procenta hlasů. Ale něco podobného probíhá i na pravici u
republikánů: Valérie Pécresse sice říkala, že by její voliči měli hlasovat pro Macrona, ale až pětina jich nakonec dala hlas
Marine Le Pen. A část republikánů volila dokonce ještě radikálnějšího Érica Zemmoura.

Do výsledků druhého kola francouzských prezidentských voleb se podle Barši otiskl strach z úspěchu krajně pravicové
kandidátky. „Polovina z těch, kteří volili Macrona, to neudělala kvůli jeho programu, ale aby blokovali Marine Le Pen,“
připomíná Barša. I tak ale Le Pen získala o osm procentních bodů více než před pěti lety. Je to příznak toho, že se pevně
usadila ve francouzské politické krajině. Blokování Marine Le Pen v druhém kole prezidentských voleb hlasem pro Macrona má
ale ještě jiný rozměr. Jak připomněl minulý týden francouzský sociolog Didier Eribon v rozhovoru s britským novinářem Owenem
Jonesem, po minulých volbách Macron tvrdil, že má silný mandát od francouzských voličů pro realizaci svého programu,
přestože velká část lidí ho volila hlavně proti Marine Le Pen. Tentokrát ale Macron ve svém projevu po vyhlášení výsledků
explicitně řekl, že ho velká část jeho voličů nevolila jen kvůli němu samotnému. „A zároveň zmínil sociální problémy, protože
Marine Le Pen tentokrát oslabila svou identitární stránku a poslední měsíc a půl před volbami hovořila neustále o kupní síle a
oslovovala sociálně slabé vrstvy,“ komentuje situaci Pavel Barša, podle kterého Marine Le Pen zdomácněla u nižší střední
vrstvy a velké části dělníků jako politička, která vyjadřuje jejich resentiment a jejich křivdu. „Podařilo se jí svou ideologii
naroubovat na třídní otázku. Mluví přesvědčivě jménem té lidové Francie, která má potíže s kupní silou, která má problém
přežít do konce měsíce se svým příjmem.“

Marine Le Pen se podle všeho o část těchto voličů nyní dělí s Jeanem-Lucem Mélenchonem, kterého ještě před pěti lety volil
převážně vzdělanější prekariát z velkých měst. Ten Mélenchona sice volí stále, ale přibylo i chudších lidí a nižší střední vrstvy.
„Dnešní průzkumy říkají, že ho určitý segment těchto voličů začal volit, ale stále není tak velký jako u Marine Le Pen,“ uzavírá
politolog Pavel Barša svou reflexi výsledků prezidentských voleb ve Francii.
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První západní politik, který připustil, že Rusko může na Ukrajině vyhrát, je britský premiér Boris Johnson. Tuto možnost dokonce
nazval realistickou s tím, že válka může trvat až do konce příštího roku. „Tyto politické proklamace bych nebral úplně vážně.
Spíš bych to vnímal jako mobilizaci podpory nejen uvnitř Velké Británie, ale i svých spojenců,“ komentuje Johnsonovy výroky
politický geograf Jan Kofroň.

„Teď už se bavíme o řekněme realističtějším hodnocení situace, protože i když Rusko zaznamenalo řadu problémů, tak je
bohužel stále o něco silnější než Ukrajina. A pokud by Rusko provedlo mobilizaci, byť jen částečnou a poslalo do bojů brance,
tak v ten okamžik bude jeho převaha výrazná,“ vysvětluje geograf z Katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Ukrajina může tu situaci takříkajíc upatovat, to možné je. Ale bylo by naivní myslet, že stoprocentně víme, že to vyhraje nebo
že Rusové už žádný další úspěch nezaznamenají.“

Vojensky porazit Rusko je tak podle politického geografa nepravděpodobné. „Respektive – udělat pat ze strany Ukrajiny.
Případně vzít nějaká území zpět – to jen tedy, kdyby měli velké štěstí a Rusové zkazili spoustu věcí,“ nastiňuje.

„Porazit Rusko tak, že budeme za tři měsíce stát před Moskvou a změníme režim – to je nerealistické. Bylo by to samozřejmě
ideální, a kdybych měl hůlku Harryho Pottera, tak to také udělám – ale já ji nemám.“

Nerealistické je i to, že by Rusové měli opustit už okupovaná ukrajinská území. „A kdyby to mělo být včetně Krymu, tak by to z
pohledu Ruska byl útok na jeho teritorium, kde by už bylo naprosto bezproblémové použití branců. A podle jejich doktríny by
existovala i nějaká šance na použití jaderných zbraní.“

Půjdou Rusové dál?

Podle agentury TASS měl v pátek ruský generálmajor Rustam Minněkajev prohlásit: „Po zahájení druhé fáze speciální operace,
která začala doslova před dvěma dny, je jedním z úkolů ruské armády nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou.“

Kontrola jižních oblastí Ukrajiny podle něj představuje další spojnici s neuznávanou proruskou republikou Podněstří.

Je to jen další ruské „oťukávání“, co na to Západ? „Rusko teď už moc nezajímá, co na to svět. Protože ,překročili Rubikon‘ a je
jim už tohle jedno,“ odpovídá Kofroň.

„Četl jsem pak nějaké analýzy a překlady slov tohoto generála, které tvrdí, že to, jak se zmiňoval ve vztahu k Oděse a
Podněstří, tak to bylo trochu posunuté.“

„On řekl: ,Musíme dobýt jih, jihovýchod Ukrajiny až někam pod Dněpr a zajistit si možnost případně pak pokračovat dál.‘ Takže
to nebylo, že by řekl, že chtějí teď nezbytně nutně zabrat Oděsu. Také mnozí správně zdůrazňovali – Rusko nemá v tento
okamžik vojensky sílu na to, aby v následujících třech týdnech zvládlo jednak ukončit boje na Donbase – ani to nezvládne
samo o sobě během tří týdnů – a zároveň že by se pokusilo o nějaký výpad směrem k Oděse. To je velmi nepravděpodobné.“

Takže to podle Kofroně opravdu mohl být jakýsi „balonek“. „Zároveň ale ten, kdo velí operacím, jsou generálové z jižního
vojenského okruhu, nikoli z centrálního,“ připomíná.

Částečná mobilizace?

Kdyby se v tuto chvíli Putin rozhodl částečně mobilizovat a poslat do bojů brance, tak by mohl z každé brigády vytěžit například
jeden prapor. „Takže tam budou schopni dodat dalších dvacet třicet praporů. Ale než je dostanou na to místo, než uvedou
techniku do provozuschopného stavu, tak to nějaký týden potrvá.“

„A i kdyby se rozhodli pro například částečnou mobilizaci, což také musíme zvažovat, tak připomínám, že se k tomu ruský režim
zatím neodhodlal. Z čistě vojenského hlediska toto měl dělat tak před měsícem a půl. Tedy ve chvíli, když zjistil, že mu ten
rychlý vpád nevyjde. To, že to oddalují až do tohoto okamžiku – a pravděpodobně další týden se nic takového ještě nestane –
tak ukazuje na to, že mají nějaké důvody, proč Rusko nechce mobilizovat.“

Sám odhaduje, že důvodem je podpora války u mladých Rusů.

„Putinovi se určitě podařilo zvýšit podporu války. Má ale problém, že je dominantně koncentrována do starších věkových
skupin. Kdyby ale Ukrajinci provedli nějaký velký útok – ideálně s množstvím civilních obětí – tak by to nálady (Rusů) dokázalo
výrazně změnit,“ uvažuje.

Zajímavé podle něj také je, že vlastně nevíme, jaké vojenské ztráty má Ukrajina. „Pokud by ale Ukrajinci měli přibližně podobné
ztráty jako Rusové, tak pak začne být situace Ukrajinců extrémně těžká.“

„Pokud je to ale tak, že Ukrajinci mají jen poloviční nebo třetinové ztráty oproti Rusům, tak i kdyby Rusové částečně
zmobilizovali, bude jim to chvíli trvat. Nebudou schopni všechny útvary hned poslat na bojiště. V tu chvíli se Ukrajina může
bránit, možná ještě několik týdnů. Z dlouhodobého hlediska by už to ale bylo velmi problematické,“ uzavírá Jan Kofroň.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.
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Němci už poslali Ukrajincům tisíce min nebo protiletadlových a protitankových raket, ale nedodali jim zatím žádné těžké zbraně,
jako jsou například tanky. Češi, Poláci či Britové přitom podobné zbraně ukrajinské armádě, která se brání ruské agresi, zaslali.
Kritika, jež se kvůli tomu na německou vládu valí, je stále silnější. A přichází i zevnitř vládní koalice, především od politiků ze
strany Zelených.

„Každé další zbytečné zdržení stojí další lidské životy,“ prohlásil ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk. Německá
neochota poslat těžké zbraně podle něj na Ukrajině vyvolala „obrovské zklamání a hořkost“.

Němci však pod tlakem Ukrajinců i svých spojenců v Evropské unii a Severoatlantické alianci svůj přístup začínají měnit.
„Nutnost dodávek těžkých zbraní už akceptují, toto tabu padá,“ říká k tomu pro HN Vladimír Handl z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . „Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě,“ dodává.

Německá vláda podle všeho záhy schválí dodávky tanků Leopard, bojových vozidel pěchoty Marder a samohybných
protiletadlových systémů Gepard. Mělo by jít o dodávky ze skladů německých výrobců této těžké techniky. Další možností je, že
země jako Slovinsko pošlou Ukrajincům své tanky sovětské výroby a Německo poté Slovincům dodá jako náhradu svou vlastní
techniku.

Berlín se tedy už dodávkám těžkých zbraní na Ukrajinu nebrání, byť nadále odmítá poslat je přímo ze zásob německé armády,
tedy Bundeswehru. „V tomto případě musíme uznat, že jsme na hranici vlastních možností,“ tvrdí kancléř Olaf Scholz s tím, že
německá armáda je prostě a jednoduše velmi špatně vybavená a nemá těchto zbraní dostatek. Pokud by část z nich poslala
Ukrajincům, ztratila by prý schopnost bránit se případnému ruskému útoku.

Část expertů s tím souhlasí a poukazuje na to, že Německo svou armádu dlouhá léta velmi zanedbávalo. Kritici namítají, že
aspoň několik desítek tanků nebo třeba bojových vozidel pěchoty z vlastních zásob by Bundeswehr Ukrajincům nepochybně
poslat mohl. Každopádně ale platí, že německé těžké zbraně Ukrajinci nakonec dostanou, byť jejich zdrojem nebude samotná
německá armáda.

Německé váhání s razantnější vojenskou podporou Ukrajiny má několik důvodů. Vedle dlouhodobé averze současného
demokratického Německa k jakémukoliv podílení se na válečných operacích jde hlavně o situaci v německé sociální demokracii
(SDP), nejsilnější vládní straně.

SPD má k Rusku dlouhodobě velmi blízko a na německé politické scéně její představitelé patřili k hlavním zastáncům úzké
spolupráce s Moskvou – byli přesvědčeni, že pokud bude mít Německo s Ruskem co nejtěsnější vztahy, Moskvu to přiměje k
mírovému chování. Toto přesvědčení je však po ruské invazi na Ukrajinu v troskách. K Rusku byl vstřícný i konzervativní blok
CDU/CSU, za který byla v minulých letech kancléřkou Angela Merkelová. Současné vedení konzervativců ale volá po razantním
zvýšení německých vojenských dodávek Ukrajině. Totéž požadují i Zelení a liberálové z FDP, tedy současní koaliční partneři
sociálních demokratů.

„Politika vůči Rusku, kterou Německo vedlo desítky let, se zhroutila. Německo se nyní za pochodu snaží vymyslet něco
nového,“ řekl HN Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů.

Velká část německé politické scény už Rusko chápe nikoliv jako partnera, byť obtížného, ale jako zásadní hrozbu pro celou
Evropu. Část sociálních demokratů přesto nesouhlasí s tím, aby Berlín Ukrajinu dodávkami těžkých zbraní podpořil. Jedním z
argumentů je to, že dodávky zbraní válku ještě vyhrotí, a lidé tak budou dál umírat. „Musím říct, že to je velmi komplikovaný
argument,“ říká k tomu ironicky Vladimír Handl – taková logika vlastně nechává Ukrajince napospas ruské agresi.

V SPD je však podle Handla patrný ještě další myšlenkový proud, který se obává, že intenzivní německá podpora Ukrajiny
může vést až k přímé válce mezi Západem a Ruskem, v níž by Moskva mohla použít jaderné zbraně. Podobně zřejmě uvažoval i
kancléř Scholz. „Je hluboce skeptický vůči tomu, co proti takto brutální síle může demokratický Západ vlastně udělat, jak daleko
může jít,“ tvrdí Handl. „Scholz je přesvědčen, že musíme udělat vše, abychom zabránili otevřené konfrontaci.“

Přesto kancléř tento postoj postupně mění a silnější vojenské podpoře Ukrajiny se přestává bránit. „Scholz od začátku
zdůrazňuje, že Putin nesmí vyhrát. Vzhledem k tomu, jak Putin postupuje, se tento cíl stává čím dál naléhavějším,“ konstatuje
Handl.
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Nastupující ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna čelil před rokem obvinění z plagiátorství – v
přehledové kapitole své knihy, která sloužila i coby podklad pro získání jeho docentského titulu, měl převzít pasáže z jiných
publikací. Analýza, kterou zadalo vedení ÚSTR, to potvrdila. Historik celou kauzu označuje za účelovou. Důrazně se za něj
postavili i někteří členové Rady ÚSTR, která na ústav dohlíží. Končící vedení odmítá, že by šlo o vyřizování účtů, a hájí se, že
podnět muselo nechat prošetřit.

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) po osmi letech mění své vedení. Do čela státní organizace, která se věnuje
vědeckému zkoumání a objasňování éry komunismu a nacismu, nastupuje v květnu její dosavadní zaměstnanec Ladislav
Kudrna.
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Krátce před jeho nástupem však vyšly najevo problémy, které má podle některých vědců jeho publikace z roku 2010 s názvem
Bojovali a umírali v Indočíně: První vietnamská válka a Čechoslováci v Cizinecké legii. Ta vyšla nejen knižně, ale posloužila
také coby historikova habilitační práce, za niž získal docentský titul.

Konkrétně jde o kapitolu Stručný nástin války v Indočíně 1946–1954, která čítá zhruba 35 normostran. Rok stará analýza tří
odborníků z různých institucí ukazuje, že zhruba 22 normostran z tohoto úseku představují „velmi rozsáhlé pasáže dalších
autorů“, které Kudrna buď „doslovně, nebo s drobnými stylistickými úpravami převzal“.

Kdo se prací historika Kudrny zabýval:

Jakub Končelík – bývalý děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , je členem Katedry mediálních studií a Centra pro
mediální studia (CEMES)

Jiří Lach – historik a politolog, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde byl osm let (do roku 2018) děkanem Filozofické
fakulty

Libora Oates-Indruchová – zabývá se dějinami sociologie, pracuje v Sociologickém ústavu na Univerzitě v Grazu v Rakousku
Tito experti jsou zároveň členy Vědecké rady ÚSTR, která má v ústavu dohlížet na správnost vědeckého bádání a slouží jako
poradní těleso ředitele. Při zkoumání práce došli k tomu, že „Ladislav Kudrna se v publikaci dopustil zřejmého plagiátorství a po
odborné stránce nelze mít v tomto pochybnosti“. Za jejich závěry se postavilo i tehdejších zbylých sedm členů Vědecké rady.

Kudrna považuje celé obvinění z plagiátorství za „denunciační“[lock] (udavačské) a odmítá jej. Odkazuje se na to, že
elektronická kontrola dvěma antiplagiátorskými programy neshledala v práci žádné pochybení.

„Tímto považuji celou záležitost za uzavřenou a nebudu se k ní více prostřednictvím médií vyjadřovat. V případě medializace
nebo jiných způsobů útoků na moji osobu jsem připraven řešit záležitost občanskoprávní nebo trestněprávní cestou (§ 184
trestního zákona – Pomluva),“ napsal v reakci na dotazy Deníku N.

Na začátku byl podnět

Nejde o problém, který by se začal řešit až nyní, tedy těsně před Kudrnovým nástupem do funkce. Teď pouze vyšel najevo.
Ústav jej doposud nezveřejnil a věc se vyřešila v tichosti. Deník N získal závěry Vědecké rady, další detaily se poté objevily
přímo na stránkách ÚSTR, v odpovědi na žádost o informace podle zákona 106. Kdo o informace požádal, není známé.

Vše začalo koncem roku 2020 – tedy dlouho předtím, než se Kudrna začal o post ředitele ucházet. Tehdy údajně přišel k
náměstkovi ředitele ÚSTR Ondřeji Matějkovi člověk z akademických kruhů, který jej o podezření z plagiátorství informoval s tím,
že jej má ještě od jiného zdroje.

Kdo podnět přinesl, nechce stávající vedení ústavu říct a ani to podle něj není podstatné. „Případné prohřešky proti etickým
zásadám je třeba jasně pojmenovat a přijmout opatření k jejich nápravě. Jinak by ústav ohrožoval odbornou reputaci instituce,
tedy v posledu všech jeho zaměstnanců a jejich práce,“ zdůvodnil v jednom ze zveřejněných dokumentů Matějka, proč se
vedení loni rozhodlo zabývat nejen podezřením, ale i zásadami, jak u prohřešků proti etice vědecké práce postupovat.

Ústav totiž taková pravidla doposud neměl jasně stanovená. „Vnímal jsem to jako test toho, co ústav udělá. Vnímal jsem to tak,
že nám někdo dává šanci postavit se k tomu. A pokud to neuděláme, může to použít proti ústavu jako takovému,“ vysvětloval
Matějka později okolnosti radním ústavu na jednání, z něhož nyní ústav zveřejnil záznam.

Tři kroky posuzování

Aby vedení získalo nezávislé posouzení celé věci a vznikl jasný postup, požádalo nejprve svou Vědeckou radu, aby se na
podnět podívala. Ze zápisu jednání rady je patrné, že členové diskutovali mimo jiné o tom, že by mělo posouzení proběhnout v
důvěrnosti a stranou mediální pozornosti, aby podezření historika nepoškodilo dříve, než rada k něčemu dojde a akademik
zareaguje. Vše do té doby podle vedení ústavu probíhalo v obecné rovině, bez jmenování Ladislava Kudrny.

Na jednání vznikla pracovní skupina sestavená ze tří výše zmíněných dobrovolníků. Teprve ti podle vedení dostali kompletní
podklady: dozvěděli se, o jakého zaměstnance ÚSTR a o jakou práci jde, a také otázky, na něž mají odpovědět – zda lze
považovat text za plagiát, a pokud ano, na základě čeho.

V půli loňského dubna předala trojice řediteli ústavu Zdeňku Hazdrovi své závěry. Z nich vyplývá, že odborníci procházeli text
ve třech krocích: nejprve pomocí dvou elektronických programů na odhalování plagiátorství, které zpravidla ukazují míru shody
s elektronicky dostupnými zdroji. Programy neobjevily žádný větší problém. Ve druhém sledu se ale na věc podívali blíž a
odborně posoudili, jak Kudrna cituje a odkazuje.

„V kapitole nepoužívá k identifikaci zdrojů poznámek pod čarou, pouze na konci kapitoly uvádí v souhrnné poznámce zdroje, ze
kterých čerpal. Současně ale přebírá a v doslovném znění pod svým jménem přetiskuje velmi rozsáhlé pasáže jiných autorů,“
stojí v závěrech tříčlenné pracovní skupiny.

Ve třetím kroku svého zkoumání se zaměřila skupina na to, jak se text kapitoly překrývá s vybranými publikacemi, které Kudrna
uvádí v souhrnné poznámce na konci kapitoly. Věc členové prozkoumali ručně, prostým srovnáním s knihami ze závěrečné
poznámky.

„Zde pracovní skupina konstatuje, že Ladislav Kudrna porušuje obecné zásady vědecké práce. Autor ve zcela mimořádném
rozsahu doslovně, či s minimálním redakčním zásahem (kupříkladu záměna jednoho, či dvou slov ve větě, či vložení jedné
vlastní věty do převzatého výkladu) přetiskuje texty cizích autorů,“ informovala skupina ředitele.
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V kapitole dohledala doslovné převzetí nebo nepatrné přeformulování u více než 62,3 procenta textu v celkovém rozsahu 6009
slov (zhruba 22 normostran).

Ukázka rozsahu a podoby údajného plagiátorství: „Oranžově je podbarven text, který Ladislav Kudrna doslovně přetiskuje z
jedné publikace Nalévkovy (Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století, s. 137–140), modře z další Nálevkovy publikace
(Nálevka, Vladimír: Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce, s. 58–60), zeleně je podbarven text,
který autor doslovně přetiskuje z publikace Macdonaldovy (Macdonald, Peter: Cizinecká legie, s. 87–98) a šedě z publikace
Duikerovy (Duiker, William J.: Ho Či Min, s. 349–353). Růžově je zvýrazněn text, který Ladislav Kudrna v textech výše
zmíněných autorů pozměnil (např. změnou zájmena, použitím synonyma, či podobnými redakčními úpravami),“ stojí v posudku
pracovní skupiny Vědecké rady ÚSTR. Zdroj: VR ÚSTR, repro Deník N
Skupina tedy dochází k jasnému závěru: Posuzovaná publikace hrubě porušuje zásady vědecké práce, protože autor „zneužívá
(přetiskuje, a tak za své vlastní vydává) formulace (text) jiných autorů“. „V této souvislosti tedy skupina konstatuje, že Ladislav
Kudrna se v publikaci Bojovali dopustil zřejmého plagiátorství a po odborné stránce nelze mít v tomto pochybnosti,“ stojí v
závěrech. Stanovisko odsouhlasili i zbylí členové rady, kteří vycházeli ještě z dalších podkladů.

Vědecká rada navrhla řešení

S tím, že Kudrna nedodržel v tomto případě zásady vědecké práce a přivlastnil si formulace jiných autorů, se ve svém
následném květnovém stanovisku ztotožňuje i stávající vedení ústavu.

V potaz je ale podle ředitele Hazdry a náměstka Matějky třeba vzít i další ze závěrů Vědecké rady: „… autor se nepokouší svůj
postup zakrýt ani zamlžit. Zdroje převzatých pasáží nezatajuje a uvádí je v souhrnné poznámce pod čarou na konci příslušné
kapitoly s formulací ‚tato kapitola byla zpracována za pomoci‘.“

To ale podle rady nastoluje otázku samotné „techniky“ vědecké práce. „Ladislav Kudrna totiž v textu, který by měl (nejen jako
habilitační práce, za jakoužto byl text autorem předložen) přinášet nové vědecké poznatky, doslovně přejal celé partie z
publikací popularizační povahy a základních učebnic. Takový postup by neměl být používán na úrovni běžných kvalifikačních
prací vysokoškolského studia již od bakalářského stupně, natož v habilitačním spisu, či publikaci vydané jako vědecký výstup
ÚSTR,“ upozorňuje Vědecká rada.

Před rokem proto vedení doporučila několik kroků, například zahájit s autorem disciplinární řízení ve věci publikační etiky.
Zmiňuje také tradiční řešení na univerzitách – povinnost „provinilého autora“ projít školením proti plagiátorství a přeřazení na
méně odpovědnou práci. „V případě ÚSTR by se mohlo jednat o pracovní pozici v oblasti popularizace moderních dějin. Z
šetření pracovní skupiny totiž vyplývá, že Ladislav Kudrna v uvedeném textu nenaplnil základní atributy vědecké práce,“ stojí v
závěrech.

Jako nad „mimořádně závažnou“ věcí se skupina pozastavuje i nad tím, že Kudrna obhájil text jako svou habilitační práci a
získal tak za ni docentský titul. Doporučuje proto přezkoumat jeho další texty, podat o celé záležitosti zprávu Slezské univerzitě
v Opavě, která Kudrnovi titul propůjčila, informovat členy habilitační komise a vydavatele knih, jejichž texty historik přejal, a také
podat zprávu Národnímu akreditačnímu úřadu, který akredituje i jmenovací a habilitační řízení.

Nic z navrhovaného se ovšem nestalo. Poté co ředitel s náměstkem dostali závěry do rukou, sešli se s Kudrnou. Ten
pochybení odmítl a dodal své vlastní stanovisko.

Podle zveřejněných dokumentů se v něm brání například následujícími argumenty: „Ruční kontrola jedné kapitoly (větu po
větě) potvrdila to, co jsem sám v knize deklaroval: jedná se o kompilační kapitolu sestavenou ze sekundární literatury, kterou
na konci kapitoly řádně cituji, včetně stránkového rozsahu. To, že se jedná o souhrnnou poznámku na konci textu, nehraje
žádnou roli.“

Tím, že pracovní skupina barevně označila jednotlivé pasáže, podle něj pouze potvrdila, že „se nejedná o ‚přetiskování‘ celých
stran, ale o faktografický výběr, který sestavil do zobecňující, úvodní kapitoly dané problematiky“. Shodné formulace podle
Kudrny souvisí s tím, že jde o „všeobecné známé informace, které se ani dle autorského zákona citovat nemusí“. Autorský
zákon podle historika také nijak nedefinuje přesné umístění citace.

Vedení: Sankcí je samotné prošetřování

Vedení ústavu se nakonec po Kudrnově vysvětlení k celé věci postavilo smířlivěji než jeho vědecké poradní těleso. Při
posuzování prý zohlednilo například fakt, že se problémy objevily pouze v jedné – úvodní, přehledové – kapitole a že od vydání
uplynula poměrně dlouhá doba. Kudrna rukopis odevzdal v roce 2009 a publikace vyšla následující rok.

„Vím od pana docenta, že nejednal s vědomím, že by chtěl ukrást texty, dopustit se vědomě podvodu. Byl upozorněn na to, že
měl více citovat, nebyla to šťastná práce se zdroji,“ vysvětlil později podle dostupných záznamů Hazdra.

Ve svých závěrech z loňského 10. května ředitel s náměstkem prohřešek nepojmenovávají přímo jako plagiátorství, ale jako
„pochybení při práci se zdroji“, které je ale potřeba „považovat za závažné“: „Jedná se především o porušení zásad vědecké
práce, což může ohrozit odbornou reputaci autora. Dále se mohou autoři doslovně převzatých a řádně neocitovaných formulací
cítit poškozeni ve svých autorských právech.“

V dokumentu vedení nenavrhuje pro Kudrnu žádnou sankci, za trest má už jen samotné projednávání záležitosti. V závěrech
také stojí, že vedení se nebude zabývat otázkou, jak proběhlo řízení, na jehož konci Kudrna dostal docentský titul. To má podle
něj řešit Slezská univerzita.

Všechny Kudrnovy argumenty ale vedení nepřijalo – drží se závěrů své vědecké rady, že velké části kapitoly představují
doslovně převzaté formulace jiných autorů a nejsou to tedy parafráze. „Stejně tak nelze souhlasit s tím, že tyto doslovně
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převzaté části obsahují pouze obecně známé informace. Rozsah převzatých formulací je značný, jedná se o celé věty či
odstavce obsahující souvislý popis války v Indočíně, včetně hodnocení jednotlivých událostí či aktérů. Za obecně známé
informace se přitom obvykle považují jednotlivé údaje, například jméno, letopočet, místo.“

Vedení uznalo, že autorský zákon neupravuje přesnou podobu citace. „Správně, v souladu s příslušnými normami i obecnými
zásadami vědecké práce, (…) by měly být všechny formulace převzaté L. Kudrnou z jiných publikací vyznačeny uvozovkami na
začátku a na konci,“ stojí ve stanovisku.

Vedení se tedy rozhodlo „působit preventivně“ – kromě zmíněného předeslalo, že se budou nově připravené rukopisy
automaticky kontrolovat protiplagiátorským softwarem a vznikne směrnice o etice vědecké práce upřesňující zásady a postup
pro řešení případných dalších podobných podezření.

Rada ÚSTR: Účelové metody z doby minulé

Do věci se krátce po setkání Kudrny s vedením vložila Rada ÚSTR – sedmičlenné těleso volené na návrh poslanců, prezidenta
nebo oborových organizací Senátem, které na ústav dohlíží. K ní se zpráva o prošetřování Kudrnovy práce donesla ještě dřív,
než jí to stačil sdělit ředitel, a někteří její členové proto Hazdrovi a Matějkovi hned volali s žádostí o vysvětlení.

Zde je třeba podotknout, že ÚSTR trpí dlouhotrvajícími spory mezi stávajícím vedením a některými členy Rady. Její předseda,
vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, například před časem podal trestní oznámení na vedení kvůli
táhnoucí se rekonstrukci budovy ústavu na pražském Žižkově, která se stále nechýlí ke konci a kolem níž se kupí problémy.
Policie trestní oznámení odložila.

Ústav, který má za úkol osvětlovat temnou éru totalitních režimů v Československu, je navíc ze své podstaty již od svého vzniku
v roce 2007 předmětem politických bojů. Do sporů vstupuje i řada starých křivd – střetávají se zde hlavně pohledy ODS, která
instituci spolu s dalšími pravicovými stranami prosadila, a levicových či populistických stran, jež jí v minulosti příliš nepřály.

Sociálnědemokratický Senát například v roce 2013 odvolal tehdejšího ředitele Daniela Hermana, načež soud rozhodl o
neplatnosti odvolání. Stávající ředitel Hazdra nastoupil do čela ústavu v roce 2014 za premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).
Předseda Rady ÚSTR Stehlík je členem ODS, za kterou předloni kandidoval do Senátu. A před třemi lety jej do Rady ÚSTR
nominovali poslanci ANO.

Případy z minulosti ale podle náměstka Matějky se stávající plagiátorskou kauzou nesouvisejí, jde podle něj pouze o kulisy, v
nichž se celý příběh odehrává.

„Ačkoliv není jasné, zda se má tímto plagiátorským případem rada vůbec zabývat, protože jde o personální záležitost, čelili jsme
jako vedení ze strany některých jejích členů velkému tlaku na to, abychom celou věc zametli pod koberec. Přímo na jednání
Rady ÚSTR se de facto nepodařilo vést věcnou diskusi o podstatě problému. Debatu ovládla naštvanost některých členů
Rady, kteří přirovnávali jednání Vědecké rady k normalizačním praktikám, nebo podsouvali vedení, že se chce Ladislavu
Kudrnovi pomstít a podobně,“ popisuje Matějka.

Že celé téma sklouzlo do sporu o samotný důvod prošetřování plagiátorství, potvrzují i zvukové záznamy ze dvou jednání Rady
ÚSTR, které nyní vedení na žádost o informace zveřejnilo, ačkoliv proběhly za zavřenými dveřmi. Spor se dokonce vyhrotil
natolik, že hned zkraje prvního jednání loni v červnu navrhl jeden ze členů Rady, bývalý senátor ODS, spoluzakladatel ústavu a
dlouhodobý kritik jeho stávajícího vedení Jiří Liška, odvolání ředitele. Návrh ale nakonec nebyl přijat.

Ze záznamů vyplývá, že za Kudrnu se jasně postavila čtveřice členů Rady ÚSTR – zmínění Stehlík a Liška, tehdejší nováček do
té doby šestičlenného uskupení Vojtěch Šustek (nominand prezidenta) a bývalý diplomat a chartista Martin Palouš.

Přečtěte si takéHistorik Stehlík neopisoval. Ať se zamyslí ten, kdo stížnost podal, rozhodla univerzita

Zatímco tito radní téma prošetřování plagiátorství nadnesli a předčítali z argumentů Kudrny nebo oponentů jeho habilitační
práce, zbylí dva přítomní členové, František Bublan (nominovaný ČSSD) a Jiří Junek (politik za KDU-ČSL, ředitel muzea ve
Vysokém Mýtě) o prošetřování slyšeli poprvé a neměli k tomu žádné podklady. „Citujete složky, k nimž jsem neměl přístup. Tak
mi je taky dejte, ať se s tím můžu seznámit, a nepleťme do toho dojmologii. Sedíme na půdě ÚSTR a najednou děláme puč?
Nehrajte takové hry, máte složky a já nic nevím,“ rozčiloval se Junek.

Na další jednání jim vedení dodalo podklady, aby mohli všichni hlasovat a rozhodovat zasvěceně.

Senátoři zastávající se Kudrny kritizovali hlavně postup, jaký vedení zvolilo – vadilo jim, že začalo věc prošetřovat na základě
anonymního podnětu a že nejprve informovalo Vědeckou radu a s Kudrnou se sešlo až s jejími závěry v ruce. Historik nebyl k
procesu zkoumání přizvaný.

Ředitel Hazdra později připustil, že dnes už by možná postupoval jinak a Kudrnu by oslovil dříve. Vysvětloval, že ústav takovou
věc řešil poprvé a neměl v úmyslu někoho poškodit. Hazdra se odvolával i na to, že sám čelil podezření z plagiátorství, které
považuje za účelové a nakonec se nepotvrdilo, stejně jako například Stehlík, takže chápe, jak je věc citlivá.

Právě Stehlík na jednání Rady loni v červnu téma otevřel. „Byl bych nerad, aby se objevily informace, že vedení ÚSTR používá
účelové metody obvinění osob z údajného plagiátorství, aby je tím profesně zlikvidovali,“ vysvětlil svůj postoj a zmínil, že
Kudrna prošetřování vnímá jako šikanu, protože „prezentuje názory, které nejsou lidem z vedení po chuti“.

Narážel na rok starý spor okolo předmluvy ke knize, kterou Kudrna napsal spolu s Františkem „Čuňasem“ Stárkem – dva ze tří
recenzentů se totiž kriticky vyjádřili k předmluvě knihy, a vedení ústavu proto autorům navrhlo, aby ji přepracovali. To sice
autory rozzlobilo, předmluvu ale upravili a její původní znění nakonec vydali zvlášť pod titulem Zakázaná předmluva.
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Přečtěte si takéCenzura v Ústavu pro studium totalitních režimů? Ale kdepak…

Vedení se ohradilo, že v konfliktu s Kudrnou není a že by postupovalo při prověřování podezření na plagiátorství stejně, kdyby
se podnět týkal jakéhokoliv zaměstnance ústavu. Ředitel rovněž odmítl, že by šlo o „mstu Kudrnovi za to, že kritizuje takzvané
revizionistické historiky“. „Jednali jsme v dobré víře, že chceme chránit dobré jméno instituce. Aby nás někdo neobvinil, že před
tím zavíráme oči,“ argumentoval.

Stehlík se zastával Kudrny s tím, že kapitola vznikla dodatečně, na žádost nakladatele. „Ten řekl, že téma je tak specifické a
detailní, že běžnému čtenáři vlastně nic neříká. Požádal jej, aby vytvořil úvodní kapitolu, co je vlastně válka v Indočíně. Pan
kolega neudělal Ctrl+C a Ctrl+V z Wikipedie a proti vůli nakladatele prosadil nakonec aspoň uvedení zdrojů na závěr této
kapitoly. Kdyby je přesně neuvedl, žádná pracovní skupina by je nedohledala,“ popsal Stehlík s tím, že jako problematickou
nevidí ani práci se zdroji. „Spíš jako problém vidím, že měl občas výrazně jinak formulovat stejnou myšlenku nebo psát častěji
uvozovky, ale ani to není vážné,“ doplnil.

A později také poznamenal, že kdyby se podobně hodnotily diplomové práce „prakticky většiny historiků, narazili bychom u částí
vycházejících z dříve publikované literatury na stejný problém jako u docenta Kudrny“. Začínající historikové si totiž podle něj
netroufají provést kategorickou formulaci a raději se nechají ovlivnit známějším, lepším historikem. „Pokud uvedou, odkud ji
čerpali – z našeho pohledu –, je to plagiátorství?“ ptal se.

Navrhl zároveň, aby trojice vědců, kteří Kudrnu prověřovali, ve Vědecké radě skončila, nebo aby se rovnou rozpustila celá
Vědecká rada. Její posudek Kudrnovy práce označil za kategorický a „v některých formulacích dehonestující k práci docenta
Kudrny jako celku, která je vysoce kvalitní“. Někteří členové Rady ÚSTR se také pohoršovali nad tím, že si ředitelův poradní
orgán dovolil navrhnout personální řešení.

Podle dalšího člena Palouše se „ti tři lidé chovali jako kádrováci z minulé doby“, a věc se proto musí řešit, aby vedení nedávala
do rukou nebezpečný precedent. Liška se pozastavoval nad tím, že se vedení po anonymním podnětu „nepostavilo za svého
zaměstnance, ale proti němu“. Podobně se v dopisech, které předčítal Stehlík ostatním, vyjádřili i oponenti Kudrnovy habilitační
práce, historici František Hanzlík a Milan Hlavačka, podle nichž „vedení pracovalo na účelovou objednávku anonymního
udavače“.

„Kniha vyšla před dvanácti lety a byla hodnocena prizmatem dnešního honu na čarodějnice. V oblasti vědecko-akademických
institucí nadále zůstává v platnosti, že docent Kudrna téma posunul a kniha představuje absolutní základ současného poznání
o Čechoslovácích v Indočíně,“ zastali se historika odborníci, kteří stanovisko pracovní skupiny označili dokonce za
nactiutrhačské, v rozporu s dobrými mravy a dopouštějící se účelově trestného činu poškození dobrého jména Kudrny.

Bublan navrhl věc předat k posouzení jiné, nezávislé komisi, s tím ale někteří členové nesouhlasili. Podle nich není třeba
zakládat další skupiny, když vedení už celou věc uzavřelo a pro Kudrnu by bylo nejlepší, kdyby kauza skončila.

Když se rada sešla v srpnu podruhé, debatovala opět víc než hodinu o tématu. Bublan po prostudování materiálů poznamenal,
že z předchozí schůze nabyl dojmu, že jde jen o drobnosti, a překvapil ho rozsah problému. „Tak malé to nebylo, byla to docela
velká část převzatá z jiných publikací. Podstata je taková, že tam pochybení stále vidím – měl to dát do uvozovek, aby bylo
poznat, co je a není jeho práce,“ podotkl.

Rada se shodla, že nemůže věc posoudit z hlediska etiky vědecké práce, a pak řešila, jak v podobných případech do
budoucna postupovat – ředitel navrhoval například zřízení etické komise nebo školení pro zaměstnance. Slíbil, že pošle
Kudrnovi dopis ve smířlivém tónu, kde mu sdělí, že může v ústavu bez obav bádat dál.

Spoluautor posudku chce rezignovat

Epizoda okolo Kudrnovy práce se tak dotýká hlubšího nesouladu, který v instituci panuje a souvisí s jeho samotnou podstatou
– jak v ní má probíhat výzkum a nakolik se má státem zřízený ústav, který v mnohém vybočuje, zařadit do české vědecké
soustavy. Jak se má porovnávat s ostatními, například s ústavy Akademie věd či univerzitami, a zda má víc šířit hodnoty a
poslání demokracie a svobody, nebo provádět vědu a výzkum podle standardních pravidel.

Ze zápisů vyplývá, že téma etiky vědecké práce loni na podzim otevřela i Vědecká rada. Zabývala se tím, jak nastavit při jejím
posuzování takové postupy, aby byly co nejnezávislejší a nejspravedlivější.

Letos v březnu Rada ÚSTR zvolila Kudrnu novým ředitelem ústavu, získal čtyři ze sedmi hlasů. Zbývající tři obdržel dosluhující
ředitel Hazdra.

Jiří Lach, jeden z trojice členů pracovní skupiny, která práci nastupujícího ředitele posuzovala, se ke změně ve vedení staví
velmi kriticky: „Pokud bude ředitelem ÚSTR člověk, který se prokazatelně dopustil plagiátorství, může ÚSTR jen stěží navazovat
plodnou spolupráci jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Neznám motivace, které vedly k této volbě, a je mi líto, že tím
může a asi bude devalvována vynikající práce řady pracovníků ÚSTR,“ míní historik, který má v plánu na členství ve Vědecké
radě kvůli Kudrnovu nástupu rezignovat.

„Motivace posuzujícího tria i celé Vědecké rady plynula ze snahy pomoci dovršit etablování ÚSTR jako velmi solidní instituce,
která kriticky zkoumá období nesvobody. Vedení pana ředitele Hazdry tento trend po roce 2014 poctivě sledovalo. Uvidíme, co
nastane nyní,“ podotýká.

Na hodnocení Kudrnovy kapitoly by prý nic neměnil. „Což platí od náhledu na posuzovaný text až po doporučení vedení
ústavu, jak jednat,“ říká.

Zpětně považuje za solidní i to, že vedení ústavu oslovilo Kudrnu až poté, co mělo analýzu od Vědecké rady v ruce. Vedení
ústavu se podle něj snažilo postupovat citlivě a poctivě. Kritiku ze strany Rady ÚSTR považuje za neopodstatněnou. „Plagiát je
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v akademickém sektoru jedním z nejhorších prohřešků. Jak pracovní skupina, tak Vědecká rada formulovala všechny závěry
kultivovaně, ale popřít, že k plagiátorství došlo, by bylo zamlčováním a projevem oborové neprofesionality,“ dodává.

Deník N oslovil i další dva autory posudku – Jakuba Končelíka a Liboru Oates-Indruchovou. Na dotazy redakce zatím
neodpověděli.

Za svým si stojí i předseda Rady ÚSTR Stehlík. Odstupujícímu vedení nevěří a celou kauzu má za účelovou – nesedí mu
například to, že se prý během projednávání několikrát změnila informace o cestě původního podnětu (nejprve šlo o dopis, pak
návštěvu anonymního akademika u ředitele, pak se to změnilo na návštěvu u náměstka). Kudrnu naopak chválí jako nejlepšího
kandidáta na post ředitele, protože podle něj předložil nejlepší koncepci i vizi při ústním pohovoru.

Zveřejnění záznamů z uzavřeného jednání rady a dalších materiálů a analýz týden před nástupem nového ředitele považuje za
„prasečinu“, kterou se někdo snaží historika zlikvidovat, což je podle něj „minimálně nechutné“.

„Ve čtvrtek máme jednání rady a já budu navrhovat podání trestního oznámení kvůli zveřejnění informací osobního charakteru,
které spadají pod GDPR,“ předesílá s tím, že za zveřejnění odpovídá vedení. „Budeme řešit, kdo a z jakých důvodů porušil
interní směrnice Rady,“ dodává.

„Celé to na mě dělá výrazný dojem, že to bylo připraveno na objednávku stávajícím vedením ústavu. Vědecká rada ve svých
vyjádřeních podle mého názoru naprosto překročila parametry toho, co má a nemá dělat. A když se Rada ÚSTR postavila loni
na jaře za pana Kudrnu, pan ředitel i náměstek ze všeho vycouvali. Najednou se nic nestalo. Tak si kladu otázku, proč se
najednou z toho rok poté, kdy se řeklo, že se nic nestalo, začne dělat kauza,“ říká Stehlík.

Stručně:

Na veřejnost se krátce před nástupem nového ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny dostala kauza
jeho údajného plagiátorství.
Historik podle posudku tří členů Vědecké rady ÚSTR v jedné kapitole své starší knihy převzal pasáže z jiných publikací. Kudrna
jakékoliv pochybení odmítá.
Nastupujícího šéfa státní instituce se zastávají někteří členové Rady ÚSTR, podle nich jde o účelové obvinění.
Patnáctiletou existenci této instituce provázejí spory ohledně jejího fungování a směřování.

KONTEXT: Le Penová ví, že sílí a časem na ni dojde, říká politolog URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 26.04.2022 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Autor: aha, imzv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.04.2022 20:31 , 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
Emmanuel Macron sice obhájil prezidentskou funkci, ale vyhráno ještě nemá. Pro jeho druhé funkční období bude klíčový
výsledek červnových voleb do Národního shromáždění. „Prezident je pilíř institucí a udává tón, ale když nemá většinu v dolní
komoře, nezmůže nic,“ říká v podcastu Kontext politolog Michel Perrotino.

I proto někteří Macronovi političtí protivníci hovoří o „třetím kole“ voleb. A to především Jean-Luc Mélenchon, radikálně levicový
politik, který jen tak tak nepostoupil do druhého kola prezidentské volby. Za pět let kvůli svému věku už nejspíš kandidovat
nebude, ve volbách do parlamentu však jeho hnutí Nepoddajná Francie může zaznamenat velký úspěch.

Poslechněte si celý rozhovor s politologem Perrotinim v Kontextu:

„Mélenchona můžeme kritizovat z různých úhlů pohledu, ale faktem je, že to je nesmírně dobrý rétor a má za sebou celou řadu
stoupenců, kteří dělají velice efektivní kontaktní kampaň. Síla mélenchonistů spočívá v jejich přesvědčení, že jsou
akceschopnější než ostatní,“ vysvětluje politolog z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Pro sedmdesátiletého ekosocialistu, který prosazuje odchod z NATO a totální přechod na zelené energie, je nyní důležité
udržet své voliče mobilizované. „Papírově se může stát, že jeho blok získá většinu. A pokud získá většinu, tak může být
premiérem,“ myslí si Perrotino. Připomíná, že ve Francii se poslanci volí většinovým systémem (podobně jako u nás senátoři) a
dnes se teprve sestavují kandidátky.

Ve Francii v minulosti k situaci, kdy prezident a premiér pocházeli z jiného politického tábora, docházelo. Šlo o takzvanou
kohabitaci. Od sjednocení funkčního období vlády a prezidenta na pět let v roce 2000 k ničemu takovému nedošlo.

Emmanuel Macron před volbami prohlašoval, že své druhé funkční obdobínechce jen tak odsloužit, ale že chce Francii zcela
přebudovat. Co tím myslel? „Pro Macrona je to jeho poslední mandát. Už nemusí usilovat o znovuzvolení, má volné ruce. Vůbec
ale není jasné, co bude dělat, jaké reformy zamýšlí. Bude to Macron liberálnější, Macron levicovější? Nevíme, uvidíme,“ říká
Perrotino.
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Francouzské prezidentské volby 2022135 fotografií

Podle něj se dá očekávat, že s podzimem nastanou pro 44letého prezidenta problémy. Ve chvíli, kdy začne pracovat nová
vláda a představí své reformní plány, lze očekávat masové demonstrace. „Žluté vesty sice už nejsou tak vidět, ale stále mají
potenciál vrátit se do ulic,“ upozorňuje politolog.

Macronova zahraniční politika podle něj zůstane konstantní. Nejspíš se pokusízanechat větší stopu ve svých snahách o hlubší
integraci EU, bude asi taképokračovat ve svých pokusech o vyjednávání s Vladimirem Putinem, za což často čelí kritice. Podle
Perrotina by se tak ovšem choval kdokoliv, kdo by seděl v Elysejském paláci – možná s výjimkou Marine Le Penové.

„Prezident republiky dělá vše pro to, aby Francie zůstala velmocí. Můžeme se bavit o tom, jestli je to objektivní nálepka, ale je
nepochybné, že Francie vnímá vlastní roli v mezinárodních záležitostech úplně jinak než třeba Česká republika. Macronovy
snahy z této role vycházejí a těžko očekávat něco jiného.“

Co čeká Marine Le Penovou, která sice prohrála, ale s 41,5 procenta hlasů zároveň dosáhla historicky nejlepšího výsledku?
Bude v příštích volbách opět kandidovat, ačkoli říkala, že v případě porážky už tak neučiní? „Na jednu stranu je to zklamání, na
druhou neskutečný výsledek. Národní sdružení nepochybně vnímá fakt, že Le Penová sílí, časem na ni dojde a konečně se
dostane do Elysejského paláce,“ dodává Perrotino.

Proč letos k prezidentským volbám přišlo nejméně lidí za posledních padesát let? Jaké šance bude mít Národní sdružení v
blížících se parlamentních volbách? Jaký je Emmanuel Macron jako člověk? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.

Foto:
Politolog Michel Perrotino (26. dubna 2022)
Michal Růžička, MAFRA
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UŽ JE TO TADY
TISK , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: Vlasta , Strana: 53 , Autor: EVA KADLČÁKOVÁ , Vytištěno: 46 403 , Prodáno: 28 892 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 27.04.2022 00:16 , Čtenost: 146 196 , Rubrika: Fejeton , AVE: 310 013,11 Kč , Země: Česko , GRP: 1,62
Čekáte fejeton o cinkání klíčů? A vidíte, on bude o zvonění hrany! TEXT

Sedím si takhle u oběda a od vedlejšího stolu se ozývá švitoření děvčat. Jsou to taková ta děvčata v letech. Co si ještě říkají
holky, ale už jim táhne na sedmý křížek. Pořád jsou ještě čupr; halenka, sukně, hedvábný šátek a namalované rty. Dobře se
cítí a mají si co povědět. A tak se scházejí jednou týdně na obídek, a jak vysleduji z kontextu, točí kromě restaurací ještě jedno
kolo u každé z nich na kafíčko. Plus domácí buchtu, předpokládám, a možná i nějakého toho frťana.
Znám to. I moje mami se scházívala s kamarádkami. S Andulkou, Mařenkou, Pepičkou, Drahuškou, s Růženkou, Laděnkou,
Libuškou, Blážou...
Tady se ale od sousedního stolu ozývá: „Marcelo, minule jsme byly u Radky, takže tentokrát jdeme k Šárce.“ Ukazuje se, že
paní, která větu pronesla, je Eva.
Už je to tady! Rozdrnčí se poplašné zařízení v mém mozku. Už začínám být na řadě! A uvědomuju si, krasavice inteligentní a
mladistvá, netečná do této chvíle k postavám těch dam, že holky jsou asi tak o deset, patnáct let starší a že jsou to stejné
dívky, jaké jsem obdivovala jako malá.
Tehdy to byl velký věkový rozdíl. Já byla školková holčička, ony dorůstaly do svatebních šatů. Jejich údy byly štíhlé a vlasy
dlouhé a lesklé. Rádio hrálo Je jaká je a já chtěla být jako ony. Vzory mého budoucího mládí.
Teď se dívám na vzory svého budoucího stáří a náš věkový rozdíl se povážlivě smršťuje. Nebude to dlouho trvat a i mně se
ztučnělé ruce obtisknou do rukávů, sukně přilehne k příliš oblým bokům, hedvábný šátek neskryje uvolněné kožní řasy a
namalované rty se rozpijí do řečiště drobých vrásek v okolí úst. Už brzy. Možná zítra...
Jako ta dívenka, co chodívala s dědou do školky okolo tabla na úmrtní oznámení, uvažovávala jsem vždycky, jaké to bude
divné, až místo Marií, Ann, Růžen a Libuší budou se na těch parte skvět jména dětí mé generace: Radka, Šárka, Marcela...
anebo ještě hůře Gabriela, Daniela... Eva!
A teď tady sedím a ta jména lítají vzduchem. No, praví k tomu zděšení mé drahé sebezáchovné já (a vypne budík), budeme-li
dlouho živy (to mluví o první, druhé i bůhvíkolikáté další Evě v nás) - a geny na to máme, bude nám nějaké to jméno na
vývěsce už úplně volné - na to máme geny taky! A dá-li bůh, ještě se dočkáme toho, že vedle nás budou znovu sedávat ty
šedesáti, sedmdesátileté Aničky, Marušky, Toničky a Františky. Dnešní mladé ženy, co dostaly ta babičkovská jména už v
kolíbce.
Pak se nám svět zase hezky vrátí do správných kolejí! Uklidním se a zredukuju počet svých já na jednu konzistentní bytost.
Upiju z kávy, kterou mi právě přinesl číšník Karel, a zálibně si prohlédnu jeho vzdalující se zadek. Kéž bych byla mladší...
No vždyť to říkám: už je to tady!

*

EVA KADLČÁKOVÁ Absolventka žurnalistiky na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Působila v rozhlasových a
televizních médiích a v reklamě. Dnes pracuje v Českém rozhlase. Její fejetony můžete slyšet o víkendech v pořadu Kolotoč na
Dvojce anebo na stanici Český rozhlas České Budějovice.

Foto autor:   ILUSTRACE SHUTTERSTOCK / FOTO ARCHIV
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Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě. Berlín Ukrajincům dodá těžké zbraně
TISK , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 8 , Autor: Ondřej Houska , Vytištěno: 18 590 , Prodáno: 26 759 , Infotype:
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Válka na Ukrajině 

Němci už poslali Ukrajincům tisíce min nebo protiletadlových a protitankových raket, ale nedodali jim zatím žádné těžké zbraně,
jako jsou například tanky. Češi, Poláci či Britové přitom podobné zbraně ukrajinské armádě, která se brání ruské agresi, zaslali.
Kritika, jež se kvůli tomu na německou vládu valí, je stále silnější. A přichází i zevnitř vládní koalice, především od politiků ze
strany Zelených. 
„Každé další zbytečné zdržení stojí další lidské životy,“ prohlásil ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk. Německá
neochota poslat těžké zbraně podle něj na Ukrajině vyvolala „obrovské zklamání a hořkost“. 
Němci však pod tlakem Ukrajinců i svých spojenců v Evropské unii a Severoatlantické alianci svůj přístup začínají měnit.
„Nutnost dodávek těžkých zbraní už akceptují, toto tabu padá,“ říká k tomu pro HN Vladimír Handl z Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . „Německo nakonec vždy udělá ten správný krok, ale pozdě,“ dodává. 
Německá vláda podle všeho záhy schválí dodávky tanků Leopard, bojových vozidel pěchoty Marder a samohybných
protiletadlových systémů Gepard. Mělo by jít o dodávky ze skladů německých výrobců této těžké techniky. Další možností je, že
země jako Slovinsko pošlou Ukrajincům své tanky sovětské výroby a Německo poté Slovincům dodá jako náhradu svou vlastní
techniku. 
Berlín se tedy už dodávkám těžkých zbraní na Ukrajinu nebrání, byť nadále odmítá poslat je přímo ze zásob německé armády,
tedy bundeswehru. „V tomto případě musíme uznat, že jsme na hranici vlastních možností,“ tvrdí kancléř Olaf Scholz s tím, že
německá armáda je prostě a jednoduše velmi špatně vybavená a nemá těchto zbraní dostatek. Pokud by část z nich poslala
Ukrajincům, ztratila by prý schopnost bránit se případnému ruskému útoku. 
Část expertů s tím souhlasí a poukazuje na to, že Německo svou armádu dlouhá léta velmi zanedbávalo. Kritici namítají, že
aspoň několik desítek tanků nebo třeba bojových vozidel pěchoty z vlastních zásob by bundeswehr Ukrajincům nepochybně
poslat mohl. Každopádně ale platí, že německé těžké zbraně Ukrajinci nakonec dostanou, byť jejich zdrojem nebude samotná
německá armáda. 
Německé váhání s razantnější vojenskou podporou Ukrajiny má několik důvodů. Vedle dlouhodobé averze současného
demokratického Německa k jakémukoliv podílení se na válečných operacích jde hlavně o situaci v německé sociální demokracii
(SDP), nej silnější vládní straně. 
SPD má k Rusku dlouhodobě velmi blízko a na německé politické scéně její představitelé patřili k hlavním zastáncům úzké
spolupráce s Moskvou - byli přesvědčeni, že pokud bude mít Německo s Ruskem co nejtěsnější vztahy, Moskvu to přiměje k
mírovému chování. Toto přesvědčení je však po ruské invazi na Ukrajinu v troskách. K Rusku byl vstřícný i konzervativní blok
CDU/CSU, za který byla v minulých letech kancléřkou Angela Merkelová. Současné vedení konzervativců ale volá po razantním
zvýšení německých vojenských dodávekUkrajině. Totéž požadují i Zelení a liberálové z FDP, tedy současní koaliční partneři
sociálních demokratů. 
„Politika vůči Rusku, kterou Německo vedlo desítky let, se zhroutila. Německo se nyní za pochodu snaží vymyslet něco
nového,“ řekl HN Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů. 
Velká část německé politické scény už Rusko chápe nikoliv jako partnera, byť obtížného, ale jako zásadní hrozbu pro celou
Evropu. Část sociálních demokratů přesto nesouhlasí s tím, aby Berlín Ukrajinu dodávkami těžkých zbraní podpořil. Jedním z
argumentů je to, že dodávky zbraní válku ještě vyhrotí, a lidé takbudou dál umírat. „Musím říct, že to je velmi komplikovaný
argument,“ říká k tomu ironicky Vladimír Handl - taková logika vlastně nechává Ukrajince napospas ruské agresi. 
V SPD je však podle Handla patrný ještě další myšlenkový proud, který se obává, že intenzivní německá podpora Ukrajiny
může vést až kpřímé 
válce mezi Západem a Ruskem, v níž by Moskva mohla použít jaderné zbraně. Podobně zřejmě uvažoval i kancléř Scholz. „Je
hluboce skeptický vůči tomu, co proti takto brutální síle může demokratický Západ vlastně udělat, jak daleko může jít,“ tvrdí
Handl. „Scholz je přesvědčen, že musíme udělat vše, abychom zabránili otevřené konfrontaci.“ 
Přesto kancléř tento postoj postupně mění a silnější vojenské podpoře Ukrajiny se přestává bránit. „Scholz od začátku
zdůrazňuje, že Putin nesmí vyhrát. Vzhledem k tomu, jak Putin postupuje, se tento cíl stává čím dál naléhavějším,“ konstatuje
Handl. 

O autorovi: Ondřej Houska, ondrej.houska@hn.cz
Foto autor:   Foto: Reuters
Foto popis:   Směr Ukrajina Tanky Leopard (na snímku) spolu s bojovými vozidly pěchoty Marder a samohybnými
protiletadlovými systémy Gepard se zapojí do bojů na Donbasu.
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mluvčí 
Stavbu nákupního centra u soudu v Ústí nad Labem oddaluje změna územního plánu. Česká Lípa v letošním roce opraví 3
dětská hřiště. Ruský dezinformační kanál Russian Today uveřejnil rozhovor s dívkou, která lže o tom, že kvůli válce na Ukrajině
vyhodila Univerzita Karlova ze studií. Dnes čekejte oblačno až polojasno postupně ojediněle přeháňky teploty mezi 14-17
stupních zprávy Jirka Zeman Pittnera.

Pozemky u soudu v Ústí nad Labem by měly být určené pro bytovou výstavbu. Počítá s tím návrh změny územního plánu, který
napravuje chyby, napadne soudem krajským úřadem. Oddaluje se tak stavba nákupního centra plánovaná společností Saler
Group.

mluvčí 
Určení pro bytovou výstavbu zároveň nevylučuje i obslužnost, tedy právě třeba obchody. Podle zastupitelky pro územní
plánování Evy fialové z hnutí ANO bude navíc nutné pro 2 ze tří ploch udělat územní studii.

mluvčí 
Původu záplavové zóny, kde se dají přesné podmínky, jak ta lokalita by měla vypadat případně stanovovat nějaké teplé
výstavby.

mluvčí 
Firma Solar Group roky prosazuje pouze nákupní centrum s parkovišti. Luděk Janda zatím nechtěl další postup komentovat.

mluvčí 
Musíme se podrobně seznámit s navrženou změnu územního plánu a domluvit se na dalším postupu.

mluvčí 
Na připomínky je ještě 6 dní. První změnu územního plánu by měli zastupitelé podle fialové schvalovat nejpozději v září z Ústí
nad Labem Gabriela Hauptvogelová, Český rozhlas.

mluvčí 
Českolipská radnice letos plánuje obnovu tří dětských hřišť. Město chce pořídit nové herní prvky. Pro místo v hradecké ulici na
sídlišti Špičák. Zoubkovi ulici na sídlišti sever a v Horním vnitrobloku panelových domů na sídlišti Lada. Náklady radnice
odhaduje na 1,5 milionu korun. Správa majetku v poslední době volí spíše kovové herní prvky na úkor těch dřevěných.
Důvodem je větší odolnost.

Státem vlastněná televize Russian Today zveřejnila dezinformační video s mladou dívku, kterou údajně vyhodili z Univerzity
Karlovy kvůli válce na Ukrajině. Dívka Lisa tvrdí, že jí učitelé začaly zhoršovat známky pak musela ze školy odejít. Je to nesmysl.
O projektu ověřovala Českého rozhlasu to řekl mluvčí fakulty  sociálních  věd  Klára Hyláková. Zdůraznila, že od začátku války
nebylo zkouškové období. Studenti tak žádné známky nedostávali. Žádné Lisa z Ruska navíc fakultu neopustila.

mluvčí 
Na základě kontroly informačního systému navíc mohu potvrdit následující v aktuálním semestru. Žádná studentka se jménem
Lisa studia na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  nezanechalo.

mluvčí 
Smyšlené video už sdílely tisíce lidí. Přebírají si jej i další dezinformační kanály.

Gazprom zastaví ode dneška dodávky plynu tak i do Bulharska. Uvedlo to bulharské ministerstvo energetiky v zemi, ale podle
něj zatím není nutné snižovat spotřebu, přestože Bulharsko odebírá z Ruska 90 % plynu. Gazprom už dříve oznámil, že od
dnešních osmi hodin ráno zastaví dodávky plynu do Polska. Podle polské ministryně životního prostředí ani mozkové se země
bez ruských energetických surovin obejde.

Neposuzujme dnešní válku jen podle naší historické zkušenosti s Kremlem. O co mu jde teď, poznali jeho
postsovětští sousedé URL
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Seriál Přepište dějiny: Válka na Ukrajině oživila téma americké základny na našem území. Ministryně obrany Jana Černochová
už o ní zahájila jednání. S tím se zároveň u nás obnovila – po krachu plánu na radar v Brdech vyhaslá – diskuse o našem
místě mezi Západem a Ruskem. Poučení k ní bychom ale neměli hledat v resentimentech vlastní zkušenosti s Moskvou ve 20.
století, ale i v mnohem mladších zápletkách vztahů států s dnešním Ruskem přímo sousedících.

Dnes u nás v táboru proti případné základně opět ožívají hlasy o mostu mezi Východem a Západem, o vlastní cestě a další
iluze o možnostech originální české politiky ve světě, kde jen spolupráce a koordinovaný postup něco zmohou proti agresorovi.
Jak ostatně ukazuje právě příklad Ukrajiny.

Jako by současná válka byla novinkou a nečekanou zkušeností s Putinovým režimem, který se právě vyšinul. Maximálně jako
by šlo o nějaké ojedinělé pokračování ukrajinské situace z roku 2014, kdy Putin obsadil Krym. To vše je ale součástí mnohem
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delšího a pestřejšího příběhu, který má nepřekvapivě stereotypní scénář – Moskva proniká do cizích území skrze
separatistické oblasti většinou s nacionální zástěrkou obrany etnických Rusů žijících mimo své původní hranice.

Rozumný důvod pro stát, chabý pro demokracii

Často nyní slýcháme konstatování, že rozpad Sovětského svazu [lock]na počátku devadesátých let stojí za současnou ruskou
touhou po návratu imperiální moci. Že to, co my v moderních dějinách vnímáme jako pozitivum, vidí Moskva jako svůj krach,
respektive jako krach těch, kteří byli tehdy u moci, speciálně Michaila Gorbačova. To je ale ruská perspektiva a držením se jen
a pouze jí dále opisujeme ruský narativ příběhu.

Opomíjíme totiž většinou pohled těch, kteří se tehdy od Sovětského svazu oddělili. Když dnes Vladimir Putin lže o Ukrajině, že
před vznikem sovětského Ruska v roce 1917 neexistovala a že ji vytvořil Lenin, lže vlastně o všech zemích, které se od svazu
sovětských republik odtrhly. Je to samozřejmě výklad vyhovující jeho politice. Jak ale připomíná historik Tony Judt, zmařený puč
roku 1990 představoval pro mnohé sovětské republiky impulz k odtržení, tedy výchozí moment cesty ke státní suverenitě.

Nejen na Ukrajině, ale i v Bělorusku, Moldavsku, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Gruzii, Tádžikistánu a Arménii si
místní straničtí šéfové, jak připomíná Judt, uvědomili, že je to šance. A nikoli jen na vyslyšení národních, vlasteneckých nebo
náboženských tužeb po vlastní identitě a státnosti, ale také šance pro ně. Odhodili stranické průkazky a transformovali se v
místní lídry, ale hlavně překotně ve většině případů znárodnili místní stranický majetek a podmanili jej své moci.

Cesty k samostatnosti nebývají vždy idealistické, ale i to je začátek cesty. Jak ostatně dodává Judt – první krok k
osamostatnění v roce 1991 nebyl ani tak projevem touhy po sebeurčení, ale šlo mnohem více o projev pudu sebezáchovy. Což
„může být rozumný důvod pro založení státu, ale chabá základna pro demokracii“.

Pátá kolona Podněstří

U mnohých těchto „nových“ republik navíc můžeme sledovat vlastně podobný scénář, nejen v pomalé, zdlouhavé a klopotné
demokratizaci, pokud k ní vůbec dochází, ale také a hlavně v dalším vývoji vztahu s Ruskem. Alespoň v tom momentu, že
separatistická území nejsou jen na Ukrajině, ale najdeme je i v jiných odtržených republikách a všude fungují obdobně. Jako
rozbuška problémů a jako pátá kolona Moskvy k udržení aspoň nějakého vlivu v této oblasti.

Své o tom ví například Moldavsko se svým Podněstřím. Podněsterská moldavská republika de iure patří pod Moldavsko,
fakticky jde o stát podporovaný Ruskem. Není divu, právě do Podněstří za Sovětského svazu mířily masivní investice do
průmyslu, toto území se stalo také centrem rusifikace Moldavska.

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 tím, jak aktuální válečná
situace ukazuje, že i ve 21. století jsme náchylní k černobílému vidění světa, k emoční zkratce. Zkušenost přitom napovídá, že
ne všechny dnes prožívané tragédie nutně projdou do dějin jako součást kolektivní paměti.

Když se v roce 1992 rozhořel spor mezi moldavskou vládou a separatisty, skončil nakonec patem, z nějž těžilo nejvíc právě
Rusko. Získalo masivní vliv nad částí cizího státu, kde podporovalo sílící korupci, obchod se zbraněmi a organizovaný zločin.
Oficiálním důvodem, tak jako na východě Ukrajiny, byla ale obrana etnických Rusů na tomto území. Výsledkem bylo
referendum roku 2006, kdy se většina místních vyslovila pro budoucí spojení s Ruskem, proti bylo jen necelého 3,5 procenta.

Podmaněný Kavkaz

Ještě vyhrocenější moderní zkušenost má také národnostně přepestrý Kavkaz. Území dnešní Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu,
Čečenska, Jižní Osetie, Abcházie a dalších republik a oblastí má bujarou vlastní minulost, s ruským fenoménem spojenou
vlastně až poměrně nedávno. Rusko se stává dominantem Kavkazu až v 18. a 19. století, kdy si jej podmaňuje sérií
dobyvačných válek. Toto podmanění dokoná až za SSSR, kdy například Gruzii definuje jako jednu z kolébek nového režimu,
protože právě ona darovala Rusku Stalina.

Kadyrovovo Čečensko dnes oprávněně vnímáme jako vazala a spojence Putinova režimu. V devadesátých letech se tu ale
odehrával jiný příběh. Také tato dnešní autonomní republika Ruské federace vyhlásila v roce 1991 samostatnost a o rok
později se odmítla k Rusku připojit. Válku, kterou proti Čečencům v roce 1992 začalo Rusko, o dva roky později vzbouřenci
vyhráli. Druhá válka, započatá v roce 1999, trvala deset let a v závěru vynesla do čela území právě Ramzana Kadyrova. Stát
usilující na počátku devadesátých let o parlamentní režim tak vrhla k islámskému radikalismu a terorismu.

Ruští vojáci čekají v roce 2003 ve frontě v kasárnách v Grozném, aby mohli odevzdat svůj hlas v čečenském ústavním
referendu. Nový základní zákon potvrdil, že neklidný region na severním Kavkazu se silnými separatistickými tendencemi je
součástí Ruské federace. Foto: ČTK/AP
Ale to už byl v Kremlu pevně usazen Putin, který právě čečenský případ využil ve své předvolební kampani v roce 2000, když z
několika útoků v Moskvě obvinil čečenské teroristy. Nejen Boris Berezovskij už tehdy upozorňoval na podezření, že nešlo o
Čečence, ale o FSB (nástupkyně obávané sovětské tajné policie KGB), která měla vše pro Putina cynicky inscenovat, aby
vyvolala obavy a ukázala svého lídra jako skutečného ochránce bezpečí ruských obyvatel.

Své o ruské neochotě akceptovat rozpad někdejšího bloku ví také Gruzie se svou Jižní Osetií. Ta sice patří pod Gruzii, reálně
je však zcela závislá na Rusku. Zvláště po roce 2008, kdy se také zde opakoval známý scénář. Putinem podporovaní
separatisté na jedné straně, autonomní vláda Gruzie na té druhé.

Jak připomíná další ze znalců putinismu Mark Galeotti, bezzubá reakce Západu nejen na všechny předešlé spory, ale také na
ruskou invazi do Gruzie v roce 2008 dala Moskvě jistotu, že následný vpád na Krym v roce 2014 vyvolá jen dočasné a
symbolické protesty. Jistotu, kterou narušili až dnešní neústupní Ukrajinci, kteří zatím svým odporem nutí Západ opustit
bezzubost a konečně stanout co možná rozhodně na straně obrany svého světa a zájmů.
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Tragická zkušenost Pobaltí

V docela jiné situaci se mezinárodně pohybuje trojice pobaltských států Estonsko, Litva a Lotyšsko. Po roce 1991 zde byl
mimořádný tlak na zařazení do politických i vojenských struktur Západu nápadně intenzivní – s velmi jasnou historickou
zkušeností s ruským impériem. Zároveň jsou dějiny těchto zemí po roce 1918 také plné rozporů a složitých okamžiků. Jejich
novodobá státnost byla spojena s válečným děním ani ne tak samotné velké války, ale následných několika let, kdy se
pohybovaly mezi německým, polským a ruským vlivem.

Pokud bychom hledali společné jmenovatele pro tyto tři státy, historik Timothy Snyder uvádí tyto momenty: byla by to rusifikace
– budování ruské etnické skupiny, dále pak deportace tisíců obyvatel ze strany Moskvy na Sibiř a nakonec i zkušenost druhé
války, jež opět postavila všechny tři země mezi dva mlýnské kameny. S tímto rozporem se vyrovnávaly těžko, včetně vlastního
podílu na genocidách.

Například Lotyšsko bylo obsazeno Sovětským svazem v roce 1940, ale už o rok později jej vystřídali nacisté a také tohoto
území se týkala genocida Židů (na níž se podílely lotyšské jednotky). Když pak válka skončila vítězstvím Rudé armády, téměř
padesát tisíc Lotyšů bylo deportováno v roce 1949 na Sibiř.

V litevském Vilniusu si připomínají sovětskou okupaci zachováním autentických vězeňských prostor NKVD. Foto: archiv Michala
Stehlíka
Litva se zase zmítala v někdejší tradici polsko-litevského vztahu a dnešní hlavní město Vilnius mělo silnou polsko-židovskou
tradici. Litevským se stalo až dlouho po roce 1945. Rozpad sovětského impéria zde byl navíc hodně dramatický, což jsme
pozapomněli, ale nebyl počátkem roku 1991 prost střelby, včetně obětí. Sovětská vojska odtud odešla až v roce 1993.

Estonsko žilo v nebezpečí ruských imperiálních tradic prakticky permanentně. Jeho území se týkala i ruská občanská válka a
nezávislost zde byla vyhlášena až s rokem 1920. Během třicátých let spadlo do diktatury a následoval scénář již podobný
dalším zemím. Sovětskou invazi v červnu 1940 zde provázely okamžité popravy více než dvou tisícovek lidí. O rok později přišla
nacistická invaze – a opět scénář židovské genocidy, včetně zapojení samotných Estonců. Když na území opět vstoupila Rudá
armáda, následovala deportace dvaceti tisíc Estonců na Sibiř. Právě zde byla rusifikace nesmírně intenzivní. Pokud hovoříme o
cca 90 % Estonců v roce 1941, v polovině 50. let jsme již pouze na nějakých 50 %.

Estonské muzeum okupace v Tallinnu přippomíná tisíce deportací a útěků: Foto: archiv Michala Stehlíka
Již tento stručný fokus do pobaltských dějin ukazuje přinejmenším to, jak odlišnou zkušenost má česká společnost se skutečně
brutálním charakterem ruských (sovětských) invazí a okupací. Nehledě na to, jak specifickou historickou zkušeností by byl
Dálný východ a složité vztahy Ruska s Čínou, Mongolskem či Japonskem. Připomeňme jednu zajímavou drobnost, která
ukazuje, jak ohebně lze pracovat s pojmy: když Sovětský svaz v roce 1968 okupoval spolu s dalšími Československo, jeden z
vedoucích komunistů Číny nazval tento útok dokladem sovětské fašistické politiky. Jak vidno, fašismus a nacismus se vznáší na
všech stranách ruských hranic.

Hlavně udržet vliv

Zkrátka a dobře, není tu jen naše středoevropská zkušenost s někdejším Sovětských svazem, rámovaná událostmi prvních
poválečných let, rokem 1956 v Maďarsku a Polsku a rokem 1968 u nás. To je vlastně příběh tomu dnešnímu ukrajinskému dost
nepodobný. Tehdy nešlo ze strany Moskvy o podporu separatistů nebo o hájení zájmů etnických Rusů na cizím území, ale o
spory uvnitř komunistických stran, případně o spory mezi těmito stranami a občany jejich zemí.

Mnohem blíže dnešku je Mark Galeotti, když říká, že Putin vždy nejbrutálněji trestal ty země bývalého SSSR, které se dostaly
nejdál na cestě k samostatné existenci. Proto tak krutě zasáhl v Gruzii v roce 2008, proto dnešní Ukrajina. Trestá je za smělost,
s jakou se od původní oligarchizace postsovětských bossů začaly přibližovat západním standardům. Putin si totiž podle
Galeottiho neumí především připustit, že by na tyto státy jednou nemusel mít už žádný vliv. Už proto by bylo váhání nad
jednoznačným postojem Česka k partnerům v NATO a EU jen naskočením na Putinův scénář, který piluje už léta na svých
nejbližších sousedech.

Stručně

Mnozí mají za to, že současná válka je jakousi novinkou a nečekanou zkušeností s Putinovým režimem, který se právě vyšinul.
Maximálně jako by šlo o nějaké ojedinělé pokračování ukrajinské situace z roku 2014, kdy Putin obsadil Krym.
To vše je ale součástí mnohem delšího a pestřejšího příběhu, který má nepřekvapivě stereotypní scénář – Moskva proniká do
cizích území skrze separatistické oblasti většinou s nacionální zástěrkou obrany etnických Rusů žijících mimo své původní
hranice.
Vzpomeňme jen na Pobaltí, Kavkaz, Podněstří…
Putin vždy nejbrutálněji trestal 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.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV  UK , MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými
dějinami 20. století.

Podcast Přepište dějiny můžete poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Gazetisto.

Živé vysílání 08:05

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 251 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


RÁDIO , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 08:55 , Poslechovost pořadu:
163 214 , Pořad: 08:05 Živé vysílání , AVE: 3 290 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,81
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Já mám takovýhle postaru utíkat. Takže pokud.

mluvčí 
Se nic nestane a domluvíme se na smlouvě, tak samozřejmě. Budu.

mluvčí 
Rád, že pokračuju.

mluvčí 
Hokejisté Třince se ujali vedení ve finálové sérii extraligového play off 32 na zápasy. V pátém utkání si na domácím ledě
poradili se Spartou 73 a zítra mohou na stadionu Sparty oslavit třetí mistrovský titul v. Řadě.

mluvčí 
Tisíce lidí sdílí vylhané video mladé.

mluvčí 
Rusky, která pro stanici Russian Today tvrdí, že jí Univerzita Karlova v Česku vyhodila kvůli válce na Ukrajině ze studia
sociologie. Ruská zpravodajská televize kontrolovaná státem označuje jako lisu žádná taková dívka, ale daný obor na
univerzitě v Praze nestudovala. Ale pro vás další díl ověřovány Radiožurnálu. Nabídneme ho už do čtvrt na 9 naše vysílání 6
minut po osmé přejeme dobré ráno. Ranní.

Jak jsme slíbili teď se vrátíme další informaci zprávy ověřuje náš tým na webu irozhlas cz. Ruská státní televize rostl Today.
Minulý týden zveřejnila nahrávku s ruskou studentkou jsou dívka v ní tvrdí, že studovala sociologii na univerzitě Karlově v
Česku a že ji vyhodili kvůli válce na Ukrajině. Tým projektu vyrovná ale zjistil, že je historka smyšlená přebrali i české
dezinformační kanály a sdílely tisíce lidí.

mluvčí 
Někde občas jsem musela lhát prostě nějakého strachu strach. Jemuž spolu několikrát vzbudil, můžu uvést konkrétní případ,
kdyby přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat.

mluvčí 
Popisuje mladá dívka podle videa odvysílaného ruskou televizí teď studuje v Moskvě, protože česká univerzita vyhodila. Ve
videu tvrdí, jaký v březnu přednášející oznámili, že pro Rusy není na jejich vysoké škole místo. Pak dívce údajně začali úmyslně
zhoršovat známky. Není to ale pravda. Podle mluvčí fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity  Kláry Dolákové od začátku
války na Ukrajině nikdo studenty známkami nehodnotil.

mluvčí 
Na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  neprobíhalo zkouškové období. Není tedy možné, aby vyučující studentům teď
zhoršovaly známky, jelikož žádné známky za aktuální semestr ještě nemají. Žádná.

mluvčí 
Lisa z Ruska navíc studium na fakultě neukončila. Dodává Klára Hyláková.

mluvčí 
Na základě kontroly informačního systému navíc mohu potvrdit následující v aktuálním semestru. Žádná studentka se jménem
Lisa studia na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  nezanechal, že by.

mluvčí 
Škola přistupovala k ruským studentům po invazi Ruska na Ukrajinu, jinak nepocítil ani současný student fakulty  sociálních
věd  Daniela Naumov.

mluvčí 
Jsem nic nezměnilo sice sešlo tipovat, byť trošku smutný, ale žádné konfrontaci zatím nedošlo.

mluvčí 
Nemá ani informace o tom, že by někdo útočil na jiné studenty z Ruska Jana Magdoňová. Tomáš Pika, Radiožurnál.

mluvčí 
Výpadek webu ministerstva vnitra způsobil kyber útok potvrdil před chvílí rezort. Jde o cílené přetížení webu stejném útoku ve
státu čelili před týdnem v situaci dál sledujeme. Ve washingtonské národní katedrále dnes bude pohřeb Madeleine Albrightové.
Někdejší americké ministryně zahraničí původem z Československa. Smuteční řeč přednese prezident Joe Biden i bývalý šéf
Bílého domu Bill Clinton, jehož kabinetu Albrightová v letech 1997-2001 působila. Obřadu se zúčastní i česká delegace s
ministrem zahraničí Janem Lipavským Madeleine Albrightová zemřela 23. března ve 84 letech.

mluvčí 
Je 8 21 budila středeční ranní Radiožurnál. Do 27. dubna dobré ráno. Do evakuace civilistů z oceláren zůstal v Mariupolu. Na
jihu Ukrajiny by se mohla zapojit Organizace spojených národů Červený kříž humanitární situace ve městě jednou z Moskvy
generální tajemník OSN Antonio Guterres s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. OSN v následném prohlášení podle
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agentury Reuters napsala, že Putin se zapojením obou mezinárodních organizací do evakuace v podstatě souhlasí. Kyjevu se
s Moskvou už několik dnů nedaří dohodnout na bezpečných trasách, kterými by lidé mohli z oblastí bojů odjet. Situace na
Ukrajině teď víc s naší reportérkou v Kyjevě Janou krasovou dnes přeju hezké ráno.

mluvčí 
Pěkné ráno. A taky omezené bezpečné cesty pro odchod lidí míst bojů se samozřejmě odráží, jak na humanitární situaci, tak v
počtu obětí, například při včerejším ruské ostřelování dne Doněcké oblasti podle gubernátora Pavla, které Lenka zemřeli 3
civilisté a 6 jich bylo zraněno. Ukrajinská ombudsmanka Ludmila tenisová taky uvádí, že se na Ukrajině pohřešuje přes 16 000
lidí. Asi 2000 z nich jsou vojáci a mezi civilisty přibližně čtvrtina pochází z Mariupolu. Britské ministerstvo obrany upozorněn to,
že při většině leteckého bombardování ve městě Rusové navíc použili naváděné střely, a to potom zvyšuje riziko obětí mezi
civilisty. Kyjev hlásí, že včera ukrajinští vojáci odrazili celkem 9 ruských útoků v Doněcké luhanské oblasti. Podle ruské tiskové
agentury Interfax převzala ruská armáda úplnou kontrolu na celou křesťanskou oblastí na jihu země a taky částmi Charkova
Záporoží Mikolaj Iva. Informace ale nelze nezávisle ověřit ukrajinský generální štáb, nicméně ve svém ranním hlášení připustil
dobytí několika obcí ruskými silami.

mluvčí 
V centru Kyjeva včera demontovali jeden ze sovětských památníků. Co ho nahradí?

mluvčí 
Tak dělníci odstranili sochu dvou mužů, kteří drželi symbol Sovětského svazu. To sousoší stálo po takovým velkým obloukem
připomínajícím dobu v jednom ze zdejších parků, tak ten Petr pilíř ten má zůstat být nasvícený nebo natřený v ukrajinských
barvách. A starosta Vitalij Kličko taky oznámil, že z města zmizí dalších 60 sovětských památníků.

mluvčí 
Z Kyjeva naše reportérka Jana Karasová, ano, díky.

mluvčí 
Děkuji, na slyšenou.

Vyhodila‘ Univerzita Karlova ruskou studentku? URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: rizeniskoly.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 10:08 , Země: Česko
Po internetu se šíří reportáž ruské státní televize Russia Today (RT) o ruské studentce Lize, kterou měla „vyhodit“ Univerzita
Karlova.

V příspěvku iRozhlas.cz v cyklu zvaném "Ověřovna" se můžete dočíst, že žádná taková studentka na FSV  UK  studia
nezanechala a že se jedná o falešnou zprávu. 
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/overovna-univerzita-karlova-ruska-studenta-russia-today-rt_2204270500_pik 

„Nikdo takový u nás nestudoval.“ Univerzita Karlova odmítá obvinění z propagandistického videa Russia Today
URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: denikn.cz , Autor: Petr Vodseďálek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 11:53 , 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
Po sociálních sítích se šíří část dokumentu z produkce ruské propagandistické televize Russia Today (RT), v němž údajná
bývalá studentka obviňuje Karlovu univerzitu z rusofobie. Mladá žena v úryvku, který viděly desítky tisíc lidí, tvrdí, že jí učitelé
nejprve zhoršili známky a pak ji vyloučili ze studia, a to čistě jen proto, že je Ruska. Univerzita popřela, že by tuto ženu
evidovala mezi svými studenty.

Ruská propagandistická stanice Russia Today zveřejnila „dokument“ nazvaný Rusofobie, v němž se objevuje v roli oběti i
mladá žena vystupující pod jménem Liza. Dokument tvrdí, že ještě v březnu pobývala v Praze a studovala na Univerzitě Karlově
jakýsi sociologický obor. Po začátku války prý však začala narážet na útlak ze strany vyučujících. Nejprve jí měli zhoršovat už
udělené známky a nakonec ji ze školy úplně vyloučit.

„Setkala jsem se s bezdůvodným [lock]snížením už udělených známek. (…) Předmět jsem splnila na začátku akademického
roku a koncem února se najednou známka snížila,“ tvrdí žena v „dokumentu“. „Mohu si vybavit konkrétní případ, kdy mi
vyučující dal jednoznačně najevo, že dál už se mi tady studovat nepodaří,“ dodává. Nyní už prý studuje sociologii na Vysoké
škole ekonomiky v Moskvě.

Video ruské státní televize RT do českého prostředí šíří propagandisté z ruského státního portálu Sputnik skrze kanály na
sociálních sítích, které se tváří jako 'nezávislá média'. Odtud ho přebírají trollí farmy a tzv. užiteční idioti, kteří ho spamují
napříč českým internetem. pic.twitter.com/2KrzvOiXBq

— Roman Maca (@_Roman_Maca) April 25, 2022

Obsah videa, které už se šíří i českými dezinformačními kanály, Univerzita Karlova popírá, jak už upozornil server iRozhlas.

Deník N obsah propagandistického videa ověřoval v otevřených zdrojích, u Univerzity Karlovy, jednotlivých fakult u příslušných
kateder.
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Tiskový mluvčí UK Václav Hájek Deníku N napsal, že vedení univerzity k 1. březnu sice „pozastavilo plnění meziuniverzitních
smluv o spolupráci s ruskými univerzitami a vyzvalo děkany jednotlivých fakult, aby zvážili stejný postup u smluv mezifakultních“.
To ale podle něj neznamená, že dochází k „bezhlavému a hromadnému vylučování studentů z řádného studia“.

Klára Hyláková z Fakulty  sociálních  věd , pod kterou spadá jedna z celkem tří univerzitních kateder sociologie, zprávu o
vyhozené ruské studentce považuje za nepravdivou. „Od začátku války, tedy 24. února 2022, na FSV  UK  neprobíhalo
zkouškové období. Není tedy možné, aby vyučující studentům zpětně zhoršovali známky, jelikož žádné známky za aktuální
semestr ještě nemají,“ napsala Hyláková.

„Pokud by došlo k ukončení studia ze strany fakulty (tedy vyhození studenta), na základě harmonogramu akademického roku a
z procesních důvodů se tak děje až v září,“ doplnila tisková mluvčí fakulty. Dodala, že podle informačního systému navíc žádná
studentka s takovým jménem studia nezanechala.

Podle Hylákové sice FSV  UK  otevřeně podporuje svobodnou a nezávislou Ukrajinu, zároveň ale odmítá jakékoliv uplatňování
kolektivní viny vůči ruským občanům.

Podobně se vyjádřil i vedoucí katedry sociologie FSV  UK  Jakub Grygar: „Ve Studentském informačním systému UK (SIS) je
uvedena pouze jedna studentka FSV  UK  se jménem Elizaveta, která studovala studijní program sociologie a zanechala studia
před jeho dokončením. Byla u nás jako stážistka v akademickém roce 2014/15 a končila s hodnocením všech absolvovaných
kurzů 1.“

Doplnil, že ani na Filozofické fakultě UK, kde je také zajišťována výuka sociologie, žádnou současnou ani minulou studentku
tohoto jména ve studijním systému nedohledal.

Deník N oslovil i další dvě fakulty, kde se vyučuje sociologie, aby ověřily, zda u nich ruská studentka se jménem Liza nebo
Elizaveta v aktuálním akademickém roce studuje či studovala. Jak Filozofická fakulta (FF), tak Fakulta humanitních studií (FHS)
tvrzení o vyhozené studentce popřely.

„Na FHS je poměrně velký počet ruskojazyčných studentů a toto je poměrně časté jméno. To znamená, že studentky tohoto
jména zde máme, i když ne přímo v rámci studijního programu sociologie,“ napsal vedoucí katedry sociologie Ondřej Špaček.

Proděkan Tomáš Holeček pak na dotazy Deníku N odpověděl, že o „takovém případu na FHS UK neví“.

O takové studentce neví ani na Filozofické fakultě, sdělila Eva Richter z katedry sociologie. Podle ní nejde o první případ, kdy
ruská propaganda upozorňuje na domnělou rusofobii na českých vysokých školách. „Obdobné komunikační aktivity ruských
oficiálních zdrojů jsme už v minulosti museli ostře odmítnout,“ dodala Richter. Svými slovy odkazovala na vyjádření ruské státní
zpravodajské agentury TASS a ruské ombudsmanky Taťány Moskalkové, podle nichž mělo hned po začátku války na Ukrajině v
České republice docházet k vylučování ruských studentů ze studia.

„FF UK chce ujistit všechny své ruské studentky a studenty, že průběh jejich studia zůstává nezměněn bez ohledu na současné
geopolitické napětí. Jakékoli sankce či kroky, které Česká republika nebo Univerzita Karlova přijímají jako odpověď na ruskou
agresi na Ukrajině, nejsou a nebudou v žádném případě namířeny vůči individuálním studentům ruského občanství či původu.
Jakékoli uplatňování principu kolektivní viny je v rozporu s ideály demokratické společnosti a otevřené akademické diskuse, k
nimž se FF UK a celá Univerzita Karlova hlásí, a proto naprosto nepřichází v úvahu,“ informovala tehdy univerzita.

Stručně:

Ruská propagandistická stanice Russia Today zveřejnila video s údajnou obětí rusofobie na Univerzitě Karlově.
Mladá žena tvrdí, že jí vyučující po vypuknutí války na Ukrajině snižovali známky a nakonec ji ze školy vyhodili.
Univerzita i jednotlivé fakulty to popírají.
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Tomáš Zima: České školy jsou otevřené studentům všech národností. Zpráva o vyhozené ruské studentce je lež
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Ruská propaganda zaútočila na Univerzitu Karlovu. Kde je pravda o vyloučené ruské studentce? Proč média úmyslně šíří
strach? Jak se resort školství vypořádává s náporem ukrajinských žáků a studentů? Zamýšlí se emeritní rektor Univerzity
Karlovy. V audiozáznamu ještě uslyšíte o významu vzdělání obecně nebo o důsledcích odlivu mozků z válečných oblastí. A
připomíná se i osobnost generála Františka Moravce.

Ruská státní televize Russia Today nedávno informovala o studentce sociologie z Univerzity Karlovy, která měla být údajně
kvůli rusofobii ze studií vyloučena. Server iRozhlas však po rozhovoru s fakultou  sociálních  věd  zjistil, že žádná taková
studentka neexistuje.

„Je to typický fake news, lživá zpráva,“ odpovídá v pořadu Jak to vidí... emeritní rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Na
univerzitě studují lidé z více než 100 zemí světa. Univerzita Karlova a i jiné české vysoké školy jsou otevřené studentům všech
národností.“

„V minulosti jsme například podporovali běloruské studenty, kteří utekli po volbách v Bělorusku. Vytváří se celá řada programů
na podporu ukrajinských studentů. Jsou tady lidé i z jiných zemí, kde jim hrozí perzekuce. Takže jde bohužel o klasickou lživou
zprávu.“

Chybí mravní imperativ

Bohužel celá řada zpráv v elektronickém prostoru je neověřitelná a zavádějící. Často jde o polopravdy. A i záměr či profit lidí,
kteří fake news vytvářejí, jsou často nejasné. V tomto případě jde ale podle Tomáše Zimy o jasnou snahu pomluvit Českou
republiku a Univerzitu Karlovu v souvislosti se situací na Ukrajině.

„Bohužel je smutné, že médiím často chybí vnitřní mravní imperativ, který by jim bránil lidi strašit a vyvolávat paniku. Ve
zprávách velmi často vidíte jenom lidské neštěstí a utrpení. Upřímně nevím, jaký přínos pro občany České republiky má
informování o dopravní nehodě v Kolumbii. Média by měla přinášet i něco pozitivního.“

Integrace pokračuje

Třeba to, že i když je konflikt na Ukrajině svým způsobem zátěžovým testem fungování našich systémů a struktur, nápor
ukrajinských uprchlíků zvládají resorty zatím dobře.

„Nacházíme se teď v akutní fázi. Ale řekl bych, že jak resort školství, tak resort zdravotnictví se s náporem ukrajinských
studentů a pacientů vypořádávají velmi dobře. Děti jsou integrovány do tříd a škol, probíhá řada programů, vznikl nadační fond
Děti Ukrajiny, který poskytuje i psychologickou podporu a výuku češtiny.“

Nedostatek lékařů a kvalifikovaných učitelů byl nicméně v České republice problém i před vypuknutím války na Ukrajině. Tomáš
Zima je ale přesvědčen, že jistým řešením by bylo postupné začlenění a využití lékařů a učitelů z Ukrajiny. „Je třeba samozřejmě
hledět na splnění požadavků na regulované profese, ale na druhé straně nemusíme být ve všech situacích tolik dogmatičtí.“

OVĚŘOVNA: ‚Vyhodila‘ Univerzita Karlova ruskou studentku? Ověřili jsme reportáž Russia Today URL
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Po internetu se šíří reportáž ruské státní televize Russia Today (RT) o ruské studentce Lize, kterou měla „vyhodit“ Univerzita
Karlova. V příspěvku, který na sociálních sítích viděly desítky tisíc lidí, říká, že jejímu vyhození předcházel nátlak a zpětné
zhoršování známek. Jaká je ale pravda? Žádná studentka se jménem Liza studia na univerzitě nezanechala. Zkouškové období
navíc skončilo před začátkem války, nebylo proto možné známky zhoršit.

„Občas jsem musela lhát prostě z nějakého strachu,“ začíná vyprávění ruské studentky Lizy v reportáži ruské státní televize
Russia Today (RT) s názvem „Oběť rusofobie“.

Liza měla – podle televizí prezentovaných informací – donedávna studovat na Univerzitě Karlově sociologii. Jenže pak přišla
válka a s ní se měla Liza podle reportáže setkat na škole s „rusofobií“. Učitelé jí měli naschvál zhoršovat prospěch, a to nejen u
nově psaných zkoušek, ale i u těch, které už absolvovala dřív.

V březnu pak měli podle reportáže Lize učitelé říct, že „na škole pro Rusy není místo“. „Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi
přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat,“ říká ve videu údajná studentka.

Reportáž navíc informaci rámuje do širšího kontextu a vyvozuje, že „po započetí speciální vojenské operace (Ruskem uváděný
termín pro invazi – pozn. red.) na Ukrajině začali ruské studenty vylučovat ze zahraničních vysokých škol“.

Realita?

Jenže jaká je skutečnost? „Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná
studentka se jménem ‚Liza‘ studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nezanechala,“ vysvětluje
serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu mluvčí fakulty Klára Hyláková.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 255 / 326

http://dvojka.rozhlas.cz/tomas-zima-ceske-skoly-jsou-otevrene-studentum-vsech-narodnosti-zprava-o-8732629
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdvojka.rozhlas.cz%2Ftomas-zima-ceske-skoly-jsou-otevrene-studentum-vsech-narodnosti-zprava-o-8732629
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/overovna-univerzita-karlova-ruska-studenta-russia-today-rt_2204270500_pik
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpravy-domov%2Foverovna-univerzita-karlova-ruska-studenta-russia-today-rt_2204270500_pik
http://www.newtonmedia.eu/


Podle ní není údajné zhoršování známek učiteli reálné. Třeba už proto, že v době začátku ruské invaze na Ukrajinu nemohli
studenti absolvovat žádné zkoušky.

„Od začátku války, tedy 24. 2. 2022, na FSV  UK  neprobíhalo zkouškové období. Není tedy možné, aby vyučující studentům
zpětně zhoršovali známky, jelikož žádné známky za aktuální semestr ještě nemají,“ popisuje Hyláková.

Pokud by tedy ze strany fakulty mělo k ukončení studia konkrétního studenta hypoteticky v tomto semestru dojít, stalo by se to
až na podzim. „Na základě harmonogramu akademického roku a z procesních důvodů se tak děje až v září,“ pokračuje v
objasnění běžné praxe mluvčí.

‚Odmítáme kolektivní vinu‘

Jak dodává, je sice pravda, že FSV  UK  „podporuje svobodnou a nezávislou Ukrajinu“, nepřipouští ale útoky na své studenty.

„Odmítáme jakékoliv uplatňování kolektivní viny vůči ruským občanům,“ říká kategoricky Hyláková s tím, že na základě
uvedených informací je možné říci, že jde jednoznačně o falešnou zprávu.

To potvrzuje i mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek, podle něhož je ukončení studia konkrétního studenta nebo studentky
výhradně na základě studijních výsledků. A že ačkoliv univerzita po začátku ruské invaze na Ukrajinu pozastavila plnění
mezinárodních úmluv o spolupráci s ruskými univerzitami, neznamená to, že by záměrně Rusům ukončovala studium.

„Pozastavení smluvních vztahů s univerzitami zároveň nezaložilo žádné právní důvody k jakémukoli bezhlavému a hromadnému
vylučování studentů z řádného studia na Univerzitě Karlově,“ říká Hájek.

‚Neslyšel jsem o tom‘

Redakce iROZHLAS.cz a Radiožurnál kontaktovaly také ruského studenta Danila Naumova, který na fakultě studuje poslední
ročník magisterského studia. Ani on se ale na univerzitě s prezentovanou diskriminací nesetkal a o případu údajně vyhozené
Lizy neví.

„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.

Sám se zatím po ukončení studia do Ruska neplánuje vrátit, a to právě kvůli válce na Ukrajině. Jak dodává, většina ruských
studentů, které v Česku zná, se chce zachovat stejně. „Taky jsem u nich neslyšel, že by měli nějaké problémy se studiem nebo
že by se chtěli třeba teď vracet do Ruska,“ říká.

Po vydání článku redakci odpověděla i další ruská studentka na Univerzitě Karlově Olga Sharkova. Ani ona zkušenosti s
diskriminací na univerzitě nemá.

„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,“
popsala serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Rusofobie?

Případy, kdy se lidé začali vůči Rusům žijícím v Česku chovat odměřeně až nenávistně, se ale objevily – server iROZHLAS.cz
některé popsal už dříve. Na školách se ale tyto nálady pokusily instituce podchytit hned v začátcích.

Před případy „rusofobie“ vůči studentům a žákům na českých školách na začátku války na Ukrajině varovalo ministerstvo
školství v čele s ministrem Petrem Gazdíkem (STAN).

„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 ministr pro iROZHLAS.cz.

A proti diskriminaci studentů se okamžitě postavila nejen Univerzita Karlova, ale třeba i pražská Filmová a televizní fakulta
Akademie múzických umění (FAMU) nebo Masarykova univerzita v Brně.

„I když s námi cloumají emoce a hněv, nemůžeme se obrátit vůči ruským studentům, studentkám, akademikům a akademičkám
na Masarykově univerzitě. Oni jsou stejnou obětí Ruské federace jako ti, kteří nyní bojují na Ukrajině,“ vyzval studenty a
profesory k toleranci třeba i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Autoři posudku o plagiátorství nastupujícího šéfa ÚSTR: Jeho zvolení je políček snahám o kultivaci české vědy
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Ústavem pro studium totalitních režimů otřásá spor o plagiátorství nastupujícího šéfa Ladislava Kudrny. Na otázky Deníku N
odpověděli tři členové Vědecké Rady ČR, sloužící jako poradní těleso ředitele, podle jejichž posudku historik ve své knize
převzal pasáže z jiných publikací.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 256 / 326

https://denikn.cz/867671/autori-posudku-o-plagiatorstvi-nastupujiciho-sefa-ustr-jeho-zvoleni-je-policek-snaham-o-kultivaci-ceske-vedy/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fdenikn.cz%2F867671%2Fautori-posudku-o-plagiatorstvi-nastupujiciho-sefa-ustr-jeho-zvoleni-je-policek-snaham-o-kultivaci-ceske-vedy%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Vedení se nakonec s Kudrnou v tichosti dohodlo, že věc nebude řešit, protože šlo o jedinou kapitolu ve dvanáct let staré
publikaci. Do případu se tehdy vložili i členové Rady ÚSTR, která na ústav dohlíží. Kudrny se zastali a kauzu označili za
účelovou. Nyní se téma znova dostává na stůl – historik totiž 1. května nastupuje do čela ústavu.

Odcházející vedení ústavu zveřejnilo na svém webu na žádost o informace od neznámého tazatele podrobné podklady z
vyšetřování kauzy včetně zvukových nahrávek z bouřlivého jednání Rady ÚSTR. Podrobnosti popisujeme zde.

Radní měli mnoho výhrad k tomu, že se vedení začalo před rokem a půl zabývat kapitolou z Kudrnovy knihy Bojovali a umírali v
Indočíně: První vietnamská válka a Čechoslováci v Cizinecké legii na anonymní podnět, kritizovali i práci trojice vědců, kteří text
analyzovali.

Jelikož všichni tři odborníci písemně odpověděli na dotazy Deníku N, přinášíme jejich vyjádření v souhrnné podobě.

Kdo se prací historika Kudrny zabýval:

Jakub Končelík – bývalý děkan Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , je členem Katedry mediálních studií a Centra pro
mediální studia (CEMES)

Jiří Lach – historik a politolog, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde byl osm let (do roku 2018) děkanem Filozofické
fakulty, poté působil tři roky jako prorektor pro rozvoj

Libora Oates-Indruchová – zabývá se dějinami sociologie, pracuje v Sociologickém ústavu na Univerzitě Graz v Rakousku, od
roku 2015 je též členkou Vědecké rady pro sociální vědy Rakouského fondu pro výzkum (FWF, protějšku české Grantové
agentury ČR)
S posudkem přišla vaše pracovní skupina ustanovená ze členů Vědecké rady zhruba před rokem. Vedení ústavu se pak sešlo
s docentem Kudrnou a vzhledem k tomu, že se pochybení objevilo jen v jedné, přehledové kapitole, dohodli se, že ho nečeká
žádná sankce. Vy jste navrhovali například pracovní ponížení. Rada ÚSTR se přitom historika zastala a letos v březnu jej
zvolila do čela ústavu. Jak hodnotíte, jak se celá věc vyvinula?

Jakub Končelík: O posouzení podezření na plagiátorství u vědecké práce jsem byl v uplynulých letech požádán různými
institucemi v desítkách různých případů. Na základě své dosavadní zkušenosti soudím, že v případě podezření vázaného na
docenta Kudrnu postupovalo vedení ÚSTR úplně normálně: vyžádalo si expertní stanovisko, s tím seznámilo docenta Kudrnu a
vyžádalo si jeho stanovisko. Nevím úplně, jak by to mělo být jinak.

O dalším vývoji jsem informován pouze zprostředkovaně. Zaměstnavatelé s nálezy nakládají různě a zažil jsem všeliká řešení.
Že se Rada ÚSTR na základě znalosti našich zjištění rozhodla zvolit docenta Kudrnu ředitelem ÚSTR, považuji za [lock]řešení…
neotřelé.

Jiří Lach: Nynější vedení ÚSTR se v celé záležitosti snažilo postupovat velmi poctivě a citlivě zároveň. Proto byla nejprve
oslovena Vědecká rada ÚSTR, aby bylo vůbec zjištěno, zda došlo ze strany pana docenta Ladislava Kudrny k nějakému
prohřešku. Jedna kapitola jeho práce je bez jakýchkoliv pochybností plagiátem, a proto Vědecká rada doporučila, aby záležitost
byla s panem docentem Kudrnou projednána, což se stalo.

Pokud vím, vedení ústavu usilovalo o to, aby podobné případy nenastaly, a pořádalo školení, pohovory s jednotlivými
odděleními a podobně. Rada ÚSTR měla samozřejmě právo vybrat nového ředitele ústavu, ale volba pana docenta Kudrny je
zcela nevhodná, jak z důvodu jeho plagiátorství, tak pro koncepci, s níž se o pozici ucházel. Tato koncepce je spíše
ideologickým materiálem než programem pro rozvoj vědecké, popularizační a paměťové instituce ve 21. století.

Libora Oates-Indruchová: To, že Rada ze všech možností zvolila právě Ladislava Kudrnu za nového ředitele ÚSTR při plné
znalosti závěrů analýzy naší pracovní skupiny a postupu, jak jsme k nim došli, považuji za políček snahám o kultivaci české
vědecké kultury po listopadu 1989.

Ze záznamů jednání Rady ÚSTR vyplývá, že minimálně čtveřice radních kritizovala postup vaší pracovní skupiny. Padaly
například výtky, že jste pana docenta Kudrnu nezapojili už do procesu zkoumání a vedení ho oslovilo až poté, co mělo váš
verdikt v ruce. Proč jste jej neoslovili? Udělali byste to dnes jinak?

Jakub Končelík: Naším úkolem bylo zjistit, zda a do jaké míry je text shodný s texty jinými. A zasadit nález do kontextu –
povědět, zda bylo počínání docenta Kudrny standardní, či ne. Pro zjednodušení lze říci, že jsme zpracovali něco jako „znalecký
posudek“. Prvotní nalezení shody dvou a více textů musí proběhnout nezávisle na názoru jejich autorů. Proč a jak k
případnému opisování došlo, řeší zaměstnavatel, ne „znalec“. Dělat to jinak by bylo švihlé.

Jiří Lach: Považuji za solidní, že vedení ÚSTR jednalo o plagiátu s panem docentem Kudrnou až v situaci, kdy mělo v ruce
analýzu pracovní skupiny, kterou projednala Vědecká rada, a bylo zřejmé, že k plagiátorskému jednání skutečně došlo.

Důvod k jednání s panem docentem Kudrnou ze strany pracovní skupiny, respektive Vědecké rady nebyl, protože Vědecká
rada není v roli zaměstnavatele. Pracovněprávní vztahy řeší ředitel. Roli pracovní skupiny vidím v úrovni poskytnutí informací.
Za sebe po roce konstatuji, že bych neudělal nic jinak, což platí od náhledu na posuzovaný text až po doporučení vedení
ústavu, jak jednat.

Libora Oates-Indruchová: Vědecká rada je poradním orgánem ředitele ÚSTR v odborných otázkách. Vedení ÚSTR sestavilo
pracovní skupinu ze tří členů a členky Vědecké rady, kteří ze svých institučních funkcí a profesního autorského působení mají
zkušenosti s ověřováním a řešením podezření z plagiátorství i jiných provinění proti etice vědecké práce.

Pracovní skupina dostala zadání spadající do její expertizy a kompetence Vědecké rady: provést textovou analýzu
inkriminované práce s cílem zjistit, zda skutečně došlo k plagiátorství, či nikoli. Svou zprávu předala pracovní skupině Vědecké
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radě k projednání a ta ji předala vedení ÚSTR jako podklad pro zvážení dalšího postupu. Vyslechnutí všech stran případu
nebylo úkolem pracovní skupiny a ani by to nebylo správné, protože by to překročilo kompetence Vědecké rady.

Dnes bych postupovala úplně stejně, neboť jde o zcela standardní instituční postup. Vedení obdrží upozornění, jehož
zanedbání by mohlo vést k vážnému poškození pověsti ústavu, musí jej tedy prošetřit. Pro posouzení plagiátorství je analýza
předmětu – textu – vždy prvním krokem.

Vedení se tedy obrátí na odborníky z praxe, aby provedli analýzu „předmětu doličného“, publikovaného textu po odborné
stránce, zda se oznámení zakládá nebo nezakládá na skutečnosti. Další kroky jako vyžádání si stanoviska autora vedoucí k
úplnému vyšetření případu jsou pak úkolem orgánu k tomu určeného ve struktuře instituce: například vedení ústavu,
disciplinární nebo etické komise.

Členové Rady ÚSTR dále kritizovali „dehonestující tón“, v němž byly vaše závěry napsány, a to, že jste sami navrhli možné
postihy pro pana docenta. Jak na tuto kritiku reagujete?

Jiří Lach: Kritika je neopodstatněná. Plagiát je v akademickém sektoru jedním z nejhorších prohřešků. Jak pracovní skupina,
tak Vědecká rada formulovala všechny závěry kultivovaně, ale popřít, že k plagiátorství došlo, by bylo zamlčováním a projevem
oborové neprofesionality.

Jakub Končelík: Docent Kudrna opsal slovo od slova ekvivalent 22 stran. A za tento opsaný (cizí!) text si nechal zaplatit. To se
nedá pojmenovat o moc vlídněji, než jsme učinili. Pro lepší ilustraci míry přikládám vzorek Kudrnova textu (strany 67 a 68) s
vyznačením opsaných částí. Je to sice součást přílohy 3 v podkladech ÚSTR, ale je to až na konci a asi se to ve všem okolním
ztrácí.

Kudrnovo je to nezabarvené, to bílé. Na straně 67 své knihy je tedy Kudrna autorem následujících slov: „které zemi vojensky
obsadilo, ale zachovalo… Protikoloniálně zaměřené … Po dobu válečných operací si… své… s ohledem na nedostatek
výzbroje… Japonská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Již“. Vše ostatní je opsané.

Libora Oates-Indruchová: K té kritice vím jen to, co píšete vy v této otázce, tedy se k ní nemohu podrobněji vyjádřit. Mohu jen
říci, že jsme naši zprávu pro vedení ÚSTR napsali v takovém duchu, jak bychom ji psali pro naše vlastní instituce – zvlášť v
interních komunikacích, což byla povaha a účel i této zprávy. Usilovali jsme především o to, aby naše závěry byly podloženy
fakty. Je možné, že některé body jsme mohli vyjádřit lépe, ale na podstatě sdělení by to nic neměnilo.

Navrhnout řešení problému v závěru jakékoliv zprávy patří k „dobrým mravům“ žánru. Zadavatelé je očekávají, již třeba jenom
jako vodítko pro rozhodnutí se jimi neřídit. Pokud naše zpráva pomohla vedení ÚSTR najít kolegiálnější a smířlivější cestu
osobního projednání s Ladislavem Kudrnou, než jsme navrhli, patří jim za to uznání.

Co říkáte na návrhy, které na jednání Rady ÚSTR loni v červnu srpnu rovněž padaly, že posudek by měl znamenat konec
členů pracovní skupiny ve Vědecké radě ÚSTR, ideálně rozpuštění celé Vědecké rady?

Jakub Končelík: Obávám se, že někteří radní víří mimo pole své kompetence. Ve všech významech. Já osobně hodlám na
zítřejším (čtvrtečním, pozn. red.) zasedání rezignovat. Na ÚSTR mi velmi záleží a nechci a nemohu asistovat u jeho odklonu od
tak dlouho a pracně nastavovaných standardů vědecké práce.

Libora Oates-Indruchová: Rada ÚSTR nemá pravomoc odvolat Vědeckou radu, ta náleží řediteli ÚSTR. Osobně bych ale
nabídla rezignaci, i kdyby byl znovu zvolen ředitelem Zdeněk Hazdra, neboť považuji za profesní zdvořilost nabídnout novému či
staronovému řediteli možnost jmenovat si Vědeckou radu podle svých představ a aktuálních potřeb i začít od čistého stolu.

Jiří Lach: Chápu tuto okolnost jako neschopnost některých členů Rady vnímat roli pracovní skupiny a Vědecké rady jako
konzultačního prvku v oblasti směřování ústavu. Motivace posuzujícího tria i celé Vědecké rady plynula ze snahy pomoci
dovršit etablování ÚSTR jako velmi solidní instituce, která kriticky zkoumá období nesvobody.

Vedení pana ředitele Hazdry tento trend po roce 2014 poctivě sledovalo. Uvidíme, co nastane nyní. V každém případě si
nedovedu představit, že bych zůstal členem Vědecké rady ÚSTR po 1. květnu 2022, kdy má nastoupit na pozici ředitele pan
docent Kudrna. Rezignuji před tímto datem.

Pan docent Kudrna i někteří členové Rady ÚSTR se doposud brání, že nejde o žádný prohřešek, protože antiplagiátorské
programy nic neodhalily. Celá záležitost je podle nich účelová. Jak na toto reagujete?

Jakub Končelík: Tento moment asi nejlépe ilustruje míru (ne)porozumění problému na straně radních. Antiplagiátorské systémy
nalézají shodu u dvou digitalizovaných textů. Shodu digitalizovaného textu s papírovou knížkou najdete jen čtením. Docent
Kudrna opisoval ze starých (sic!) textů profesora Nálevky. Dokud někdo texty profesora Nalévky nezdigitalizuje, antiplagiátorské
systémy jejich opisovaní neodhalí. Proto jsme to museli dohledávat ručně (čtením).

Jiří Lach: Oproti detailnímu doložení opisování pracovní skupinou nenabízí pan docent Kudrna žádný udržitelný protidůkaz a
argument. Výtka, že antiplagiátorské programy nic nezachytily, je neudržitelná. Posuzovaná část textu je plagiátem.

Libora Oates-Indruchová: Antiplagiátorské programy mohou zachytit jen to, co je obsaženo v jejich elektronických databázích,
což zde nebyl ten případ. My jsme pracovali s texty, které v těchto databázích obsaženy nejsou – vyšly předtím, než se
digitalizace stala normou.

Musí také jít o doslovné pasáže, odhalit tedy nelze parafráze nebo nepublikované překlady z cizích jazyků (tedy třeba, když si
sama přeložím do češtiny citát z angličtiny), naopak antiplagiátorské programy zpravidla označí jako převzatý i text řádně v
uvozovkách ocitovaných pasáží. Ani s těmito případy jsme se v naší analýze nesetkali. Z toho plyne, že pro posuzování
plagiátorství je potřeba s antiplagiátorskými programy zacházet jako s pomocnými nástroji, nikoli jako s jediným možným
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měřítkem.

My třeba máme na Univerzitě Graz nastavenou signalizaci možného plagiátorství, když antiplagiátorské programy při kontrole
závěrečných kvalifikačních prací spočítají překročení určitého procenta celého textu jako doslovně převzaté pasáže. Je běžné,
že třeba práce zabývající se analýzami literárních textů toto procento pravidelně překračují a vedoucí práce dostane
upozornění, že v práci jde o možný plagiát.

Povinností vedoucí práce pak je zprávu antiplagiátorského programu porovnat s textem a ujistit se, že identifikované pasáže
jsou řádně opatřené odkazem na zdroj (uvozovkami, uvedením v odsazeném odstavci nebo vytištěné kurzívou – dle použité
citační normy).

Jak celý proces hodnocení a obecně tuto plagiátorskou kauzu na ÚSTR hodnotíte v kontextu českého akademického světa?

Libora Oates-Indruchová: Kdyby mi v mezinárodním kontextu někdo dokázal, že jsem jen půl věty odněkud doslovně převzala a
přesně neuvedla odkud, musela bych se hodně omlouvat a byla by to docela ostuda. Podobně kdybych něčí myšlenky
parafrázovala nebo shrnula a neuvedla, že nepochází původně z mé hlavy.

Když to ale vezmu z druhé strany, myslím si, že chápu, proč si Ladislav Kudrna a jeho zastánci myslí, že jeho práce se zdroji je
v pořádku. Já jsem tak totiž také byla při studiu v 80. letech „vychovaná“: když člověk měl na semináři referát, různě posešíval
parafráze a doslovně převzaté formulace z jednoho, v lepším případě dvou zdrojů a měl splněno. Později při postgraduálním
studiu v Anglii jsem se musela o práci se zdroji hodně naučit.

Nemohu ale souhlasit se zdůvodněním Ladislava Kudrny, že v první dekádě tohoto tisíciletí, kdy svou knihu vydal, byla taková
práce se zdroji, kterou mu vytýkáme, nejen běžná, ale přijatelná. Nastoupila jsem na českou provinční univerzitu v roce 1995 a
už tehdy jsme naše bakalářské studující učili, že ke každé doslovně převzaté i parafrázované pasáži je nutné doplnit přesný
odkaz.

Co celá tato a jí předcházející kauzy plagiátorství vypovídají o české akademické kultuře, je to, že se zde míjí účelem výchova k
prevenci plagiátorství. Tou totiž není ani tak naučit se, co se nesmí, ale naučit se úctě k práci jiných a ke své vlastní. Když
budeme studující od začátku vést k tomu, že je nutné vždy v celém textu důsledně odlišit začátek a konec vlastních myšlenek a
myšlenek převzatých, naučí se rozlišovat a cenit vlastní přínos k odborné diskusi.

Na celém případu mi nejvíc vadí právě ta pedagogická souvislost: že Ladislav Kudrna říká, že nijak ve své knize v práci se
zdroji nepochybil, a že jde o práci, za kterou získal titul docenta, což je pedagogický, nikoli čistě výzkumný titul, neboť opravňuje
k přednášení na univerzitě, potažmo výchově nových generací k vědecké práci.

Jiří Lach: Pokud bude ředitelem ÚSTR člověk, který se prokazatelně dopustil plagiátorství, může ÚSTR jen stěží navazovat
plodnou spolupráci jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Neznám motivace, které vedly k této volbě a je mi líto, že tím asi
bude devalvována vynikající práce řady pracovníků ÚSTR.

Jakub Končelík: Myslel jsem si, že mne už nic nepřekvapí. Tohle je ovšem mimořádně zajímavá situace, velmi netradiční. Takže
aktuálně nehodnotitelná. Určující bude až případná (ne)reakce akademické obce.
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Ruská státní televize RT zveřejnila reportáž o studentce sociologie na FSV  UK , kterou měla univerzita údajně vyhodit kvůli
aktuální situaci na Ukrajině. Předcházet tomu mělo nejprve zhoršení známek a nátlak. Žádná studentka Liza tam však studií
nezanechala, potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí fakulty Klára Hyláková.

V příspěvku studentka Liza líčí, co jejímu údajnému vyhození z oboru sociologie předcházelo. Jednat se mělo o nátlak i zpětné
zhoršování již zapsaných známek. „Občas jsem musela lhát prostě z nějakého strachu,“ sděluje na úvod reportáže s názvem
„Oběť rusofobie“ svůj zážitek ruská studentka. Na reportáž upozornil iRozhlas.cz.

V březnu pak měli učitelé Lize říct, že „na škole pro Rusy není místo“. V reportáži údajná studentka popsala, že může uvést i
konkrétní případy, kdy dostala jasně najevo, že pro ni nemají na univerzitě místo.Žádná studentka Liza neskončila

Podle mluvčí fakulty Kláry Hylákové je skutečnost jiná. „Na základě indícií z reportáže a toho, co jsme byli schopni ověřit, mohu
potvrdit, že se jednalo o falešnou zprávu,“ sdělila redakci iDNES.cz Hyláková.

Na celé reportáži zveřejněné pro dostupnost českému divákovi na Telegramu nesedí hned několik věcí. Zhoršování známek
učiteli podle jejích slov není reálné, a to ani z důvodu že v době začátku ruské invaze neměli studenti zkouškové období. Není
tedy možné, aby učitelé zhoršili známky, jelikož je studenti za aktuální semestr ještě nemají.

„Nejsme si vědomi toho, že by k tomu kdy došlo, není to běžná praxe. V informačním systému to ani měnit nelze, jelikož
fungujeme na takové bázi. Od studentů jsme navíc neměli podnět, že by jim byli zpětně zhoršeny známky,“ uvedla mluvčí
Hyláková.

Univerzita Karlova se navíc staví proti kolektivní vině a nepřipouští útoky na své studenty. To potvrzuje i mluvčí Univerzity
Karlovy Václav Hájek, který sdělil serveru iRozhlas.cz, že se ukončuje studium výhradně na základě studijních výsledků. 

Ani podle ruského studenta Danila Naumova, který studuje poslední ročník magisterského studia na FSV  UK , nepanuje
nepřátelská atmosféra a s diskriminací se nesetkal. „Žádné diskriminace ze strany studentů si nejsme vědomi,“ odpověděla
Hyláková na dotaz, zda na škole došlo k odsuzování ruských studentů.Rusofobie v ČR?

Případy, kdy se občané začali vůči Rusům chovat více odměřeně, najít můžeme. V akademickém prostředí se tomu však snažili
všichni už v počátku zabránit. Před možnými případy „rusofobie“ na začátku ruské invaze na Ukrajinu varovalo i ministerstvo
školství.

Do škol byla podle informací ministra školství Petra Gazdíka zaslána také metodika, jak s dětmi o těchto věcech hovořit, aby se
věnovala zvýšená pozornost dětem z dotčených národností. Dodal, že do škol nepatří dělení na „my“ a „oni“ a zejména žádné
válečné nepřátelství.

Proti diskriminaci ruských studentů se vymezila kromě Univerzity Karlovy i pražská Filmová a televizní fakulta Akademie
múzických umění (FAMU) nebo Masarykova univerzita v Brně.Petr Gazdík @petrgazdik

Válečný konflikt na Ukrajině vzbuzuje mnoho negativních emocí. Chtěl bych ale apelovat na všechny žáky, studenty, ale i
pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol
nepatří. https://t.co/aSvFykwQ7m25. února 2022 v 11:08, příspěvek archivován: 27. dubna 2022 v 11:37oblíbit retweet
odpovědět

Foto:
Ruská studentka Liza, která měla údajně studovat na Univerzitě Karlova a být „vyhozena“ kvůli rusofobii.
Telegram/RT
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Elon Musk se nechal slyšet, že Twitter kupuje proto, aby se sociální síť mohla rozvíjet a stala se skutečnou platformou pro
svobodné vyjadřování, limity budou jen zákony. „Zákony samy nezajistí svobodnou diskuzi. Hranice jsou v demokracii vymezené
lidskou důstojností. Nejsem si jistý, že je dokáže rozeznat a bránit,“ míní expert Jan Motal z Masarykovy univerzity.

„Jak se Twitter změní, ještě v tuhle chvíli nikdo neví, protože Elon Musk je nevyzpytatelný člověk. Ani samotná transakce koupě
není definitivně uzavřená, to potrvá ještě měsíce. Myslím, že ta nevypočitatelnost je asi největší riziko, Musk opravdu může
vybudovat zajímavou platformu pro komunikaci, ale taky se to může zvrtnout,“ hodnotí David Slížek, šéfredaktor portálu Lupa.cz
o dění na internetu a v oblasti informačních technologií.

„Akvizicí dojde ke koncentraci vlastnictví a rozhodovacích pravomocí do rukou jediného člověka. To je v případě médií
extrémně nebezpečné, protože se celá sociální síť stává de facto nástrojem zájmů jediné osoby. Je to v přímém rozporu s tím,
co Musk říká,“ varuje Jan Motal, expert na etiku médií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.Kdyby Musk zasáhl do
algoritmů a zvýhodnil svou osobu, tak by se mu to nehezky vrátilo.

David Slížek, šéfredaktor portálu Lupa.cz

Musk ve zkratce říká, že všechno, co nebude zákonem zakázáno, bude na Twitteru povoleno. Tedy to, co doteď správci
sociální sítě mazali, příspěvky na hranici, tam do budoucna zřejmě budou zůstávat.

„Prohlásil, že chce jednat v souladu se zákony, ale zákony samy skutečně svobodnou diskuzi nezajistí. Stejně tak Musk slibuje
zpřístupnění algoritmů, což by jistě mohl být dobrý krok, ale netušíme, jak reálně chce změnit pravidla fungování a
mechanismus rozhodování,“ varuje Motal.Příležitost pro ultrapravici a xenofobní hnutí

Nápovědu, jak Musk chápe svobodu slova, může podle Motala poskytnout fakt, že se rozhodl ke koupi poté, co Twitter
pozastavil účet konzervativního satirického webu The Babylon Bee, který vtipkoval na účet transgender asistentky amerického
ministra zdravotnictví a se kterým Musk podle Motala sympatizoval.

„Svobodu slova chápe pravděpodobně takovým způsobem, který se bude pokoušet legitimizovat projevy, které v posledních
letech začala veřejnost považovat za hate speech či narušující lidskou důstojnost. Jednoznačně by tím mohl hrát do karet
ultrapravicovým a xenofobním hnutím, které jsou z mainstreamových sociálních sítí v poslední době veřejným míněním
vytlačovány, například i Donaldu Trumpovi,“ varuje Motal.

„Svoboda projevu je základem fungující demokracie,“ prohlásil Musk. „Samozřejmě, že je ústřední hodnotou a ani názory
populistů by neměly být cenzurovány. Na druhé straně má ale každá diskuze své hranice, a ty jsou v demokracii vymezené
lidskou důstojností. Právě ultrapravice dnes tuto hranici systematicky překračuje, což je v rozporu s jejich přesvědčením, že
jsou konzervativní. Kdyby skutečně byli, lidskou důstojnost by neohrožovali. Nejsem si jistý, že tuto hranici dokáže Musk
rozeznat a bránit,“ míní Motal.

Ne tak černě vidí budoucnost Twitteru bezpečnostní expert Vít Střítecký, vedoucí Katedry bezpečnostních studií Fakulty
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . „Nemyslím, že se z Twitteru stane žumpa. Například Evropská unie má hodně striktní
regulační procesy, které bude muset nadále respektovat.Nepřijde mi, že by měl chuť se dostat do sporu s úřady,“ míní
Střítecký. Evropská unie navíc připravuje ještě daleko větší regulaci sociálních sítí.Promyšlený obchodní krok, či idealistický
sen?

Střítecký vidí za nákupem Twitteru nikoliv naplnění vznešené společenské vize, ale obchodní kalkul. „Jsem přesvědčen, že to je
businessový krok. Získá kontrolu nad platformou, prostřednictvím které může potenciálně efektivně ovlivňovat veřejné mínění.
Bude mít garanci, že může nerušeně podporovat zájmy svých firem. Už nyní svými tweety ovlivňuje dění na burze. Hodně se
mluví i o tom, jakou opravdovou hodnotu mají jeho firmy, to je taky určitá konstrukce. V mých očích upevňuje svou pozici do
budoucna,“ hodnotí.

Slížek poukazuje na to, že Twitter samotný je však dlouhodobě prodělečný. „Myslím si, že kdyby chtěl ovlivňovat veřejné mínění
ve prospěch svých firem a své osoby, tak mu stačilo Twitter používat, ne ho kupovat. Kdyby výrazně zasáhl do algoritmů a
zvýhodnil svou osobu, tak by se mu to nehezky vrátilo. A myslím, že toto za tím není,“ domnívá se.
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„Může za tím být nějaká idealistická snaha vytvořit otevřenou platformu. Ale sociální sítě nejsou jeho oborem podnikání a je
možné, že se dost plete v tom, jak si myslí, že fungují,“ doplňuje však jedním dechem Slížek.

Že by Twitter mohl nahradit kolos, jakým je sociální síť Facebook, se oslovení experti nedomnívají. „Twitter byl vždycky tak
trochu specifická sociální síť pro specifickou skupinu lidí, která si moc s Facebookem nekonkurovala a nevidím, že by v tomto
mělo dojít ke změně,“ uzavírá Slížek.

Foto:
ilustrační snímek
Reuters

„Vyhozená ruská studentka“ na pražské Karlovce: Naprosté nesmysly, popírá fakulta URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Autor: jma , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 19:02 , 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
Ruská média přinesla zprávu o tom, že Fakulta  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  vyhodila ruskou studentku kvůli aktuální
situaci na Ukrajině. Mluvčí fakulty Klára Hyláková reportáž z ruské státní televize RT odmítá, obsahuje prý řadu zjevných
nesmyslů, žádná studentka jménem Liza navíc prý v poslední době studií nezanechala.

Domnělá ruská studentka v reportáži vypráví, že už od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině byl na dívku
vyvíjen nátlak a došlo ke zhoršení jejích již zapsaných známek za předchozí semestr. „Občas jsem musela lhát prostě z
nějakého strachu,“ prohlašuje Ruska v reportáži, jak informuje server iDNES.cz. Rusofobie na FSV  UK  prý měla dojít vrcholu
poté, co jí učitelé oznámili, že „na škole pro Rusy není místo“.

Reportáž odmítá mluvčí fakulty Klára Hyláková s tím, že je v ní řada nesrovnalostí. „Na základě indicií z reportáže a toho, co
jsme byli schopni ověřit, mohu potvrdit, že se jednalo o falešnou zprávu,“ prohlásila Hyláková s tím, že například zhoršování
známek za ukončený semestr není možné.

„Nejsme si vědomi toho, že by k tomu kdy došlo, není to běžná praxe. V informačním systému to ani měnit nelze, jelikož
fungujeme na takové bázi. Od studentů jsme navíc neměli podnět, že by jim byly zpětně zhoršeny známky,“ uvedla mluvčí
Hyláková a dodala, že jiné známky, které by mohly být „zhoršeny“, uprostřed semestru studenti nemají.

Hyláková rázně odmítá, že by na škole docházelo k odsuzování ruských studentů jak ze strany školy, tak ostatních studujících.
„Žádné diskriminace ze strany studentů si nejsme vědomi,“ dodala Hyláková. Jakékoliv útoky na studenty například kvůli
národnosti odmítl i mluvčí celé univerzity Václav Hájek.
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Česká fakulta podle ruské televize vyhodila studentku kvůli národnosti. Škola to odmítla, nikdo takový u ní prý
nestudoval URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: refresher.cz , Autor: Ilona Hobzová Ilona Hobzová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 19:07 ,
Celková návštěvnost: 2 431 516 , RU / měsíc: 1 762 151 , RU / den: 785 361 , AVE: 67 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,73
Na reportáž ruské televize upozornil server iRozhlas.

Sdílet článek 
Server iRozhlas upozornil na reportáž ruské státní televize Russia Today (RT) o údajné studentce sociologie na Fakultě
sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ), kterou měla fakulta vyhodit kvůli aktuálně probíhající válce na Ukrajině.
Vyhazovu mělo předcházet zhoršování známek a nátlak. Podle fakulty ale žádná studentka jménem Liza studií nezanechala. 
Fakulta obvinění odmítá 
„Po započetí speciální vojenské operace na Ukrajině začali ruské studenty vylučovat ze zahraničních vysokých škol,“ říká titulek
téměř minutové reportáže ruské státní televize RT. V reportáži dále probíhá rozhovor s Lizou, která na Fakultě  sociálních
věd  měla studovat sociologii. 
Údajná studentka ve videu říká, že vyhazovu měl předcházet nátlak a úmyslné zhoršování známek. „Můžu uvést konkrétní
případ, kdy mi přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat,“ říká dívka na videu. V březnu jí pak
měli vyučující oznámit, že pro ni na škole není místo. 
Na reportáž upozornil server iRozhlas, který také oslovil mluvčí FSV  UK  Kláru Hylákovou: „Na základě kontroly informačního
systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná studentka se jménem ‚Liza‘ studia na Fakultě  sociálních
věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nezanechala, “ uvedla mluvčí. 
Zhoršování známek podle ní navíc není reálné. „Od začátku války, tedy 24. 2. 2022, na FSV  UK  neprobíhalo zkouškové
období. Není tedy možné, aby vyučující studentům zpětně zhoršovali známky, jelikož žádné známky za aktuální semestr ještě
nemají,“ řekla Hyláková a dodala, že fakulta odmítá jakékoliv uplatňování kolektivní viny vůči ruským občanům. 
To pro server potvrdil také mluvčí UK Václav Hájek, podle něhož je ukončení studia konkrétního studenta nebo studentky
výhradně na základě studijních výsledků. 
Sdílet článek 
Dostávej nejlepší obsah mailem 
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah. 

Živé vysílání 20:00
RÁDIO , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 21:03 , Poslechovost pořadu:
55 668 , Pořad: 20:00 Živé vysílání , AVE: 4 981 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,62
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Český prezident označil Polsko za symbol odporu proti ruské invazi na Ukrajině. Evropská komise proti Maďarsku aktivovala
pojistku na ochranu rozpočtu. Volejbalisté Karlovarska lvu Praha hrají finále extraligy a počasí zítra bude skoro jasno
přechodně oblačno ojediněle přeháňky teploty do 18 stupňů.

Prezident Miloš Zeman ocenil Polsko za jeho rozhodný postoj vůči ruské agresi na Ukrajině. Řekl to po setkání s polským
prezidentem Andrzejem Dudou na Pražském hradě. Zároveň Zeman kritizoval Moskvu za rozhodnutí přerušit dodávky ruského
plynu do Bulharska Polska.

mluvčí 
Chtěl bych vyjádřit Polsku plnou podporu v problematice dodávek ruského plynu do Polska, protože Rusové zastavením těchto
dodávek porušili existující smlouvy, jak z hlediska termínu, tak z hlediska formy placení.

mluvčí 
Web Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost už týden čelí útokům hackerů úřadu se ale daří zmírňovat tak, aby byly
stránky pro uživatele přístupné. Informovala o tom mluvčí NÚKIBU Alena Hynková. Kybernetické útoky dnes mířily taky na další
české weby třeba na stránky ministerstva vnitra policie hasičů. Přihlásila se k nim ruská hackerská skupina je hned úřad na
zvýšené riziko kyberútoků. Upozorňuje v souvislosti se situací na Ukrajině. Už od.

mluvčí 
Konce ledna.

mluvčí 
Maďarsko jako vůbec první unijní země mohlo přijít o přístup k evropským dotacím. Evropská komise proti němu aktivovala tzv.
pojistku na ochranu rozpočtu. Zdůvodnila to soustavným porušováním zásad právního státu.

mluvčí 
Evropská komise do Budapešti poslala dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodňuje. Podle ní mají celé roky neřešené potíže
přímý dopad na unijní rozpočet komplikují dohled nad vynaloženými penězi.

mluvčí 
Vidíme celou řadu velice nejasných veřejných zakázek, ne vždycky jenom 1 účastník vidíme opakované zprávy auditorů, že z
evropské fondy rozdělují spravedlivým transparentním způsobem, kdy vidíme nedostatek opatření proti korupci.
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mluvčí 
Zdůvodnila rozhodnutí místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO. Maďarská vláda teď má 2 měsíce na
odpověď. Rozhodnutí unijních států případem odejmutí přístupu Maďarska evropským penězům by pak mohlo dopadnout na
české předsednictví z Bruselu Viktor Daněk Radiožurnál.

mluvčí 
Studenti z Česka Německa se setkali na šumavské Kvildě v projektu paměti národa zaniklá Šumava poznávají společnou
historii obou národů. Studenti se vžít do role původních obyvatel. Popisuje lektorka Jitka Doubravová.

mluvčí 
Každý ten člen toho workshopu bude hrát historickou postavu. Nastuduje jeho rodinné zázemí, jaké má zaměstnání.

mluvčí 
Kromě vzdělání má workshop i další cíl. Popisuje ředitel paměti národa jižní Čechy Tomáš Trantina.

mluvčí 
Vrhnout děti do takového dvojjazyčného kolektivu, kde se chtě nechtě musí nějakým způsobem domluvit. Si myslíme, že jim
může dát jako zajímavý podnět k tomu, aby se ty sousední státy zajímali víc.

mluvčí 
Workshop paměti národa bude pokračovat i v dalších týdnech. Z Kvildy na Šumavě Kristýna další dny, Radiožurnál.

mluvčí 
Volejbalisté Karlovarska bojují ve finále extraligy se lvi Praha.

mluvčí 
Podrobnosti má Jakub Marek.

mluvčí 
Teď tvrdá 8 John on říkal to, že 97 ve druhém setu z pohledu pražských Karlových Varů jako Marek Radiožurnál.

mluvčí 
A dalším tématem.

mluvčí 
Tisíce lidí sdílejí.

mluvčí 
Vylhané video mladé rusky, která v rozhovoru pro kanál Russian Today tvrdí, že ji Karlova univerzita vyhodila kvůli válce na
Ukrajině ze studia sociologie. Ruská zpravodajská televize ji označuje jako lisu. Žádná taková dívka ovšem daný obor na české
univerzitě nestudovala. Můžete si poslechnout další díl ověřovány a tzn. za malou chvilku dejte nám čas.

Známy večerní Radiožurnál teď vyvrátíme další dezinformaci. Ruská státní televize Vašák Today minulý týden zveřejnila
nahrávku se studentkou lysou. Dívka v ní tvrdí, že studovala sociologii na Karlově univerzitě a že ji vyhodili kvůli válce na
Ukrajině. Tým projektu ověřována Českého rozhlasu ovšem zjistil, že je historka smyšlená. Přebrali ji i české dezinformační
kanály a sdílely tisíce lidí.

mluvčí 
Někde.

mluvčí 
Občas jsem musela lhát prostě nějakého.

mluvčí 
Strachu. Jen úsporné kroky vůči.

mluvčí 
Můžu uvést konkrétní případ, kdyby přednášející dal jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat.

mluvčí 
Popisuje mladá dívka podle videa odvysílaného ruskou televizí teď studuje v Moskvě, protože česká univerzita vyhodila. Ve
videu tvrdí, jaký v březnu přednášející oznámili, že pro Rusy není na jejich vysoké škole místo. Pak dívce údajně začali úmyslně
zhoršovat známky. Není to ale pravda. Podle mluvčí fakulty  sociálních  věd  Karlovy  univerzity  Kláry Dolákové od začátku
války na Ukrajině nikdo studenty známkami nehodnotil a na fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  neprobíhalo
zkouškové období. Není tedy možné, aby vyučující studentům teď zhoršovaly známky, jelikož žádné známky za aktuální semestr
ještě nemají. Žádná Lisa z Ruska navíc studium na fakultě neukončila. Dodává Klára Hyláková na základě kontroly
informačního systému navíc mohu potvrdit následující v aktuálním semestru žádná studentské se jménem Lisa studia na
fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  nezanechal po vypuknutí války na Ukrajině navíc vyzval ministr školství Petr
Gazdík z hnutí STAN. Vysoké školy k tomu, aby studentům z Ruska pomáhali.

mluvčí 
České republice asi 8000 ruských studentů a my si uvědomujeme, že oni díky sankcím Evropské unie. Někteří z nich se ocitnou
bez peněz jedinec nemůže odnášet to, co činí politici. Jeho země proto univerzity jsou připraveni pomoci sociálních stipendií.

mluvčí 
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Konkrétně na Karlově univerzitě studovalo v únoru zhruba 1800 Rusů. Podle mluvčího Václava Hájka škola od 1. března
pozastavila plnění mezi univerzitních sůl v spolupráci s ruskými univerzitami. Studenty ale vyhazovat nemají zdůrazňuje Hájek.

mluvčí 
Nicméně pozastavení smluvních vztahů s univerzitami zároveň nezaložila žádné právní důvody k jakémukoliv bezhlavém
hromadnému vylučování studentů. Z řádného studia na univerzitě Karlově, že by.

mluvčí 
Škola přistupovala k ruským studentům po invazi Ruska na Ukrajinu, jinak nepocítil ani současný student fakulty  sociálních
věd  Daniela Naumov.

mluvčí 
Jsem nic nezměnilo sice sešlo ti Port být trošku smutný, ale žádné konfrontaci zatím nedošlo.

mluvčí 
Nemá ani informace o tom, že by někdo útočil na jiné studenty z Ruska Jana Magdoňová. Tomáš Pika, Radiožurnál.

mluvčí 
Byla skupina Wanastowi vjecy před námi zpěvačka AP a poté budeme podrobnější. Plzeňský hejtman ocenil 5 mužů, kteří loni
zachránili někomu život. Mezi zachránci je i hajný, který našel pohřešovanou německou dívku v lesích na Domažlicku. Za chvíli
vám tento příběh se šťastným koncem připomeneme, ale až jakmile dozní zpěvačka.

S vámi večerní Radiožurnál možná si na ten případ sami vzpomenete. Loni v říjnu pátraly stovky lidí v lesích kolem Čerchova
na Domažlicku po osmileté německé dívce Julii. Ztratila se při rodinné procházce. Hledali ji tehdy vrtulníky. Čeští i bavorští
policisté, hasiči, lesníci i dobrovolníci. Po dvou dnech Julii našel v lese poblíž české studánky. Tamní hajný Martin Semecký. A
právě on je jedním z pěti loňských hrdinů, které plzeňský hejtman ocenil za záchranu života.

mluvčí 
Pohřešovanou osmiletou dívku z Německa se stále nepodařilo najít.

mluvčí 
Informovalo loni v říjnu naše zpravodajství a nechyběl popis pohřešované, který dodala policie.

mluvčí 
Dívka na sobě měla modrou bundu, džíny a červené tenisky.

mluvčí 
Po dvou dnech pátrání jsme v souvislosti s osmiletou Julií mohly přinést dobrou zprávu.

mluvčí 
Je živá a péči zdravotníků.

mluvčí 
Jedenatřicetiletý hajný domažlických městských lesů Martin Semecký nám tehdy bezprostředně a rozrušeným hlasem
popisoval, jak dívku dvěma dělníky našel.

mluvčí 
Porostu jakoby v lese jo, nevím, jak bych vám popsal, nejsem moc ve stavu, abych mohl nějak něco povídat, jo, docela na mě
dolehlo naprosto Šťastný, jako co víc přát.

mluvčí 
Když hajný přebíral na plzeňském hejtmanství medaili a finanční odměnu za záchranu života. Ani teď půl roku poté neskrýval
dojetí a popisoval, jak dívku tehdy poblíž české studánky uviděl.

mluvčí 
Veliká jsme již měla takový postoj, jako že by chtěla utíkat, ale oslovil jsem, jestli je to kvůli tak přikývla a říkal sláva máme
pátrací akce skončila a takhle šlo o nejkrásnější prostě moc úžasný.

mluvčí 
Julie už je v pořádku, má Celní správy.

mluvčí 
Jenom to, že v pořádku je, že se zmátořila velice dobře, pořád se mi to moc vrací, tak když se s někým bavím, tak je to furt
takový živý, ale je to fajn pocit.

mluvčí 
Svěřil se zachránce malé Julie Martin Semecký. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

mluvčí 
Radiožurnál každý den známý.

Příběhy dvacátého století na Radiožurnálu na Svatého Mikuláše roku 1952 zasedal státní soud, který poslal Milenu
Sedláčkovou na 8 let do vězení za špionáž. Do kriminálu putoval její kluk.

mluvčí 
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Aby se rozhodla, že na těch, že těch 17 slov na mě budete ano, strašná představa je, zda.

mluvčí 
Rovný Milena Sedláčková čekala na svou lásku 8 let po propuštění na amnestii se vzali, jak je ale vězení změnil, jak se
vyrovnávali s tím, co zažili příběhy dvacátého století na Radiožurnálu. Poslouchejte v sobotu od 21 hodin. Radiožurnál každý
den s. Vámi.

Hudební festival pražské jaro 2022 4 desítky koncertů světových orchestrů. Soutěž pro mladé talenty a víkend nejnovější
hudby Prague off prý od 12. května do 3. června. Více na festival cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

360° 21:15
TV , Datum: 27.04.2022 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.04.2022 23:56 , Sledovanost pořadu:
19 190 , Pořad: 21:15 360° 1. Část , AVE: 14 902 800,00 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 360 stupňů na CNN Prima News, co jsme pro vás celý den sledovali podívejte
se?

mluvčí 
Stojí otázka.

mluvčí 
Tak, jestli nás Rusko od plynu odpojí a nebude už jen o to, kdy měli bychom raději přistoupit na jeho podmínky v této
souvislosti, kolik bude stát plyn. Zeptám se odborníků na energetiku Michala Šnobra Pavla Janečka.

Nemáme signály o chystaném odpojení, ale přece, jak na ně případně zareagujeme, máme plán Rusko testuje, co vydrží
evropská jednota obstojí, kdo první zaplatí za plyn v rublech. Mými hosty budou Jan Skopeček ODS. Patrik Nacher ano.
Vladimir Putin dnes varoval, že reakce Moskvy na vnější vměšování do situace na Ukrajině bude blesková v případě, že se
Rusko ocitne v ohrožení, použije podle jeho slov prostředky, které zatím jeho protivníci nemají k dispozici. Do debaty jsme
pozvali zbrojaře Jiřího Hynka bezpečnostního experta Andora Šándora.

S Madeleine Albrightovou se dnes přišly do washingtonské národní katedrály mezi jinými rozloučit i prezidenti Joe Biden Barack
Obama Bill Clinton. Jaká stopa zůstane po svého času nejvlivnější ženě planety ve světové diplomacii. Slovo dostane Tomáš
Klvaňa.

Do Polska Bulharska dnes ráno přestal proudit plyn. Rusko zastavilo dodávky. Do obou zemí poté, co odmítli zaplatit v rublech.
Vzápětí vyletěla cena plynu o pětinu.

mluvčí 
Linie strategická surovina, bez které česká ekonomika nemůže fungovat.

mluvčí 
Jestliže tady nebude plyn, tak se nám zasekne ekonomika, museli bychom začít přecházet do regulačních stupňů odpojovat
některé části ekonomika. Ty škody by byly fatální.

mluvčí 
Česko sice neodebírá plyn přímo z Ruska. Ruský plyn jsem ale proudí přes Německo.

mluvčí 
Nelze říci, že jsme za vodou a že se nás nic netýká, protože právě ty velké západoevropské firmy už přímými kontraktory vůči
Gazpromu jsou a bude hodně záležet na jejich reakci.

mluvčí 
Jinými slovy, zda začnou platit za ruský plyn v rublech, jak požaduje Kreml. Zatím to vypadá, že začnou.

mluvčí 
Poláci je potřeba brát nějaké varování nebo výhrůžku směrem k všem zadním Evropské unie, že k tomu může dojít na těch
hlavních tocích plynu do Evropy.

mluvčí 
Odpojené Polsko má proti Česku výhodu, má naplněné zásobníky. Vlastní těžbu LN čí terminál jako vlastní zdroj.

mluvčí 
Polsko 80 % naplněné zásobníky. Česko 30 % nepodcenili jsme něco. Myslím si, že bychom měli rychlá doplňovat zásobníky. V
tuto chvíli do již strategických zásob, řekněme, 60 70 % v podstatě bez ohledu na cenu prostě potřebujeme ten plyn.

mluvčí 
Minulý měsíc vláda tvrdila, že zásoby plynu vystačí Česku na 25 dní.

mluvčí 
Nepředpokládám, že by jsme se ocitli v nějaké kritické situaci, ale může dojít třeba na nouzové řízené odstávky dodávek plynu.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 266 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


mluvčí 
Lidé teď musí v každém případě počítat s dalším zdražením plynu.

mluvčí 
Není žádné kouzelné rady buď tedy topit například dřevem nebo hnědým uhlím, což jsou nyní 2 nejlevnější alternativy.

mluvčí 
Pro Česko budou v příštích dnech klíčové vztahy Německa ruská. Dokud bude Německo odebírat ruský plyn České republice
žádné přerušení dodávek nehrozí. Petra jaroměřská, CNN Prima. News.

mluvčí 
Michal Šnobr expert na energetiku menšinový akcionář ČEZ, vítám vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Je tu s námi taky Pavel
Janeček bývají předseda představenstva Pražská plynárenská, vítejte, dobrý večer. Díky, že jste přišel. Pane Šnobre, je to, co
sledujeme v případě Polska Bulharska, předznamenání toho, co se dál může dít, že zkrátka dobře Rusko nás všechny odpojí?

mluvčí 
Ano, je to možné brát jako určitou předehru, jako nějaké varování ze strany Ruska, že pokud nebudeme dodržovat podmínky,
které si stanoví oni a oni a oni jsou na té silné straně té hry, a tak může dojít odpojení těch klíčových zemí a které odebírají
plyn přímo od Ruska, a to zejména Německo.

mluvčí 
Tedy, když to hodně zjednoduším. Ta debata, jestli my máme se odpojit od Ruska, tímto končí, protože teď to vypadá, takže
jsme se nedohodli Rusko spojuje nás. Tam.

mluvčí 
Vypadá to tak je to bohužel tak od začátku jenom to politici nejsou schopni docenit pochopit, že ta silnější strana v tomto je
Rusko, pokud bysme se odpojili okamžitě, ať už ze strany Ruska nebo z naší vůle, tak samozřejmě riskujeme poměrně zásadní
ekonomické potíže, které se pak můžou přebít a do sociálních problémů atd. takže já předpokládám, že ty klíčové země, a to
my nejsme Německo, Itálie, Francie, Nizozemí. Nakonec prostě budou plnit podmínky, které si Rusové řekli.

mluvčí 
Co by okamžité odpojení, pokud by k tomu Rusko přistoupilo, znamenalo pro nás konkrétně.

mluvčí 
Pokud by došlo k odpojení od.

mluvčí 
Dodávek vůbec energií ze strany Ruska. Také v podstatě my máme zásobníky, které jsou dneska naplněny asi z jedné třetiny
pod žádané kapacity. Principu se zajímavých je tady víc, ale bavíme se tady o zásobnících, které jsou strategické pro systém
plynárenských sítí, a to jsou vlastně 6 zásobníků za za RWE a 2, které spravuje Mende a 1 společně s Gazpromem je potřeba
vědět, že ty zásobníky se plní, jsou naplněny asi na 900.

mluvčí 
900 000 000 byly na věku, ale no vlastně.

mluvčí 
Vypadá skvěle, ale je potřeba si uvědomit, že vstupujeme do nízké sezóny tzn. ta topná sezóna je za náma a a pokud by došlo
k odpojení a začít své takzvaně drancovat zásobníky, tak s čím potom půjdeme do té zimy, to je trošku.

mluvčí 
Obrázek dlouho tohle jaksi pustíme do oběhu 900 000 000 kubíků éru, aby nám to vydrželo teoreticky. To je asi teplota, které
teď máme, řekněme.

mluvčí 
Ty ty ty ty statistiky jsou poměrně přesné. V zimě v zimě 1 den topení cirka 50 000 000 kubíků. V létě jsou to samozřejmě
zanedbatelné kubíky. Tam se jedná ohřev vody, ale je potřeba vědět, že 75 % spotřeby plynu v České republice je tzv.
technologický plyn tzn. že se jedná o průmysl jako takový v případě, že by došlo k omezení, museli bychom přistoupit k různým
jaksi těm těm stupňům omezení, které, které tady se.

mluvčí 
Omezování spotřeby možná zavírání továren.

mluvčí 
To bezpochyby.

mluvčí 
Michale Šnobre, dokdy v takovém případě by nám ten plyn fakticky vydržel, kdyby začal kritický nedostatek plynu, jak bychom
to poznali?

mluvčí 
Poznali bychom to podle toho, že jak řekl kolega jako první by začal odporovat průmysl. A dle těch jednotlivých regulačních
stupňů. A já a pak kritická infrastruktura a domácnosti by byly úplně ty poslední, tzn. ta hrozba není bezprostřední pro
domácnosti, ale jde především průmysl.
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mluvčí 
Jsme něco takového připraveni byli.

mluvčí 
A já se trošku obávám, že zatím připraveni úplně nejsme. My dokonce nejsme připraveni ani na ten stav, který je teď, když plyn
teče, a ale ceny plynu jsou velmi vysoké. A v následujícím roce to bude pro většinu obyvatel spotřebitelů poměrně velký
cenový šok.

mluvčí 
Mohli jsme se na to, pane Janečku, připravit přece jen sledujeme ty události poměrně dlouho dívala jsem se Poláci se
předzásobily, mají nějakých 76 % naplněnost těch všech těch nádrží na ten plyn mine.

mluvčí 
Mrazy a nemohli připravit. Ono totiž záleží na tom, v jakém termínu toho roku k tomu přerušení dodávky plynu dojde. My jsme
vlastně za zimní sezónou tzn. my jsme ten plyn vyčerpali. Teď v posledním měsíci, kdy jsou příznivé klimatické podmínky, tak
vlastně dochází k tomu natáčení do do těch zásobníků, ale to má nějaké křivky, to máte nějaké technologické předpoklady, a to
je v podstatě to, co se děje teď. My.

mluvčí 
Jsme nemohli nic jiného udělat.

mluvčí 
Pokud se bavíme o krátkodobé přípravy, pokud se máme dlouhodobé případy, takto bychom tady strávili minuty desítky. My.

mluvčí 
Kdo to neprošvihl? Tohle.

mluvčí 
Já jsem si to prošel všechny bývalé vlády, prostě ta Česká republika je navázána ruský plyn skoro ze sta procent tady něco se
těží v rámci mfd, ale to je tak asi všechno.

mluvčí 
Bychom si počkat, co udělají Němci. Vy jste naznačil, pane Šnobre, že si myslíte, že například Němci, na kterých jsme tedy
přímo závislí energeticky, budou platit v rublech jiným, jestli přistoupí na to vydírání Vladimira Putina, bude to tak?

mluvčí 
Ono to tak nebude úplně jako a myslím na rovinu, řečeno. A tam se určitě připravují nějaké ty transakce, kdy se bude platit v
eurech a pak jako v zóně nikoho se ty eura budou převádět na rubly tak, aby vlastně obě strany byly spokojené, aby Němci
nemuseli úplně Narovinu říct, že platí v rublech a Rusové zase měli a platby v rublech, takže myslím, že tedy že.

mluvčí 
Opravdu vždycky, abychom to nemalovali narůžovo, fakticky se to podle vás stane?

mluvčí 
Ano, fakticky se to stane ono, a to toto ten zdrženlivý postoj Německa celou dobu po o toho válečného konfliktu na Ukrajině
není náhodou. Němci si moc dobře uvědomují jakousi za posledních 10 let 15 let vybudovali závislost na ruském plynu. Je to
zásadní geopolitická chyba, kterou udělali a teď z toho nemůžou ven nejsou připraveni na jakoukoliv alternativu, a tak jim
vlastně nic jiného nezbývá, pokud nechtějí riskovat poměrně velké ekonomické potíže.

mluvčí 
Dobrá vím, že nejste politikové, ale z Evropské unie do zprávy o tom, že sedmadvacítka jednotná, že víme, co je solidarita,
podržíme teď Polsko Bulharsko máme připraveny kroky, jak na to reagovat, co říká pan Šnobr vy podepisujete ne úplně.

mluvčí 
Ne, úplně ne, tak je potřeba se podívat. My se bavíme o jistotě dodávky bezpečnosti dodávky musel se bavit o ceně té
dodávky, protože to je velice zásadní věc, ale totiž my pomůžeme o tom hovoří naše vláda hovoří o tom Evropa, že budeme
jednotní, že pomůžeme domácnostem, ale kdo pomůže tomu průmyslu, protože pokud je to dneska tak, že my nakupujeme
exkluzivně princ německá, a to 3× 4× dráže než nakupují německé entity a pro prodávají ho potom přes burzu do české publiky
a které velice diskriminační pro náš průmysl. Já se domnívám, že to je jeden ze základních faktorů té nejednoty, protože oni
někdy máte v Evropě nejednotné podmínky, tak potom samozřejmě ty ty firmy se cítí diskriminovány.

mluvčí 
Tedy přes představa těch plánů, které dnes přednesli v Bruselu, řekněme, možnosti společných nákupů plynu a odříznutí se
vážně od té závislosti na Rusku to není reálné dohledné době.

mluvčí 
Odříznout se od dodávek ruského plynu v dohledné době především pro Německo, Nizozemí Itálii je v podstatě naprosto ne,
ale nereálné prostě neexistuje alternativa fyzicky, jak dopravit jakýkoliv jiný plyn a do potrubí, které je rozvodů, které jsou v
podstatě po Německu.

mluvčí 
Říkáte teď to reálné, jak dlouho by to reálné bylo, když se podíváte očima odborníka tedy.

mluvčí 
A tak stačí se podívat do Polska, kde terminál LN žít, který je alternativou k týmu dodávkám a a přes baltské moře přímo z
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Ruska do Německa, tak Poláci stavěli 5 let, chystají se stavět další. Ten plánují stavět od roku 22 do roku 28. Tzn. my žádné
rychlé řešení nemáme. Nebavíme se tady o měsících. Nebavíme se o jednotkách let. Bavíme se o poměrně dlouhém časovém
okamžiku a všechny ty povídačky o tom, že to nahradíme nějak rychleji a plovoucími terminály. To je prostě kapacita, která
nedostačuje nahradit tu kapacitu Nord streamu, které v tomto okamžiku vedou přímo z Ruska do Německa, takže ta situace
opravdu velmi složitá. A Vladimír Putin bude mít po celou tu dobu cenovou politiku v Evropě a doslova v hrsti a bude si s tou
cenou hrát, jak on bude potřeba.

mluvčí 
Tedy zbytek jsou řeči politika ano říkáte, pane Janečku, cena plynu skokově narostla po tom, co se ráno stalo o pětinu, co to
bude znamenat pro ceny energií pro ty koncové spotřebitele? To.

mluvčí 
Velmi krátce samozřejmě další zdražení, tak asi jsme si všimli, že pražský dodavatel zdražuje 39 % znamená, že Kubík plynu na
standardním ceníku bude stát někde kolem 60 Kč. Loni touto dobou stál někdo z osmi korun, tak si to asi umíte spočítat, jaký
jaký cenový šok pro ty domácnosti je. Ono totiž já, jestli dovolíte, tak bych ještě se vrátit ty předchozí otázce, protože to je to je
totiž to kardinální, o co jste se zeptala. On 1 zásob 11 tanker ranč má kapacitu 150 000 000 kubíků. Rusko dodává 150, až co
jsem sám miliard kubíků ročně. A pokud byste měli nahradit, pokud bychom toto množství měly nahradit těmi těmi jsou s tím
zkapalněným plynem, tak si dovedu představit, jaké množství těch tankerů by mělo těm odpalovacím stanicím, tedy tedy těm
terminálu vůbec doplavat, a to je úplně nereálné, když si ještě vezmete ta čísla Amerika nabízí 50 miliard kubíků. Další je je je
Katar 16 miliard třetí největším dodavatelem zkapalněný zemní plyn Rusko.

mluvčí 
Tedy se znovu opakuji to, co neřeknou já myslel teď řeči, říká politika, ale s realitou to nemá nic vážného souhlasíte.

mluvčí 
Souhlasím a vy jste ještě předtím ptala na tu otázku, co politici zmeškali tam ten problém minulých vlád. Kolega mluvil
krátkodobě, ale samozřejmě Poláci se na tu situaci například chystaly poměrně dlouho. Ten terminál, který dneska funguje,
budovali 5 let, připravovali se i dnes vlastně a oni sami chtěli Rusko opustit na konci letošního roku a jsou připraveni. A my
připraveni nejsme ne úplně chybou našich politiků. My prostě jsme jenom spoléhali na to, že jsme v závěsu za Německem a že
budeme jenom kopírovat jejich politiku. Samozřejmě a Česká republika tady dlouhodobě jsme celou energetiku postavila na
tendru na jadernou elektrárnu o nic jiného se tady 10 let v energetice nemluví, a to je fatální chyba, kterou jsme.

mluvčí 
Udělat znovu, když to hodně zjednodušíme, přeložím znamená to, že my vlastně vlastní energetickou politiku, teď nemáme
nemáme v rukou nějak musíme čekat co udělá, bránil říkal u zpráv.

mluvčí 
Prosto správně to říkáme, říkáte je to, je to dlouhodobě dlouhodobý problém České republiky a sebevědomí českých politiků,
aby si stanovily vlastní energetický mix vlastně energetickou politiku přehlíželi základní fatální Simple SIM jaksi symptomy toho
toho chování toho našeho partnera z východu tohle výsledek.

mluvčí 
Děkuju vám za tuto debatu jsem velmi zvědavá, jak bude za malou chvíli pokračovat právě z politiky v další části 30 60 stupňů
budeme, jak jsem řekla k tématu pokračovat poslanci Janem Skopečkem. Patrikem Nacher debatovat budeme se zbrojařem
Jiřím Hynkem a bezpečnostním expertem Andorem Šándorem, zůstaňte s námi.

360 stupňů na CNN Prima News pokračuje jsme rádi, že jste s námi nejsou signály, že by teď Česku hrozilo zastavení dodávek
plynu z Ruska. To dnes řekl premiér Petr Fiala v reakci na poslední události. Rusko totiž dnes přestalo dodávat plyn do Polska
Bulharska. Je to.

mluvčí 
Samozřejmě nepřijatelné jednání. Je to porušování smluv. Je to trestání zemí a je to něco, co jenom ukazuje, že Rusko je
naprosto nespolehlivý dodavatel energií, proto je zcela správná cesta, kterou půjde Česká republika, kterou půjde tak
Evropská unie, a to je zbavení se závislosti na ruských fosilních surovinách. Přišli jsme jako nová vláda do situace, kdy
energetická bezpečnost České republiky nebyla tou předcházející vládou nějak zajišťována dokonce měli zájem pustit Rosatom
do tendru na Dukovany a podobné věci. To teď musíme rychle napravovat, ale my jsme opravdu připraveni dělat všechno pro
to, abychom zajistili energetickou bezpečnost České republiky a připravili kroky, které povedou k snížení a posléze zbavení se
energetický a Visla s tím na Rusku. Já jsem nedávno vyhlásil, že do několika týdnů připravíme plán, jakým způsobem má Česká
republika postupovat, a to taky uděláme.

mluvčí 
Se mnou ve vysílání jsou pánové, Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny za ODS. Dobrý večer. Dobrý večer. A
Patrik Nacher, člen rozpočtového výboru sněmovny za ANO, vítejte, dobrý večer.

mluvčí 
Pěkný večer.

mluvčí 
Pane Nacher, slyšel jste teď Petra Fialu, energetická bezpečnost nebyla něco, čím by se předchozí vláda příliš zabývala.
Můžete, prosím krátce reagovat?

mluvčí 
Tak nejsme expert přes energetickou soběstačnost, energetickou politiku. Ano už to přijde úplně symptomatické. Konec obce
se této vlády, která vlastně všechno hází na tu vládu předchozí a zrovna u té energetické soběstačnosti nebo belgické politiky i
typicky věc rád hrál několik desetiletí, se podívejte dlouho, trvá ale dlouho bude trvat, než se dostaví 1 jaderný blok. Bavíme se

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 269 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


tady o plánech na 10 20 30 let dopředu, takže ta jakoby trapná snaha a výmluvách zase hodit zpátky na předchozí vládu, tak
ať pan premiér férový a hodí na všechny předchozí vlády, včetně těch, které byly ve složení s premiérem ODS a pak pak budu
brát jako férový pohled na to, jestli jsme udělali všecko pro to, abysme jako obecně jako stát nebyli závislí na jednom jiném
států a tudíž jakoby byly vlastně vydíratelný tím, že přes 95 % třeba v oblasti plynu jsme závislí na růst.

mluvčí 
Což tedy jsme díky za tu reakci, kterou mimo jiné tedy vlastně podpořili tím, co říkali také experti pan Šnobr s panem Janečkem.
Pane Skopečku, pojďme dál. Petr Fiala dnes mimo jiné řekl, nemáme signály o odpojení. Nejsou signály, že se toho nebojíte?

mluvčí 
Tak nejsou signály, že teď by měla být opera Česká republika. Je to problém Polska Bulharska je to problém vážný. Je to
problém, který musí nahánět obavy a závislost naše České republiky na Rusku, co se týče plynu, je téměř 100 procentním. Na
tom je Polsko díky předchozím vládám předchozím rokům lépe, protože opravdu diverzifikovala, když kolega útočil na vlády
ODS, tak připomenu, že v devadesátých letech Klausovy vlády tady dobudovali napojení na Norsko Ingolstadt a Ingolstadt
Topolánek řešil plynovou krizi a snažil se o snížení závislosti na Rusku, co se týče plynu, bohužel ten vývoj pak šel jinak, takže
jestli někomu o jak kolega Nacher nemá co vyčítat, tak zrovna vládám ODS. Já myslím, že to je úplně jedno, že teď lidé neřeší
teď lidé bojí, jestli bude dostatek plynu nadcházející topné sezóně. A my musíme řešit tu budoucnost skutečně začít trošku
používat rozum, protože tu závislost na Rusku jsme si pěstovali a přispěla k tomu podle mého názoru i Evropská unie svým
velkým tlakem na obnovitelné zdroje v Německu rychle uzavírání jaderných elektráren, které by mohly normálně fungovat dál. A
právě tím tranzitním vnitra obou stran tím tranzitní energii těm tranzitním zdrojem měl být plyn, takže ta závislost Evropy na něm
uměle zvyšovala, tak já bych poprosil, aby se po těch letech do té energetiky a do environmentální politiky vrátil rozum a začali
jsme dělat politiku, která nebude ohrožovat teplo elektřinu běžným lidem firma.

mluvčí 
Tak vládnete snad nám to předvedete. Pánové, pojďme se podíváte na ty věci. Odjinud nebude jen tak se zbavit závislosti na
Rusku, na tom se shodují experti. Pane Nacher, my jsme v podstatě v druhém kroku závislí na Němcích. Teď se jedná o to,
jestli někdo se sedmadvacítky Evropské unie přestoupí na to Putinovo vydírání zaplatí v rublech tady padlo jsou z expertů
možné, že to pravděpodobně budou Němci, což znamená s tím se svazem a nám nikdo plyn neodpojí. Chápu správně, chápete
to taky tak?

mluvčí 
Nevím.

mluvčí 
Napadlo tolik nejsem v detailu a odbornosti a nebudu se tady na to hrát, že si dovolím jednu poznámku k tomu, co říkal můj
kolega ve studiu. Já bych se od té od vás já souhlasím, je potřeba dělat budoucnosti a má s ním pravdu s tím, kdy dílem a je
potřeba přehodnotit, mimochodem, ale já bych se v minulosti nevracel, když současný pan premiér zase obligátně nehodil na
Babišovu vládu a tohleto mně přijde, že ti lidé mají toho plné zuby, tady se zdražuje pohonné hmoty energie, tady permanentně
se budeme vracet, že za to bude zase Babišova vláda.

mluvčí 
Pana Nachera, pojďme dodělat ta situace, že jsem.

mluvčí 
Žadatelům krátce zareagovat. Já neslyším teda od celá kariéra pana premiéra Babiše. Je byla postavená na zlodějinách ODS a
předchozí pravicový vás celou kariéru celé vládní období i teď, neříká nic jiného, než že se vrací do devadesátých let, ve
kterých mimo jiné zbohatnul, poplival 2 je hází vinu na všechny ostatní jenom na sebe. Tak pane kolego, prosím, tohle faxy
zamítl nejdřív před svým prahem. Váš pan předseda je prototypem toho, kdo nesnese žádnou svoji vlastní odpovědnost,
všechno hází na předchozí vlády a zejména vydat na devadesátá léta, ve kterých on sám s bohatou.

mluvčí 
Plave. Pojďme než znovu, že tedy, které zajistily já, prosím, krátce reagujte, prosím. Já.

mluvčí 
Musím reagovat já, protože, kdybysme se za normálních okolností tady měli bavit o tom, co ty lidi zajímá, jakým způsobem řešit,
jak zajistit tu energetickou soběstačnost, jak je to s těmi zákoník, je jisté stát koupí, jestli jsou naplněné, že třeba v Polsku jsou v
80 % u nás nejsou a my místo toho řešíme tohle a ten spouštět byl zase bylo vyjádření pana premiéra, jestli kolega Skopeček
říkal, že pan premiér bývalý Babiš to hází vždycky někoho jiného, tak člověka dělá Petr Fiala, tak tím jako chtěl pan kolega říct,
co teda vy kritizujete a děláte vlastně? Ne.

mluvčí 
Já jsem chtěl.

mluvčí 
Děkuju za potvrzení. Ne.

mluvčí 
Ne, ne ne ne. Já jsem ti chtěl říct, že vy jste začal svoji svoje vystoupení tím, že se se opřel do Fialy, že všechno svádí na
Babišovu vládu. My tu vládne krátce přes 100 dní prostě Babišova vláda tady byla z hnutí ANO vládlo posledních 8 let a v
energetice neudělalo nic kromě toho, že spolu se sociálními demokraty zrušil tendr na dostavbu jaderného bloku, takže
vymezení se vůči předchozí vládě prostě zcela relevantní. A vy začnete jako nás peskovat, že se vymezujeme vůči
předcházející vládě, která tady 8 let 8 let rozhodla. Pojďme si to prostě nenechám, si to nenechám líbit zvlášť, když Andrej
Babiš je prostě prototypem člověka, který hází všechno ostatní ne sama sebe.

mluvčí 
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Ale úplně logické, protože oba dva víme, že ta energetika je na dlouhé lokty tzn. že vyčítat něco vyčítat něco od té předchozí
Babišově vládě je prostě pokrytectví, připomenu, že ten předchozí vládě bylo KDU-ČSL, které teďka s vámi ve vládě, takže od
historicky tak jako zúžíte, že tam byla jenom ČSSD a ano, tak, řekněme na place, tak jak to bylo.

mluvčí 
Ale promiňte, promiňte, já bych chtěl tuhle hádali ukončit nebo naše nebojte se předsedy, kteří tu nejsou, pojďme se bavit o
meritu věci, jak jste říkal pan Nacher, prosím, já jsem se ptala na to, jestli byste si, jestli byste si vsadil, že Němci budou ti, kteří
zaplatí ti vyrobili jinými slovy, jestli ta sedmadvacítka se teď na tomto rozpadne, protože připomínám, možná už to diváci
zapomněli, že Polsko a Bulharsku dneska Rusko odpojilo plyn, a to protože neplatí rubly tzn. kdo první zaplatí rubly, co myslíte,
pane Nacher?

mluvčí 
Já.

mluvčí 
Já to já to nevím. Já tohleto vím, že prostě Česká republika Kulu v tom, jak té tvrdé linii ve vztahu k těm sankcím vůči Rusku fu
a ti, kteří tady nás poslední roky peskovali, že své pasivní migraci ke Green dealu, ale čemu všemu, což bylo zejména Německo
někdy Francii někdy Rakousko, tak jsou ti, kteří jsou v tomhletom měkcí, který sice jaksi navenek slovně vyjadřují podporu
Ukrajině. Pokud jde o plyn, samozřejmě myslí především na sebe tím pádem samozřejmě to v těch lidech i u nás pak vyvolává
otazníky. Ta válka vlastně velmi zvláštní, že vlastně celá Evropa podporuje krajinu rozdat peníze, zbraně podporu a podobně.
Zároveň ale odebírá plyn mu z Ruska na něm závislí a evidentně teda dochází k nějakým jednáním, jestli to a jaké měně se
práci za ten plyn bude platit, je to hrozně zajímavé, že vlastně platíme jakoby tomu, kdo zaútočil a platíme peníze za jakou
komoditu a zároveň se vůči němu hodně je to.

mluvčí 
Je to je to nepochybně zajímavé mít jako já vám jinými slovy, my na to se, a proto bych ráda, aby se jim to vysvětlili, jak se
správně řekl, my jsme zastánci té tvrdé linie. Petr Fiala jako jeden z prvních byl v Kyjevě podporuje odpojení na Rusku
odpojení plynu z Ruska. Na druhou stranu my jsme teď situaci, kdy se ukazuje, že ta naše energetická politika vlastně v tomto
smyslu není úplně tak rozhodující, že musíme počkat, jak se rozhodnou Němci. Pane Skopečku, může se stát, že Němci se s
Rusy dohodnou a my se s tím sveze, jaká to bude pak politická situace podle vás diplomatická především?

mluvčí 
Tak ji prostě faktem, že my bereme ruský plyn bereme přes Německo to tak prostě je. Já jsme na ní závislí prostě nevypne ho
ze dne na den, aniž bychom jako dramaticky negativně ovlivnily život České republice, a to jak průmysl, tak domácnosti prince
tady používá i na vytápění, čili jako prostě musíme přijmout není to je tak bohužel je mě to radost, jako by nedělá. Je to nějaký
popis. Já jsem přesvědčen, že dojde k něčemu, co tady podepisuju, popisoval pan kolega Šnobr tuším, že se otevřou nějaké
účty u ruské banky, kam to já ty evropské země budou platit platit v eurech. Tam se to nějakým způsobem pře převede na rubly
a skončí to v rozpočtu.

mluvčí 
Čímž se neobejdeme, kdy se tank rudé federálního svolal.

mluvčí 
To je možná jako řešení tak, aby prostě byly všechny strany.

mluvčí 
V tzv. kouzelné telefon.

mluvčí 
Nevolám já jsem prostě to považuju za vydírání, je to porušení smluv ze strany Ruska Evropská unie by se tomu měla bránit,
neměla by na to přistupovat jen nejdražších možných jakoby v případech, kdy by ohrožovala skutečně nějakou svoji
bezpečnost titulu, že tady nebude ani na výrobu hnojiv další věcí, ke kterým se plyn také používá v průmyslu a a to jsou
všechno věci, které opravdu mohou mít dalekosáhlé důsledky a my teď může být všichni hrozně odvážný a říkat ty silné věty,
za které budeme sbírat potlesk, ale ale tady prostě musí být nějaká chladná analýza a chladné jednání k tomu, abychom
skutečně jako měli tu příští zimu, čím čím topit, bohužel samozřejmě v tom střednědobém dlouhodobém období je třeba se té
závislosti na Rusku zbavit prostě, protože Rusko je nespolehlivý partnera. Ukazuje se, že ta závislost nám prostě tuhletu chvíli
strašně škodí.

mluvčí 
V každém případě jsme tam, kde jsme to, co se dneska událo určitě jednoznačným způsobem znovu znervózňuje Čechy, jak to
vlastně bude s cenami. Pane Nacher, vy poměrně ostře útočíte na vládu, že jsi neví rady s chudobou, teď skončila tisková
konference. Vlády budou zvyšovat například přídavky na děti budou zvyšovat další přídavky. Nemyslíte si, že zkrátka dobře.
To, co teď vláda dělá bezprecedentní situaci, že víc dělat může?

mluvčí 
Tak, jak to skutečně to v energetice, tak skutečně někam jinam, tak já odpovím na váš dotaz, případně pak může vrátit k
energetice. No, já nevím, co dneska Latinskou chce přesně nesmysly se sama tedy spolu, tak jsem se tak přečíst na serverech
těch 5000 pro ty rodiny s dětmi pod ten 1 000 000 příjem, jinak já jsem byl teďka 3 hodiny mimo mimo jako média, takže i detail
úplně neznám. Já vyčítám té vládě, že ona prostě jenom, aby se za každou cenu i v tomhletom vymezovala vůči té předchozí
vlády vůči Babišovi, je to dokola, tak prostě diváky opatření, ke kterým stejně prostě směřuje a vás bude tím směřovat později a
ty a ty ty opatření budou bolestivější a podobně. Dokonce i nákladní a říkám od začátku konzistentně nemění na tom ani slovo,
prostě boudě jsme takové mimořádné situaci, kterou si nikdo z nás nepřál a v krátkodobém horizontu nebo dlouhodobé
střednědobé reaktorové musíme reagovat bezprecedentně a třeba neočekávaně tzn. těla plošná opatření z hlediska snížení
daní u pohonných hmot či základních potravin a podobně, abysme zachytili ten skokový nárůst počet bude dít někdy za půl
roku, může být pozdě a a to říkáme od začátku stejně dokumentujeme to tím, že 24 zemí 27 nějakému druhu plošné opatření už
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dospělo, no, ale tato vláda tak tomu vyhýbá vyhýbá.

mluvčí 
Promiňte, nevyhýbal se domluvila plošné opatření snížení DPH, například na pohonné hmoty, ale je mi jasné, kam se mířila. Já
chci říct, že jsem lhala od toho od té chudoba kvůli těm energiím. Pane Skopečku.

mluvčí 
Stejně přijme a nakonec dneska stejně přijme vlastně něco, co na první pohled vypadá rozumně. Já neznám detail, říká
nebudu soudit hodnotit, ale jako směřuje spíš tomu plošnému opatření. K filmu.

mluvčí 
Je to plošné zřejmě pro rodiny, jak jste řekl, které budou mít roční příjem do milionů korun, tedy není to úplně plošné opatření.
Pane Skopečku, prosím, rychlou reakci nebudeme věci zabíhat do detailu, ale je ta kritika se na vás sype. A po dnešních
událostech znovu nervozita ve společnosti stoupa?

mluvčí 
No, nervozita určitě stoupá. Kritika bude vždycky. Já myslím, že hnutí ANO se ještě nevzpamatovalo z toho, že nevládne hledá
vlastně způsob, jak v té opozici fungovat zvlášť ještě vedle SPD, které poměrně agresivní populistické a a je schopno říkat věty,
kterými jako zůstává rozum stát nicméně dostává to do médií, tak to chápu, že hnutí ANO se chce nějakým způsobem také
vymezovat, ale já bych jako nehledal jako definici, jaké opatření plošné, jaké nikoliv tato vláda od svého nástupu prostě k růstu
cen, zejména energií přistupuje velmi zodpovědně a postupně schvalují jednotlivé kroky v první fázi to byl příspěvek na bydlení.
V další fázi to bylo zvýšení existenčního životního minima. Pak přišel krok snížení spotřební daně na pohonné hmoty, že plošné
zrušení zrušení přimíchávání biosložek dneska jsou to nějaké sociální sociální výdaje, čili ta vláda, a to sleduje krok pokroku a
ta opatření schvaluje to, že tady bude opozice, která bude říkat, mělo to být dříve, měla to být více, a to rozumím tak jistý
kolorit, ale je prostě nesmysl říká, že ta vláda nic nedělá, když se mám tady vyjmenoval x sadu opatření, můžeme se bavit,
které opatření dopadne, na koho jestli je lepší to či ono, ale ta vláda prostě 1 díla schvaluje opatření za druhým a od kolegů z
hnutí ANO slyšíme naprosto nesmyslné věty, že ta vláda nic nedělá, tak to potom těžké s někým diskutovat, když tady máte
jako jednotlivé kroky, které ta vláda sněmovna schvaluje, mi tam sedíme prostě v poslední dny v Poslanecké sněmovně.
Schvalujeme snižování daní třeba na benzín a pak tady od kolegů ve studiu slyšíme, že ta vláda nic nedělá, no, tak to se musí
člověk zbláznil.

mluvčí 
Pane Nacher, prosím, opravdu jednou větou.

mluvčí 
No, já počkejte, tak já v té v tom, že nejsem ve studiu, protože bych to řekl panu kolegovi do očí, on vždycky on mi něco vloží
do úst a pak vůči tomu já jsem neřekl, začne argumentovat. Já jsem tady řekl větu, že vláda nic nedělá. Ne já jsem řekl, ta vláda
dělá úplně nedostatečně. A účast se vymlouvá na to, že nechce jet recepty, které nabízela předchozí vláda, nebo které
nabízíme jako opozice, aby se náhodou neučinila, anebo Babišem od této prostě ani investic krizový situaci neodložila
předvolební rétoriku, nic víc nic míň tedy být vysílá nějaké signály. Signály jsou lidé úplně k ničemu.

mluvčí 
Pane Skopečku, reagujte děláte legraci, protože my nebo pan Babiš, že.

mluvčí 
Už ne, tak, kdyby 2 hnutí ANO, kdyby hnutí ANO nabízelo, kdyby hnutí ANO.

mluvčí 
Nabízel rozumné recepty. Taky rádi přijmeme budeme pro ně hlasovat, koneckonců předcházejícím volebním období obě naše
politické strany hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. To je příklad, ve kterém jsme se shodli, byl to dlouhodobý dlouhodobá
priorita, dlouho by návrh ODS spolu s hnutím ANO jsme v minulém období schválen, čili tam není nejde o to, kdo, že to
navrhuje ano nebo že proto hlasuji ano nebo že to je návrh, který také je hnutí ANO v tom minulém období jsme ukázali, že i v
tomto překážka nebyla. Pokud bychom nicméně měli aplikovat nápady, které hnutí ANO představilo v tom Babišově plánu proti
drahotě těch 12 opatření, které by stály stovky miliard korun, tak jednak bychom opravdu urychlili cestu České republiky z
nějakého rozpočtového srázu k bankrotu a za druhé bychom ještě výše více zvýšila více na koukli už tak velmi vysokou
dynamicky se jevící inflaci, protože ten objem peněz, který Andrej Babiš navrhuje na úkor budoucích generací, protože by se
musel půjčit napumpovat do české ekonomiky by tu inflaci skokově navýšilo a ty sociální dopady by byly dramatičtější tzn. že
běžence, kteří ano, jsou recepty, ne, aby přinesli chudobu, a to mi opravdu následovat fakt nebudeme.

mluvčí 
Pánové, já musím skutečně touto debatou opravdu tu jednu větu. Pane Nacher, proč zahrnout krát David ano.

mluvčí 
Ne, jestli pan kolega Skopeček to četl pořádně 12 bodů. Tam hned druhé větě napsáno, že, že by bylo dobré, kdyby ta vláda
přijala aspoň některé ty věci ne těch 12 5 najednou, to nikdo není najít, takže by si pánové, protože.

mluvčí 
Respektive 12 bodů exhibici, že se k nim vrátíme, rozebereme po bodu o něco, mějte se hezky. Díky za tuto debatu, jestli
večer.

mluvčí 
Díky za pozvání. Hezký večer navíc do studia.

mluvčí 
Spolupracovník CNN Prima News v Moskvě Jiřího se mnou ve vysílání dobrý večer.
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mluvčí 
Dobrý večer z Moskvy.

mluvčí 
Jiří výsměch sankcím, konkrétně to Vladimir Putin nazval nešikovným mi pokusy nejsou ty sankce cítit. Mimochodem vede k
tomu, co se děje s plynem. Vlastně on se teď trošku může smát.

mluvčí 
No podívejte 60 % devizových rezerv Ruské federace bylo zmraženo. Podle ministra financí Ruské federace, a to slovo 0 se
těžba ropy Rusku kvůli sankcím kvůli tomu, že není vlastně taková poptávka po ruské ropy sníží o 17 % Rusko musí hledat
alternativní odběratelé ropy a prodává roku, řekněme, výraznou slevou, moskevský starosta Sergej Sobjanin hovoří o tom, že
kvůli odchodu západních firem a ekonomické situaci pouze v Moskvě. O místo může být řídit až 200 000 lidí. Hladinu potíže
skutečně těm sankcím může veřejně vysmívat, ale ta ekonomická situace hovoří o ničem jiném nejsou údaje, které jsem teďka
zmínil. Samozřejmě i obyčejní Rusové to ty sankce na své pociťují. Proto já bych řekl, že jde o takovou tu tradiční rétoriku
Vladimira Putina, která samozřejmě nemá nic společného s realitou.

mluvčí 
Tedy jinými Jiří říkáte, že 1 věc, jak to je druhá věc, jak to je předkládáno lidu a jak to tedy navenek se dá nalakovat, tak to je?

mluvčí 
Přesně tak přesně tak, protože pokud opravdu nedovedou ten ten první údaj, který jsem řekl, 60 % devizových rezerv, což je
někde více 300 miliard dolarů teďka Rusku chybí, to je hodně nebo má já se domnívám, že to je velice hodně a že to ruská
ekonomika výrazně pociťuje, a proto je to skutečně pouze a jen propaganda pouze a jen snaha uspokojit uklidnit ruské
obyvatele říci, že vlastně Rusko všechno zvládat v pohodě a realita, jak už jsem zmínil, je opravdu jiná.

mluvčí 
Druhou stranu padají i sliby, bylo řečeno, že v důsledku těch sankcí se Rusko bude mít lépe, že reaguje zavedením velké
svobody otevřenosti podnikání, to jsou přece věci, které se dřív nebo později musí nějakým způsobem zjevit ukázat. Je to
někde vidět něco takového.

mluvčí 
No, víte, co něco podobného se říkalo během koronavirové krize, kdy stát také chtěl údajně podporovat ruské podnikatele
podniky. A pak se ukázalo, že tu podporu dostali jenom oligarchové, kteří mají dobré vztahy s Vladimirem Putinem ruským
režimem, proto ty slipy, které jsme také vlastně dneska slyšeli z úst Vladimira Putina, obávám se muselo právě kvůli těm
zkušenostem, jak z koronaviru až z předchozích. Pouhými sliby je to malá hutnění Rusů, aby zase jim bylo předloženo to, že
ruský režim má recept na současnou situaci a že bude ví.

mluvčí 
To jsou sliby rovněž pojďme se zabývat sliby a vzkazy ven. Pokud se Rusko ocitne v ohrožení, použije prostředky, které zatím
jeho protivníci nemají k dispozici, co si z toho vzít protentokrát Putin vydržel bleskovou akcí v případě, že se budeme vměšovat
do situace, což bych připomněla, že už se všichni do ní vměšuje metry. Čím nám vlastně vyhrožuje na tom něco nového?

mluvčí 
Já bych řekl, že to skutečně něco nového, protože pokud hovoří o nějakých prostředcích, které Rusko má západ nemá, dá se
spekulovat o tom, že vyhrožuje třeba vyprodukujeme raketami, vyhrožuje nějakými novými zbraněmi, které ještě Rusko
nepředstavilo, neukázalo, ale západ by si měl obávat muži o to často zmiňované třeba rozmístění nějakých raket v Bělorusku s
jadernými hlavicemi, a ale každopádně je to skutečně hrozba, která je na trh nutné pohlížet jako na vážnou jako na hrozbu,
která skutečně může existovat. Já jsem dneska hovořil se šéfredaktorem Echo Moskvy Alexem Benediktová tato rozhlasová
stanice byla na začátku války zakázán najít, jedná se, řekněme, nezávislost jsou stanici, abysme si bral bavili o pozici Vladimira
Putina. On říkal, je třeba skutečně, aby ty hrozby, a dokonce i výzvy Vladimira Putina vůči západu západ bral velice vážně,
protože Vladimir Putin neblufuje, a to vlastně ukazuje teďka Ukrajině on hodně dlouho hovořil o tom, že Ukrajina je pro Rusko a
pro samotného Putina velice citlivé místo. Teďka vidíme, že je to citlivé místo se změnilo pro krvavý konflikt. To ještě jednou
podotýkám se slovy, pane tady toho ty ruské hrozby je opravu a nutné brát velice váží.

mluvčí 
Pojďme spolu trošku navštívit tu propagandu detail já jsem zaregistrovala kauzu ruské studentky, tuším Lízy, která máme Alma
máme fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  měla studovat a ostrakizovat, protože Ruska nakonec ji zhoršily známky
vyhodili fakulta to popřela. Ta kauza se otevřela v Rusku v médiích, jak pak pokračuje, když má, když existuje tahle ta zpětná
vazba?

mluvčí 
Nějak prostě neexistuje, protože to je ten typický přístup ruské propagandy, ale něco zveřejnil něco prohlásí něco ukáže
ruským spotřebitelům a pak jede dál, protože skutečně ideje, jako je povrchové takové, řekněme, signály na první na první
dobrou, aby skutečně si ti ruští diváci ruský spotřebitel, jak říkám, té propagandy zapamatovali v České republice, utiskují
Rusy. Já jsem dneska hledal tu reportáž, díval jsem se, kde by bylo třeba možná jí zhlédnout nějakému ucelenější celku,
protože sociální sítí se objevuje jenom minutový šot. Vlastně nic neobjevil, takže to vypadá, že skutečně se jednalo o minutový
šot, který mělo ukázat Rusům jako se Češi špatně chovají Rusů k ruským studentům, ale byla nějaká reflexe toho prohlášení
Univerzity Karlovy, nebo dokonce i, řekněme, ruských studentů, kteří se učí na Univerzity Karlovy, tak tomu samozřejmě
nedošlo proruskou propagandu, to skutečně není po podstatné. Ona chce jenom dokázat na tom západě utiskují Rusy a jede
dál.

mluvčí 
A pak ještě zajímají osudy těch Rusů, které se tedy asi k nelibosti režimu staráme těch emigrantů, kteří odešli v posledních
dvou měsících uprchly z Ruska tisíce lidí tady jejich několik je mají krátkodobá humanitární víza, která jim vyprší, jaké podle vás
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jaksi prognóza jejich osudů?

mluvčí 
Já doufám, že naše české ministerstvo zahraničí osudy těchto ruských, jak studentů a také příslušníků, řekněme nebo občanů
Ruské federace zabývá, protože ve většině případech lidí, kteří odjíždějí Rus z Ruska, tak svůj spíš opozičně naladěnou, a
proto doufám, že skutečně existuje nějaký plán, budou existovat nějaká humanitní nebo lékárny fronty víza jsou dobré,
postarám se týče těch Rusů, kteří odjeli do pěkně po sovětských zemích a tam by to měl být v pořádku, protože tam
nepotřebují víza ten krátkodobý pobyt si vyřídí lehce, pokud jde o nějaké specialisty, jako jsou ajťáci jsou programátoři, tak
naopak země jako Arménie nebo středoasijský Uzbekistán, také víte s otevřenou náručí a tam jim vytvoří všechny ty podmínky,
které je pro pro pro ně potřebné, a proto ještě zdůraznit. Já doufám, že i Česká republika nějakým směrem a o tom uvažuju,
protože bylo by škoda, kdyby nebo nejenom škoda, bylo by hrozné, kdybysme tyto lidi nějakým způsobem vyhnali ze země,
třeba je vrátili zpátky do Ruska pro ně to bylo tak zásadní bezpečnostní problém.

mluvčí 
Jiří děkuju, že jste nám věnoval čas, přeji vám pěkný večer do Moskvy, pokud možno.

mluvčí 
Děkuji, na shledanou.

mluvčí 
Na jak už jsem zmiňovala Vladimir Putin dnes varoval, že v případě, že se Rusko 30 v ohrožení použije podle jeho slov
prostředky, které zatím jeho protivníci nemají k dispozici do debaty jsme proto pozvali zbrojaře Jiřího Hynka bezpečnosti experta
Andora Šándora, zůstaňte s námi.

Stále sledujete CNN Prima News a 360 stupňů díky za to návštěva západních politiků v Kyjevě nemusí být překážkou, aby na
ukrajinskou metropoli v tu chvíli ruská armáda zaútočila. Na tím pohrozilo ruské ministerstvo obrany. Vladimir Putin mezitím opět
odmítl odpovědnost za masakr v Budči, a to přesto, že přítomnost ruských vojáků ve městě dokazují nově zveřejněné záběry.

mluvčí 
Ruští vojáci v místech masakru na záběrech, jejichž pravost ověřilo americká CNN, jsou ruská vojenská auta i vojáci v ulicích
města v těsné blízkosti mrtvých civilistů. Moskva vinu popírá.

mluvčí 
Musel kvůli propagaci on si domů funkci vůči celým.

mluvčí 
Provokaci. Ruská armáda nemá s tím, co se stalo buď nic společného. Víme, kdo zatím stojí. Víme, jakým způsobem se to
připravovalo a kdo na tom pracoval v této provokaci se stanovisko našich vyjednavačů radikálně změnilo.

mluvčí 
Více než 4 Holeček z Ukrajiny.

mluvčí 
Při jednání s generálním tajemníkem OSN zasedl Putin opět ke slavnému dlouhému stolu. Obránce Mariupolu označil za
teroristy.

mluvčí 
Ukrajinských, jestli to tam je.

mluvčí 
K ukrajinské úřady tvrdí, že Mariu polské ocelárně a zůstal jsou civilisté. V tom případě musí ukrajinští vojáci propustit, jestli to
neudělají, schovávají se za civilisty jako teroristé Islámského státu.

mluvčí 
Strany Měrka Iggy uchýlí.

mluvčí 
Podle nejnovější zprávy amerického institutu pro válku ocelárny a zůstal nejsou jediným útočištěm ukrajinských vojáků v
Mariupolu. Důležité pozice mají vojáci držet i mimo areál. Ruská armáda mezitím dál snaží odstříhnout elitní ukrajinské jednotky
na Donbasu. Obrannou linii se jí ale stále nedaří prolomit. Zatímco Rusko útočí na železniční uzly, kudy směřuje na Ukrajinu
západní pomoc Ukrajinci stále přesněji zasahují sklady pohonných hmot a munice.

Na těchto záběrech hoří obří ruský sklad munice v luhanské oblasti. Ukrajina ale míří na sklady na ruském území. Ruská
armáda nepřetržitě v pohotovosti, aby mohla provést odvetné údery na rozhodovací centra v Kyjevě pomocí vysoce přesných
zbraní dlouhého doletu. Přítomnost západních politiků hlavním městě by přitom Rusko nemusela být nutně problémem, dodal
ruské ministerstvo obrany. Zábleskové granáty a slzným plynem dnes potlačili ruští vojáci protiokupační demonstrací v personu
na jihu Ukrajiny.

Podle Kyjeva se tam Moskva chystá uspořádat referendum o vzniku nové separatistické republiky. Daniel Konewka, CNN
Prima. News.

mluvčí 
A se mnou ve studiu, že prezident Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek, dobrý večer. Dobrý večer. A také bezpečnostní
expert Andor Šándor, vítejte, dobrý večer. Před. Pane Hynku, slyšeli jsme Vladimir Putin dnes varoval, že reakce Moskvy na
jakékoliv vměšování do ukrajinských záležitostí bude blesková a zmínil situaci, kdy se Rusko ocitne v ohrožení, že použije
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prostředky, které zatím jeho protivníci nemají k dispozici. Ptám se vás jako odborníka na boj, o jakých zbraních je řeč jsou
znovu na stole jaderné zbraně tedy.

mluvčí 
Já, když si to velmi zprava zleva, tak jediné, co mě opravdu napadá, tak jsou taktické jaderné zbraně, ukázka síly, ukázka
signálu toho, že umí problém vyřešit samozřejmě problém nevyřeší, ale bylo by to něco, co by bylo už tento útok za hranou, ale
tohle by bylo opravdu téměř rozpoutání třetí se té války, ale může tím opravdu vyhrožovat.

mluvčí 
Přesto Jiřího z Moskvy si myslí, že tentokrát je to výhrůžka ještě trošičku jiná je to vážnější, než to bylo taky si to myslíte?

mluvčí 
Tak přitvrzuje se o tom není žádných pochyb. Zatím prohlášením je potřeba vidět dodávky těžkých zbraní ukrajinské armádě,
neboť to vlastně bude determinovat výsledek toho boje na Donbase. Já si myslím, že Putin mohl mluvit o jaderných zbraní
taktického určení nepochybně hyper sunnitských střelách Lynch, které už jednou použil, to jsou zbraně, které západní svět
nemá. Oni lítají rychlostí 6 Machů, což je nebo 6000 km za za za minutu, což je velmi velká rychlost, jsou velmi obtížně sestřelit
zelné a jsou velmi velmi přesné, ale mně na tom celém v tom konstruktu přijde to, že oni nejdřív říkali, co neudělají, že
nenapadnou Ukrajinu pak napadli a teď zase říkají, co udělají nevíme, co vlastně děje, co všechno je to velká propaganda, je
to velká výhrůžka. Teď to není prožívám. Tohle to se velmi dobře hraje mediálně. Tady ta výhrůžka. Řada.

mluvčí 
Byl jsem to s vámi nemůžu souhlasit, se nehraje dobře mediálně hovoříme-li já.

mluvčí 
Jsem vás, jak se obecně má dělat. To se.

mluvčí 
Vůbec ne dobře hraje mediálně. Ono je to ryze jako. No, ono se nahlas to zásadní problém.

mluvčí 
Bylo nehraje mi to žijeme, ale Putin řekl světu toto mimo jiné také vzkázal, že návštěva v západních diplomatů západních lídrů v
Kyjevě nebude znamenat, že, že udrží zbraně tam, kde má schované, ale že připustil, že by útočil na Kyjev v případě, že by tam
přijel někdo návštěvu, to si představit umíte dočetl, že už jsme u té třetí.

mluvčí 
Doteďka to neudělali nebo kočka věděli vždycky, kde prezident Zelenský.

mluvčí 
Není. Říká uděláme to jinak příště?

mluvčí 
Já si myslím, že to jenom součást té propagandy a vytváření nátlaku, ale nemyslím si, že by Putin dal pokyn k tomu, aby stříleli
na plyn k nám ministr zahraničí nebo na syna Lojda ministra obrany, to prostě si nemyslím, že to je takhle, ale je to velká
vypjatá hra, která má ukázat to, že Rusové velmi těžce nese ty dodávky zbraní, které mohou změnit jeho plán, pokud jde o
dobytí Donbasu a přijít domů s nějakým výsledkem, který srovná možná 15, možná 20 000 mrtvých vojáků, to je přesně
nevíme. Ty počty prostě neznám.

mluvčí 
Mimochodem, když jsme u těch zbraní ta mimořádná situace s plynem to odstřižení, Bulharska Polska od plynu. Četl jsem
analýzu Wall Street Journal, že tvrz, která tvrdí, že ten důvod je postrašit Bulhary, aby Sofie nedodala Ukrajině zbraně, Kyjev o
ně usiluje, protože ty bulharské zbraně údajně mají úplně jiné standarty než zbraně na to zase se ptám, o čem o co může, o
čem mluvíme?

mluvčí 
Musíme si uvědomit, že ukrajinská armáda jako taková je orientována na výrobky bývalé sovětské provenience a ty umí
používat. Proto ona potřebuje zbraně od Bulharů od nás od Poláků, protože když jim tam dodají nějaký německý nebo britský
nebo americký systém, tak ty vojáci ho nebudou umět obsluhovat.

mluvčí 
Tzn. je možné, že tohle se tedy opravdu hraje.

mluvčí 
Určitě se o to hraje. Já si dokonce myslím, že hodně se hraje dnes letectvo o letouny MiG 29, protože opravdu Ukrajinci
potřebují být silnější ve vzdušném prostoru zvlášť teďkon v současné době, kdy se bojuje vlastně ty separatistické republiky a
tam nedostane nepotřebujou letadla z Ameriky, ale potřeba letadla buď z Polska nebo Bulharska nebo prostě tam, kde jsou on,
aby si piloti uměli s nimi lítat.

mluvčí 
Teď se na to podívejme věcně, jak dlouho a jak intenzivně může západ dodávat zbraně ta letadla ty ta od vozidla Ukrajině
dlouho to může fungovat, protože mě stejně nekonečné. Už to trvá dlouho dlouho trvat bude, jak dlouho ty zbraně vůbec budou
k dispozici.

mluvčí 
V té první fázi války dodávaly zem spojenecké země nebo země, které byly ochotny podpořit Ukrajinu ze svých armádních
zásob a zároveň ze zásob průmyslu. My jsme taky jako průmysl český obranný průmysl dodali toho a ne málo, ale sklady jsou
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prázdné dnes. Musíme vyrábět už se vyrábí něco vyrábět rychle něco vyrábět pomaleji. Tomu.

mluvčí 
Mimochodem budeme potřebovat ruský plyn.

mluvčí 
Ale k tomu nejenom ruský plyn k tomu potřebujeme ocel, která se převážně nakupovala z Ruska a z Ukrajiny by k tomu
potřebujeme hliník, který se převážně nakupoval z Ruska Ukrajiny. My k tomu potřebuje Nikol mi k tomu potřebujeme syntetický
Kaučuk. Většina pocházelo z těchto oblastí a absurdum u jednoho produktu se nám stalo, popsal by do něj hliníkový prášek,
byla to dodávka zbraní na Ukrajinu, že Němci řekli, my vám nedáme, protože pro nás začíná být strategická surovina.

mluvčí 
Tedy může se stát, že ty zbraně, které byly k dispozici na pomoc Ukrajině dojdou?

mluvčí 
No tak dojdou ty sovětské provenience. Teď je otázka, co mi moc nevíme. Ono se to trošku dostalo na veřejnost prohlášením
Borise Johnsona, že na polském území cvičí ukrajinské vojáky v používání zlínské techniky, což je samozřejmě jedna z
možností, která by byla bude to trvat trošku déle. Problém celého tohohle vyzbrojování je, jestli my nedáváme naději jedné
nebo druhé válčících stran, že jsou schopni ten konflikt vyhrát a potom i otázka.

mluvčí 
Na nestojí na tom celá ta politika, že podporujeme Ukrajinu a dodává mi naději sebevědomí, protože věříme, že to vyhraje.

mluvčí 
Nehod právě to, co nevíme úplně přesně, jsou skutečně ta Ukrajina schopna vyhrát s tou technikou a podle mého soudu. Ti
Rusové nemohou příliš dlouho váhat v tom, jak dlouho budou čekat na do zásobení do vycvičení ukrajinské armády, tudíž se
dá očekávat přece jenom nějaké zrychlení těch operací v Donbasu a aby to, že budou dostávat zbraně, aby už přišlo pozdě. To
je podle mě jediný faktor, který může hrát v rozhodování Rusů. Otázka je za soud tomu schopni připravit dostatečné vojska
dostatek techniky k takovému nějakému finálnímu útoku.

mluvčí 
Pak to mně vzbuzuje otázku, jak dlouho jsme schopni ty zbraně, které chceme tam dodat, že sem pomoct, ať mi nebo někdo jiný
vlastně vyrobit z této situace, jak dlouho to trvá dodací lhůty.

mluvčí 
Velmi závisí, jaký typ zbraně to je něco může trvat měsíc. Něco mě.

mluvčí 
To strašně.

mluvčí 
To zní strašně, kdybychom nyní začali něco vyrábět, tak trvá měsíc, ale už se něco začalo vyrábět, čili my jsme schopni
opravdu v průběhu dnů nebo týdnů něco dodat ne všechno, co Ukrajinci potřebují to v každém případě ne něco může trvat 3
měsíce, ale já jsem zažil nedávno 1 požadavek, který přišel z ukrajinské strany a zjistili jsme, že rozběhnutí výroby tohoto
produktu by trvalo rok, a to je opravdu hodně.

mluvčí 
Bude nám něco z toho, co jsme na Ukrajinu poslali chybět. To zaznělo minulý týden ustane Lavrova. Bude vám to chybět,
pokud to pošlete na Ukrajinu?

mluvčí 
Já jsem přesvědčen, že jestli bude chybět, tak jenom nějakém krátkodobém horizontu. Naopak si myslím, že český obranný
průmysl se poučí jste a byl bych rád, aby se poučila teda i vláda. Z té situace, která byla a udělat taková opatření, abychom
byli schopni nastartovat výrobu mnohem mnohem kratším čase. Ty metody existují. Já jsem přesvědčen, že potřeba do toho
více zapojit Správu státních hmotných rezerv, ale je otázka, jestli vláda na to vyčlení prostředky, aby jsme měli zásobu
materiálu na to, abychom mnohem rychleji uměli nastartovat zbrojní výrobu toho, co je potřeba pro naši obranu.

mluvčí 
Jak to vidíte jako bezpečnostní expert představy Lavrov neříkal proto, aby pan Hynek začal přepočítávat ve skladech zbraně
určené.

mluvčí 
Jiného důvodem je samozřejmě problém, že část těch zbraní šlo od soukromníků. Nebyly to armádní zásoby. Pokud bych této
země byl i země zemi byl vyřešen mobilizační. Jaksi problém tzn. doplnění pravidelné armády, která v těch mírových všech je
velmi slabá, tak je problém, v čem by ti vojáci vůbec jezdili, že jo, tedy problém, že my nemáme dostatek tanků dostatek boj
vozidel, které by byly kvalitní, a to, co jsme ještě teďka posily na Ukrajinu je samozřejmě problém tím, že by chov neměli
skutečně žádnou zálohu.

mluvčí 
Žádná víme z toho, že my sami je tady nebudeme asi potřebovat, že jsme součástí aliance, která právě teď bojuje s Ruskem.

mluvčí 
No, já nevím, jestli a jak se boje s Ruskem, já bych to tak teda určitě řekl, no budeme potřeba my přece nemůžeme být zemí,
která bude součástí aliance, nebude se větším, bránit držel.
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mluvčí 
Ruku na srdce. Ta naše armáda je postavena jako tzv. mírová armáda. To je armáda, která v době míru udržuje schopnosti,
ale kdyby došlo opravdu potřeby bránit teritorium České republiky, tak my musíme mít mobilizační schopnosti. To, co vlastně
udělali Ukrajinci, oni měli svoji pravidelnou armádu, ale okamžitě mobilizovali záložníky, lidi dobrovolníky na začátku tyto
jednotky tzv. teritoriální obrany, neboli území obrany byly vybaveny růst zbraní, kalašnikovem, hrstí nábojů a Molotovovými
koktejly. My jsme se snažili tyto tuto teritoriální armádu vybavit alespoň balistickou ochranou vybavit ručními protitankovými
granáty vybavit něčím, aby byla funkční ani Ukrajinci nebyli schopni mobilizovat armádu, tak tu zálohu, jak by byla potřeba, a to
je věc, kterou bychom se měli poučit a měli bychom tuto schopnost dosáhnout, bude to trvat dlouho, nebude to rychle, ale bez
mobilizační schopností ta mírová armáda by neplnila to, co by plnit měla.

mluvčí 
Ve vesmíru, bohužel do té války, jak jsou na tom s Arsenalem Rusové z toho, co tedy dostupné, co víme, nebo co vidím, dá se
z toho něco usuzovat.

mluvčí 
To je dobrá otázka. My slyšíme nějaké počty, které sděluje ukrajinský generální štáb. Můžeme o tom pochybnosti, jestli jsou
nadnesené, myslím, pokud jde o to, kolik toho zničili. Samozřejmě i to Rusko bude mít problém to doplňovat, protože musí
odněkud vzít někdo musí vyrobit a 2 zajímavé, že Rusové nezařadili do tah do těch jednotek ty nejmodernější typy zbraní, ze
kterých kterými se pyšnili, které jsme viděli na těch přehlídkách na Rudém náměstí, protože oni také nejsou schopni, je vyrábět
ve větších počtech třeba nasazení letadel z 34 a nebo 7 57 je problém, že tím, že nezískali vzdušnou nadvládu, tak se jim tím,
že by míru Ukrajinci cestovali, přicházejí také ten potenciální obchodní artikl. V tom je někde vyvézt, takže v tom ještě podstatně
víc jezdí, které oni kalkulují, ale tato válka už značně potřebující o tom vůbec není pochyb, že i pro ty Rusy to bude těžké tu
techniku doplňovat tak, aby především ty tankové mechanizované jednotky byly schopné nějakého většího nasazení nasazení
o tom není pochyb.

mluvčí 
Pane Hynku, krátce stručně, co teď Ukrajincům zoufale chybí podle vás?

mluvčí 
Vybavení speciálních jednotek, protože viděli jsme, že s jejich speciální jednotky operují v týlu nepřítele. A chybí jim těžké
zbraně, protože se skloňuje velmi těžké válce právě o ty separatistické republiky bez těžkých zbraní nemají šanci, takže
kdybych já něco doporučil, co tam rychle dovézt, tak jsou houfnice munici do houfnic a potom mít kvalitní informace, protože
když máte kvalitní informace, například 10 nepřítel shromažďuje útoku, tak vy prostřednictvím houfnic, anebo i letectva
samozřejmě můžete eliminovat tu jeho počáteční převahu.

mluvčí 
Pánové, díky za tuto debatu. Mějte se hezky, na shledanou.

mluvčí 
Tak hezký večer.

mluvčí 
To je z našich 360 stupňů. Vše nenechte ujít zprávy a zítra budeme vysílat speciál, tedy tradiční 300 šedesátka vás čeká v
pátek, budu se na něj těšit.
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Rusko a svoboda
TISK , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: Haló noviny , Strana: 5 , Autor: Jaroslav KOJZAR , Vytištěno: 43 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.04.2022 01:59 , Rubrika: Názory - polemika , AVE: 24 489,94 Kč , Země: Česko
»Rusko je třeba zničit, aby Rusové mohli být svobodni
«. To není můj výmysl, ale obsah komentáře, jenž byl minulý pátek zveřejněn na Seznamu. »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 nic nevědoucí, co se dělo v pětačtyřicátém. To druhé je připisováno americké ministryni Madeleine
Albrightové, která se nikdy od tohoto výroku nedistancovala. A tak se zpochybnění 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. 
Pokud by se uskutečnila vize v prvním citátu, mohla by platit i ta v druhém. Rusové by ovšem mohli být »svobodní«, ale bez
svého nerostného bohatství. 
Ministryně Albrightová se sice uskutečnění své vize nedočkala, ale zato dalších ulic pojmenovaných u nás jejím jménem ano.
Jsme totiž mistři v přemalovávání tabulek. Jednu takovou jsme, tedy pražský primátor Pirát Hřib za asistence starosty šesté
městské části »topáka« Koláře, už stačili vyměnit dokonce ve zmíněný pátek. A tak starý historický název Korunovační ulice,
kde sídlí ruské velvyslanectví, rázem změnili v ulici Ukrajinských hrdinů. Je to další příklad, kdy historické názvy v tomto místě
»vzaly zasvé«. Z důvodu politických ambic zmíněných pánů i jiná část zdejšího místopisu změnila staré historické jméno Pod
Kaštany na »aktuálnější«, jakéhosi Němcova. 
Kdybychom větu zmíněného komentátora vzali doslova, pak vize paní Madeleine by skutečně mohla být naplněna. Jenže jak
toho dosíci, zní otázka. Na Sibiř nebo »jen« do Moskvy je například od Kyjeva dlouhá cesta a těžko by ji mohli uskutečnit
»hrdinové z Azova«. Asi by se ovšem našli »čeští bojovníci«, kteří by se postavili po bok azovským batalionům. Ale stále by to
bylo zatraceně málo. Rusové, jak známo, když se ocitnou v nebezpečí, se dokážou přímo geniálně sjednotit. Stačí si přečíst
Tolstého Vojnu a mír či třeba Grossmanův Stalingrad. Jak by tedy chtěl komentátor ze Seznamu zničit Rusko, aby se mu to
povedlo? Přejmenováváním pražských historických ulic, nebo spíš atomovými zbraněmi? To první nestačí, v to druhé se mně
ani nechce věřit. Opravdu až sem by onen až příliš mladý komentátor chtěl dojít? 
Jde mi však o ony »ukrajinské hrdiny«, po nichž je už dnes pojmenována část jedné české ulice. Jsou opravdu »hrdiny«?
Mohou být hrdiny ti, kterým nad hlavou vlají postnacistické symboly a kteří se hlásí k odkazu Ukrajinské povstalecké armády – k
banderovcům, či dokonce k SS? Kteří se ocitli na seznamu porušovatelů lidských práv vedeném dokonce v OSN? Jestliže podle
pánů Hřiba a Koláře právě toto jsou naši hrdinové, pak je někde chyba a měli bychom, my ostatní, se začít bát. O Rusko nikoli,
to si svou svobodu najde samo. Nepotřebuje k tomu prostředníka. Ale o nás, žijící tady uprostřed Evropy, o nás se bojím. 
Můj poslední komentář budiž varováním. Už další pro Haló noviny nenapíši. Končí totiž jedna etapa, která nás staré, naši paměť
a naše zkušenosti už nepotřebuje, a to nejen ve společnosti. Jinak za vše svým čtenářům, za jejich přízeň, moc a moc děkuji. 

Jde mi o »ukrajinské hrdiny«, po nichž je pojmenována ulice. Mohou být hrdiny ti, kterým nad hlavou vlají postnacistické
symboly a kteří se hlásí k odkazu UPA – k banderovcům, či dokonce k SS? 
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Příběhy z ruských médií hájí postup Kremlu. Falšují ale realitu
TISK , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: Žďárský deník , Strana: 11 , Autor: JAROSLAV KRUPKA , Vytištěno: 1 690 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.04.2022 03:04 , Čtenost: 6 319 , Rubrika: Publicistika , AVE: 12 515,63 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Na sociálních sítích se šíří hned dva materiály ruských médií, jež se jeví jako zfalšované ruskou propagandou. Jeden se týká
údajné přípravy atentátu na ruského moderátora, druhý předstíraného vyloučení ruské studentky z Univerzity Karlovy. 
Nejdříve šlo o zprávy, které se staly vítanou potravou ruských státních médií. Jedna oznamovala, že ruská policie FSB zatkla
šest neonacistů, kteří plánovali v Moskvě zabít ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova. Druhá pak informovala o
tom, že v České republice se stala obětí rusofobie studentka oboru sociologie na Univerzitě Karlově, které prý učitelé zpětně
zhoršovali známky a nakonec ji ze školy vyhodili kvůli tomu, že je Ruska. 
Zprávy se začaly šířit také v Česku, poměrně rychle se ale ukázalo, že skutečnost vypadá jinak, než se v nich uvádí. Případ se
studentkou se podařilo vyvrátit Českému rozhlasu, jenž prokázal, že zmíněná studentka neexistuje a k žádnému vyloučení
nedošlo. A v kauze údajně připravovaného atentátu se zase objevuje hned několik indicií nasvědčujících tomu, že ho
zinscenovaly přímo ruské bezpečnostní služby. 

PŘÍPAD STUDENTKA 

Srdceryvný příběh o šikanované a vyhozené ruské studentce zveřejnila ruská státní televize Russia Today (RT). Dívka se měla
jmenovat Liza a jejímu vyhazovu měl předcházet stupňující se nátlak a zpětné zhoršování známek. Po vypuknutí války na
Ukrajině měli prý učitelé dívce říct, že „na škole pro Rusy není místo“. „Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal
jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat,“ říká ve videu údajná studentka. 
Ruská televize zarámovala tento příběh ještě tím, že prý není ojedinělý a že po zahájení speciální vojenské operace, jak v
Rusku označují invazi na Ukrajinu, začali být ruští studenti ze zahraničních škol zkrátka vylučováni. 
Český rozhlas však zjistil, že příběh je vylhaný. „Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v
aktuálním semestru žádná studentka se jménem ‚Liza‘ studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK )
nezanechala,“ potvrdila rozhlasu mluvčí fakulty Klára Hyláková. 

SPORNÝ ATENTÁT 

Velmi sporný je i další případ zmiňovaný ruskými médii. Vyšetřovací výbor Ruské federace v pondělí 25. dubna 2022 oznámil,
že policie zatkla šest neonacistů, kteří prý plánovali zabít v Moskvě ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova.
Solovjov, působící v ruské státní televizi, je známý horlivý propagátor ruské politiky. 
Podle ruské federální policie FSB měli zločinci v plánu zabít Solovjova bombou v autě, přičemž tento plán připravili ve
spolupráci s ukrajinskými bezpečnostními službami. 
Policie doplnila tyto své informace fotografiemi, jež měly zjevně pocházet z místa, kde měli údajní pachatelé své zázemí a kde
byli zadrženi. Zveřejněné snímky však okamžitě vyvolaly na mezinárodní scéně pochyby i posměch, protože působily dojmem
špatně zinscenované operace pod falešnou vlajkou. 
Informuje o tom New York Post. 
Jedna fotografie například ukazovala zářivě červené tričko s hákovým křížem, které je rozložené z nepochopitelných důvodů
hned vedle tří kopií videohry „The Sims 3“. 
„Kdo ví, třeba je The Sims 3 hrozně berou,“ poznamenal suše novinář BBC Francis Scarr na svém twitterovém účtu. „Někdo
shora pravděpodobně písemně nařídil: ‚3 SIM karty‘ a nějaký génius ho poslechl,“ replikoval na Twitteru uživatel Protsenko. 
S tímto názorem souhlasil také Eliot Higgins, zakladatel investigativní výzkumné skupiny Bellingcat, která se v posledních letech
zaměřuje na ruské zpravodajské a vojenské operace: „Skutečně věřím, že tohle je natvrdlost nějakého policisty z FSB, kterému
řekli, ať pořídí 3 SIM karty,“ napsal na svůj Twitter. 

PODPIS NEČITELNÝ 

Ruská státní tisková agentura RIA zase doprovodila zprávu o zatčení potenciálních atentátníků videem, na němž byl vidět
popsaný list papíru, jenž se měl zřejmě tvářit jako poslední vzkaz jednoho z atentátníků jeho blízkým. V textu v azbuce stálo:
„Díky za podporu v nejtěžších letech. Zabíjej, abys žil. Žij, abys zabíjel. Podpis nečitelný, tým Moskva.“ 
Právě skutečnost, že na místě podpisu bylo místo skutečného podpisu napsáno „podpis nečitelný“, nasvědčuje tomu, že někdo
opět velmi tupě vykonával příkaz přepsat určený vzkaz a nečitelně ho podepsat. 
Solovjov mezitím ve vysílání ruské státní televize neustále zesiluje svou protizápadní rétorikou. Minulý týden prohlásil, že
„speciální vojenská operace“ vstupuje do nové fáze, v níž bude Rusko „denacifikovat“ celou Evropu, potažmo celý svět. 
„De facto začínáme vést válku proti zemím NATO. 
Budeme drtit válečnou mašinérii NATO i občany zemí NATO. Až tato operace skončí, bude aliance NATO nucena ptát se sama
sebe: Máme dost zbraní, abychom se ubránili? Máme lidi, abychom se bránili? A žádné slitování nebude,“ uvedl Solovjov a
poslední větu ještě zopakoval: „Nebude žádné slitování.“ 

Foto autor:   Repro: Twitter Russia Today
Foto popis:   „VYLOUČENA“. Univerzita Karlova prý ruské studentce Lize zpětně zhoršovala známky a nakonec jí zabránila v
dalším studiu. Dívka ale na univerzitě nikdy nestudovala.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 279 / 326

http://www.newtonmedia.eu/


Insider #110 - Ukrajinský speciál URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 06:54 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Již potřetí od začátku ruské invaze na Ukrajině jsme v Insideru přivítali Jana Kofroně a Karla Svobodu
(oba z FSV

UK ). Co všechno se změnilo od posledních undergroundových Insiderů, to probíráme v nejnovějším díle. 
Popis podcastu 
Nejvlivnější český podcast. Rozhovory nejen o aktuálních tématech s hosty, kteří mají co říct. Uvádějí Tomáš Jirsa a Michal Půr.

Elon Musk, Twitter a technoutopie Silicon Valley URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 06:54 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Miliardář Elon Musk přebírá kontrolu nad jednou z nejvlivnějších sociálních sítí, platformou Twitter.

Jak radikální změny ji čekají? Co víme o tom, jaké je Muskovo chápání svobody slova, kterou se zaštiťuje? A nakolik ho
ovlivňuje myšlenková tradice Silicon Valley a jeho touha po technologické utopii? 
Host: Jaroslav Švelch z Katedry mediálních studií FSV  UK , který se věnuje sociálním médiím a počítačovým hrám 
Přepis rozhovoru a další informace najdete na webu Seznam Zprávy 
Sledujte nás na sociálních sítích Twitter a Instagram . Náměty a připomínky nám můžete psát na e-mail zaminutusest@sz.cz 
Popis podcastu 
Jedno zásadní téma každý všední den. To nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře optikou Seznam
Zpráv. Připravuje podcastový tým Lenky Kabrhelové. Nová epizoda vždy za minutu šest od pondělí do pátku. Začínáme 11.
dubna v 5:59. 

Kofroň &amp; Svoboda v Insideru speciál: Putinovi nejde o pár kilometrů na východě Ukrajiny. „Maximalistický
scénář“ je stále ve hře, rychlého vítězst URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: info.cz , Autor: Michal Půr, Tomáš Jirsa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 07:32 , RU / měsíc:
216 512 , RU / den: 12 037 , Rubrika: Insider , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
...Tomáš Jirsa v nejnovější epizodě podcastu Insider s Janem Kofroněm a Karlem Svobodou – experty z FSV  UK . Na INFO.CZ
slyšíte úvodní část rozhovoru, celou epizodu tradičně najdete na platformách... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud
máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.

Atentát na novináře? Ruská média píší příběhy hájící Kreml. Ale falšují realitu URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: podripsky.denik.cz , Autor: Jaroslav Krupka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 08:58 , RU /
měsíc: 51 478 , RU / den: 6 960 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08 , Návštěvy za měsíc: 12 600 000
V posledních dnech se na českých sociálních sítích začaly často zmiňovat hned dva materiály ruských médií. Prorusky
orientovaní uživatelé je zmiňují jako potvrzení správnosti ruského postupu, ostatní však namítají, že jde o příběhy zfalšované
ruskou propagandou. Jeden materiál se týká údajné přípravy atentátu na moderátora Vladimira Solovjova, druhý
předstíraného vyloučení ruské studentky z českých vysokých škol.

"Nejdříve šlo o zprávy, které se staly vítanou potravou ruských státních médií. Jedna oznamovala, že ruská policie FSB zatkla
šest neonacistů, kteří plánovali v Moskvě zabít ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova. Druhá pak informovala
ruské mediální uživatele o tom, že v České republice se stala obětí rusofobie ruská studentka oboru sociologie na Univerzitě
Karlově, které prý čeští učitelé zpětně zhoršovali známky a nakonec ji ze školy vyhodili kvůli tomu, že je Ruska. 

Zprávy se začaly šířit i v Česku, poměrně rychle se ale ukázalo, že skutečnost vypadá jinak, než jak se v nich uvádí. Případ se
studentkou se podařilo vyvrátit Českému rozhlasu, jenž prokázal, že zmíněná studentka neexistuje a k žádnému vyloučení
nedošlo.
A v kauze údajně připravovaného atentátu se zase objevuje hned několik indicií nasvědčujících tomu, že ho zinscenovaly přímo
ruské bezpečnostní služby.
Případ studentka
Srdceryvný příběh o šikanované a vyhozené ruské studentce zveřejnila ruská státní televize Russia Today (RT). Dívka se měla
jmenovat Liza a jejímu vyhazovu měl předcházet stupňující se nátlak a zpětné zhoršování známek. Po vypuknutí války na
Ukrajině měli prý učitelé dívce říct, že „na škole pro Rusy není místo“. „Můžu uvést konkrétní případ, kdy mi přednášející dal
jednoznačně najevo, že tady nebudu moci dál studovat,“ říká ve videu údajná studentka. 
Ruská televize zarámovala tento příběh ještě tím, že prý není ojedinělý a že po zahájení speciální vojenské operace, jak v
Rusku označují invazi na Ukrajinu, začali být ruští studenti ze zahraničních škol zkrátka vylučováni.
Video se začalo šířit také v prostředí českých sociálních sítí osvědčeným mechanismem, na který upozornil analytik Roman
Máca z Institutu pro politiku a společnost. 
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Video ruské státní televize RT do českého prostředí šíří propagandisté z ruského státního portálu Sputnik skrze kanály na
sociálních sítích, které se tváří jako "nezávislá média". Odtud ho přebírají trollí farmy a tzv. užiteční idioti, kteří ho spamují
napříč českým internetem. pic.twitter.com/2KrzvOiXBq
— Roman Maca (@_Roman_Maca) April 25, 2022
Ten současně začal pátrat po tom, zda nějaká ruská studentka takového jména na Univerzitě Karlově opravdu studuje či
studovala. Odpověď na tuto otázku přinesl ve středu 27. dubna 2022 Český rozhlas ve své rubrice Ověřovna!. „Žádná
studentka se jménem Liza studia na univerzitě nezanechala. Zkouškové období navíc skončilo před začátkem války, nebylo
proto možné známky zhoršit,“ shrnul výsledek prověření redaktor Českého rozhlasu Tomáš Pika.

„Na základě kontroly informačního systému mohu potvrdit následující – v aktuálním semestru žádná studentka se jménem ‚Liza‘
studia na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  ( FSV  UK ) nezanechala,“ potvrdila serveru iRozhlas.cz a Radiožurnálu
mluvčí fakulty Klára Hyláková.
Případ atentát
Velmi sporný je i další případ zmiňovaný ruskými médii. Vyšetřovací výbor Ruské federace v pondělí 25. dubna 2022 oznámil,
že policie zatkla šest neonacistů, kteří plánovali zabít v Moskvě ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova. Ten
působí v ruské státní televizi, je známý zastánce a horlivý propagátor politiky prezidenta Vladimira Putina, takže se mu někdy
přezdívá „hlas Kremlu“.
Ruská federální policie FSB tvrdila, že u potenciálních pachatelů zamýšleného atentátu našla „improvizované výbušné zařízení,
osm improvizovaných zápalných zařízení na způsob Molotovových koktejlů, šest poloautomatických pistolí, upilovanou loveckou
pušku, granát RGD-5, více než tisíc nábojů různých ráže, drogy a falešné ukrajinské pasy“, stejně jako „nacionalistickou
literaturu a další propriety“. Podle FSB měli zločinci v plánu zabít Solovjova bombou v autě, přičemž tento plán připravili ve
spolupráci s ukrajinskými bezpečnostními službami.

Policie doplnila tyto své informace fotografiemi, jež měly zjevně pocházet z místa, kde měli údajní pachatelé své zázemí a kde
byli zadrženi. Zveřejněné snímky však okamžitě vyvolaly na mezinárodní scéně pochyby i posměch, protože působily dojmem
špatně zinscenované operace pod falešnou vlajkou. Informuje o tom New York Post.
Jedna fotografie například ukazovala zářivě červené tričko s hákovým křížem, které je rozložené z nepochopitelných důvodů
hned vedle tří kopií videohry „The Sims 3“.
„Kdo ví, třeba je The Sims 3 hrozně berou,“ poznamenal suše novinář BBC Francis Scarr na svém twitterovém účtu. „Někdo
shora pravděpodobně písemně nařídil: ‚3 ‘ (‚tři SIM karty‘) a nějaký génius ho poslechl,“ replikoval na Twitteru uživatel Andrew
Protsenko.

Who knew they were so into The Sims 3?
— Francis Scarr (@francska1) April 25, 2022
S tímto názorem souhlasil také Eliot Higgins, zakladatel investigativní výzkumné skupiny Bellingcat, která se v posledních letech
zaměřuje na ruské zpravodajské a vojenské operace. „Skutečně věřím, že tohle je natvrdlost nějakého policisty z FSB, kterému
řekli, ať pořídí 3 SIM karty,“ napsal na svůj Twitter Higgins.

I genuinely believe this is a dumb FSB officer being told to get 3 SIMs.
— Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 25, 2022
Ruská státní tisková agentura RIA zase doprovodila zprávu o zatčení údajných potenciálních atentátníků videem, na němž byl
vidět popsaný list papíru, jenž se měl zřejmě tvářit jako poslední vzkaz jednoho z atentátníků jeho blízkým. V textu totiž v azbuce
stálo: „Díky za podporu v nejtěžších letech. Zabíjej, abys žil. Žij, abys zabíjel. Podpis nečitelný, tým Moskva“.
Právě skutečnost, že na místě podpisu bylo místo skutečného podpisu napsáno „podpis nečitelný“, nasvědčuje tomu, že někdo
opět velmi tupě vykonával příkaz, že má rukou přepsat určený vzkaz a nečitelně ho podepsat. 

Chcete udělat "důkaz o spiknutí", tak řeknete: "Napište tam nějaký neonacistický žvásty a pod to nějaký nečitelný podpis".

A oni tam napíšou neonacistický žvásty a pod to naškrábou "Podpis nečitelný" ( ?? ??) https://t.co/H2lHSO9yPE

— Martin Malý (aka ADent) (@adent) April 25, 2022
Solovjov mezitím ve vysílání ruské státní televize neustále zesiluje svou protizápadní rétoriku. Minulý týden prohlásil, že
„speciální vojenská operace“ vstupuje do nové fáze, v níž bude Rusko „denacifikovat“ celou Evropu, potažmo celý svět. 
„De facto začínáme vést válku proti zemím NATO. Budeme drtit válečnou mašinérii NATO i občany zemí NATO. Až tato operace
skončí, bude aliance NATO nucena ptát se sama sebe: Máme dost zbraní, abychom se ubránili? Máme lidi, abychom se
bránili? A žádné slitování nebude,“ uvedl Solovjov, přičemž poslední větu ještě zopakoval: „Nebude žádné slitování.“
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Živě: Výzvy klimatické změny pro pojišťovnictví URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: wn24.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 09:05 , RU / měsíc: 105 682 , RU / den: 7 213 , AVE:
25 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Klimatická změna a zmírňování jejích dopadů, a to prostřednictvím inovací v pojišťovnictví a ESG investicemi, jsou tématem
konference Výzvy klimatické změny pro pojišťovnictví, kterou ve čtvrtek 28. dubna pořádá Česká asociace pojišťoven (ČAP).
Hlavní projev přednese americký klimatolog a geofyzik a ředitel Earth System Science Centra na Pensylvánské státní univerzitě
Michael E. Mann.

Hosté budou diskutovat o nových obchodních příležitostech vyplývajících z měnícího se prostředí a také o tom, jak můžeme
shromažďovat, analyzovat a chápat data, abychom lépe porozuměli novým druhům rizik a lépe je řídili. Budou hovořit o
způsobech, jak může pojišťovnictví změnit své investiční zaměření a aktivněji se podílet na financování udržitelné budoucnosti.
Konference bude zahájena v 09:00. 
PROGRAM: 
Úvodní slovo: Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP 
9:50 – 10:35 ESG a pojišťovny / diskusní panel 
Jak pojmout ESG v pojišťovnách? Jaké nástroje máme k dispozici? Co má skutečně smysl dělat? Jak se vyhnout zvýšení
tranzičního rizika a zároveň usnadnit hladký přechod ekonomiky – jak nevylít s vaničkou i dítě? Umíme pojišťovat nové zelené
technologie a obnovitelné zdroje? 
• Bastian Manz, Allianz SE Cat CoC Research & Development Climate Risks – Allianz Re; 
• Dieter Pscheidl, Head of European Affairs, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe; 
• Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social Responsibility, Generali Group; 
• Lubomír Vystavěl, Chief Investment Officer, NN Investment Partners Czech Republic;další panelisté budou upřesněni; 
• Jana Brodani, ředitelka, Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) – moderátor. 
10:50 – 11:35 Klimatická rizika – rozumíme jim? / diskusní panel 
Jak pracovat s novými typy rizik, které nerespektují historickou zkušenost? Co všechno potřebují pojišťovny k tomu, aby
správně řídily klimatická rizika? Dokážeme redukovat podíl nepojistitelných rizik? 
• Danilo Chiono, Senior ESG Advisor, RepRisk AG; 
• Dimitris Mazarakis, Director, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte; 
• Vladimír Stejskal, Head of Analytics, AON; 
• Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel, ČSOB Pojišťovna; 
• další panelisté budou upřesněni; 
• Linda Zeilina, Founder and CEO, International Sustainable Finance Centre (ISFC) – moderátor. 
11:35 – 11:55 Krajina budoucnosti – výzva udržitelného hospodaření ve vleku klimatické změny / Inspirational speech 
• Aleš Erber, expert na adaptaci lesní a zemědělské krajiny, správce lesích majetků a poradce pro lesnicko-dřevařský sektor 
12:10 – 12:55 Prevence povodní a péče o krajinu / diskusní panel 
Povodně a záplavy jsou jedny z nejčastějších přírodních katastrof v ČR. Prevence jejich dopadů přitom úzce souvisí s
krajinotvorbou a zemědělstvím. Jaká opatření nám můžou pomoci mitigovat dopady klimatických změn? Jakou roli mají sehrát
pojišťovny a proč? 
• Aleš Erber, expert na adaptaci lesní a zemědělské krajiny, správce lesích majetků a poradce pro lesnicko-dřevařský sektor; 
• Klára Salzmann, Fakulta architektury ČVUT v Praze; 
• Karel Smetana, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; 
• Radim Wolák, starosta města Velvary a pedagog na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy ; 
• další panelisté budou upřesněni; 
• Adam Voldán, Deloitte – moderátor. 
KEYNOTE SPEECH: Michael E. Mann, klimatolog 
Dr. Michael E. Mann je americký klimatolog a geofyzik a ředitel Earth System Science Centra na Pensylvánské státní univerzitě,
kde je také profesorem. Celoživotně se zabývá studiem klimatického systému Země a dopady a politickými důsledky změny
klimatu způsobené člověkem. Byl hlavním autorem třetí IPCC zprávy v roce 2001, jeho práce na čtvrté zprávě významně
přispěla k udělení Nobelovy ceny za mír pro IPCC v roce 2007. Je držitelem řady ocenění za komunikaci v oblasti vědy a v roce
2013 ho Bloomberg nominoval mezi 50 nejvlivnějších světových osobností. Mezi zatím poslední udělená ocenění patří Tylerova
cena za úspěchy v oblasti životního prostředí z roku 2019 a Světová cena za udržitelnost udělovanou Nadací pro udržitelnost
MDPI z roku následujícího. V roce 2020 byl zároveň zvolen do Národní akademie věd USA. 
Dr. Mann je autorem více než 200 vědeckých článků a publikací, mnoha novinových textů a komentářů a také pěti knih. 

Přepis: Jak to vidí Tomáš Zima – 27. dubna 2022 URL
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Jak to vidí emeritní rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Zita SENKOVÁ, moderátorkaDobrý den přeje Zita Senková, v pravidelném čase je tady reflexe aktuálního dění. Mým hostem je
profesor Tomáš Zima, emeritní rektor Univerzity Karlovy, dobrý den, vítejte.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity
KarlovyHezké slunné ráno vám i posluchačům.Zita SENKOVÁ, moderátorkaŘeč bude například o významu vzdělání, o
důsledcích odlivu mozků i také o akademickém prostředí a dezinformacích. Přeji nerušený poslech. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vytvořilo speciální portál k problematice Ukrajiny. Školy i veřejnost na něm najdou veškeré potřebné
informace včetně metodik a kontaktů. Jak se, pane profesore, rezort podle vašich informací, zkušeností vypořádává s tím
náporem žáků a studentů z Ukrajiny?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyJá bych řekl, že rezort školství, ale i
samozřejmě třeba zdravotnictví, které bych řekl, jsou v takové té první linii, se s tím vypořádávají v té akutní fázi, která vlastně
teďka je velmi dobře. Děti buď jsou integrovány do, do tříd a škol, které probíhají, je řada programů, do které, do kterých se
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samozřejmě ty instituce hlásí o finanční podporu, a to od to těch základních až po školy, školy vysoké. Česká veřejnost
projevila velkou míru, míru solidarity a pomáhají lidé různými, různými formami. My jsme vytvořili nebo podílel jsem se na
vytvoření nadačního fondu děti Ukrajiny, kde běží asi 12 tříd ukrajinských dětí základních školy, kde jsou vychovávány v
ukrajinštině samozřejmě i s psychologickou podporou i s výukou, s výukou češtiny a samozřejmě uvidí se pak po prázdninách,
jak se bude vyvíjet situace na Ukrajině, kolik dětí zde, zde zůstane a tam samozřejmě už to bude řádná školní výuka tak jak, jak
by měla mít, takže resort se s tím vyrovnává, vyrovnává dobře a je otázka samozřejmě i té, i té dlouhodobé vlastně péče, péče
o ty děti, protože jsou děti velmi, velmi citlivé. Řada z nich odcházela se svými blízkými s igelitovou taškou, s batůžkem a jejich
třeba otcové zůstali na Ukrajině. Řada z těch dětí zažila bombardování a válečný konflikt, což si my tady ani neumí představit,
jak to vypadá.Zita SENKOVÁ, moderátorkaJakou máte, pane profesore, odezvu třeba od některých žáků nebo, nebo dětí z
Ukrajiny? Už přece jenom jsou tady, třetí měsíc běží.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyJá bych řekl, že ta odezva
je, je pozitivní, protože většina, říkám, když mluvím o většině, tak 95, 98 8 % lidí si, si váží pomoci, které se jí od naší, naší
společnosti a země dostává. Otevřela se samozřejmě celá řada i možností i využití, které, které tady je, kdy jsou různé slevové
programy, akce do muzei, zoologických zahrad, kulturních představení a takže to samozřejmě ty, ty děti obohacuje a
samozřejmě poznali řadu svých vrstevníků z České republiky a je tady samozřejmě velká výhoda, že oba dva jazyky jsou, jsou
si relativně podobné a blízké a děti jsou velmi talentované na to se i rychle třeba na to adaptovat.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaJe to svým způsobem takový zátěžový test, když se podíváme vlastně na Ukrajince v České republice, kteří prchli
před tou ruskou agresí, zátěžový test fungování našich systémů, struktur, když hovoříme o školství, ale vy už jste připomněl i
zdravotnictví, tak vlastně jak pedagogové, tak pracovníci tohoto druhého sektoru si vlastně stěžovali na podstav, na
neodpovídající finanční ohodnocení a nyní mají o desetitisíce žáků i pacientů navíc.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity
KarlovyTak je tady otázka zejména v té péči o děti, kdy nedostatek praktických dětských lékařů a lékařek je v České republice
chronický, tak to je samozřejmě dlouhodobě může být velký problém. Je zde otázka samozřejmě i řešení a určitého využití
občanů Ukrajiny, kteří jsou v České republice nebo také prchli a získali ta, ta dočasná povolení k pobytu, kdy samozřejmě jsou
mezi nimi učitelé, jsou mezi nimi lékaři, lékařky, tak jejich jaksi postupné začlenění do toho systému, protože mohou pomáhat ne
jen třeba s překládáním, ale samozřejmě mohou pak i některé ty činnosti, pokud splní podmínky výkonu toho povolání na
našem území, tak mohou jaksi, jaksi působit a pomáhat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPrávě tady je i otázka, zda budou moci
Ukrajinci při své práci v České republice využít i svojí kvalifikaci.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyTo je, to je jistě
potřebné a myslím si, že za určitých podmínek a samozřejmě splnění těch požadavků, které jsou na regulované profese, což je
třeba profese zdravotní sestry, profese lékaře, stomatologa, zubního lékaře, tak je samozřejmě třeba, třeba na to hledět a na
straně druhé nebýt tak úplně jaksi dogmatický, někdy jak se snažíme v některých situacích být.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPo
internetu se šíří reportáž ruské státní televize, omlouvám se, Russian Today o údajné ruské studentce Lize, kterou měla
vyhodit, tak ještě jednou, omlouvám se, Univerzita Karlova a ověřovna serveru iRozhlas zjišťovala fakta, oslovila fakultu
sociálních  věd  a taková studentka neexistuje.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyTak je to typický fake news, lživá
zpráva, o které samozřejmě my jsme věděli, protože se to začalo šířit v pondělí. Studenti jsou na univerzitě z více než 100 zemí,
100 zemí světa. Univerzita Karlova a i jiné české vysoké školy jsou, jsou otevřené, otevřené studentům všech národností. V
minulosti jsme podporovali a podporujeme běloruské studenty, kteří utekli po volbách v Bělorusku. Samozřejmě tady se vytváří
celá řada programů na podporu ukrajinských studentů. Jsou tady lidé i z jiných zemí, kde jim hrozí perzekuce, takže toto je
prostě klasický, klasická lživá zpráva. Bohužel to, co s čím se setkáváme a nejenom v této jaksi, jaksi situace je, že je celá řada
zpráv v tom elektronickém prostoru, které jsou neověřitelné, nebo které jsou zavádějící a jsou, jsou polopravdami. Jsou to lidé,
nevím, jaký, jaký z toho mají samozřejmě zájem nebo profit, tak tady je to samozřejmě pomluva České republiky a naší
univerzity v té situaci toho konfliktu na Ukrajině, ale řadu těch zpráv si ten občan nemůže, nemůže ověřit a můžete dát zprávu,
když teďka řeknu, tak řeknu, vidíte tady v rozhlase svítí červené světlo, asi špatně mluvím. A je pravda, že tady svítí červené
světlo, které signalizuje, že jsme v éteru.Zita SENKOVÁ, moderátorkaAno.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyA
vidíte. Takže je to, je to bohužel smutné v tom, že média nemají a ti lidé, kteří ty zprávy vytvářejí určitý svůj jaksi vnitřní mravní
imperativ, čím by neměli lidi strašit, vyvolávat paniku. Ono někdy, když se podíváte na ty zprávy, tak vlastně vidíte jenom lidská
neštěstí a utrpení od dopravní nehody v Kolumbii, která nevím, jaký přínos má pro informování občana České republiky, nevím
jestli v Kolumbii píší o dopravní nehodě u Žatce a podobně, ale také by ty média měly přinášet i něco pozitivního.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaJaké dopady bude mít na ukrajinskou společnost a můžeme to vztáhnout vlastně na jakoukoliv
společnost v podobné situaci, jakou prožívá Ukrajina, odliv lidí, odliv mozků?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity
KarlovySamozřejmě vždycky u toho válečného konfliktu nebo v nedemokratických zemích a podobně, tak lidé utíkají do zemí,
které jim vytváří pro to podmínky, které jsou svobodné. Zažili jsme to samozřejmě v exodu židovské, židovské komunity po
Mnichovu. Zažili jsme to po únoru 48, po srpnu 60, 68. Takže máme s tím i vlastní zkušenosti, že řada lidí prostě z té země, kde
není demokracie, tak jdou tam, kde mohou, rozvinout svůj talent. A to samozřejmě tu zemi, zemi ochuzuje. Jaksi tu obecnou
společnost světa to neochuzuje, protože ten člověk své nadání a talent uplatní někde jinde, pokud je to výzkumník, přijde na
nějaký jiný, na objev v jiné zemi, který opublikuje a přinese to jaksi prospěch pro společnost celkově, ale, ale tu zemi to ochudí
a samozřejmě řada lidí, kteří se třeba na tu Ukrajinu nevrátí, tak tu ukrajinskou společnost chudí a bude to víceméně
složitější.Zita SENKOVÁ, moderátorkaKonstatuje prof. Tomáš zima, emeritní rektor Univerzity Karlovy. Už od září 2024 by měly
první základní školy učit podle nových rámcových vzdělávacích programů, což odstartuje největší změnu v systému českého
školství za poslední desetiletí. Ministerstvo zatím představilo jen návrhy těch hlavních směrů revize. Kudy se bude ubírat to
základní školství, co zatím víme?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyTak vždycky po určité době je, je potřeba,
podívat se na potřeby společnosti, které od školství má. Samozřejmě jsou takové neměnné pravidla od reforem a povinné
školní docházky od 18. století. To znamená, číst, psát počítat, to zůstává samozřejmě jako bych řekl neměnné. Ale pak je to
pohled a potřeby té společnosti. Jistě otázka, otázka informatiky třeba, otázka finanční gramotnosti a dalších dovednosti. Ale i
teď vidíme, že jak dříve byl předmět branná výchova a podobně. Nějaká připraveno společnosti na nebezpečí by samozřejmě
také měla mít určitý svůj možná i větší prostor v osnovách.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVrátil byste to v nějaké formě?Tomáš
ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyJá se domnívám, že je to potřeba, potřeba vědět, jak se orientovat, jak poskytovat první
pomoc a některé základní dovednosti, určitě ne v tom rozsahu, jako byl dříve, ale prostě tu povědomou informace by, by občan
měl mít a řada, řada zemí tyto dovednosti a znalosti těm studentům, studentům předkládá. Pak je to otázka, otázka rozsahu
jednotlivé, jednotlivých výuk. Nedávno jsem hovořil se studenty, se studenty na gymnáziu a oni mě a bavili jsme se o že by
třeba chtěli chodit do laboratoře a něco dělat. A zjistili jsme, že vlastně dny dny v týdnu mají odpolední výuku. A já, když se
zavzpomínal, tak my jsme měli odpolední výuku 2×. A samozřejmě měli jsme výuku, já nevím, do půl druhé, ale odpoledne jsme
měli jenom 2×, 2× v týdnu. Mně někdy přijde, že ta výuka extenduje, protože každý ve svém oboru chce tam jaksi vložit vše
nové, co je a trošku se zapomíná, že by se někdy mělo zase něco, něco proříznout. A to já očekávám, že ta nová reforma
nepůjde zejména tím extenzivním způsobem, jako to často bývá, ale že se zaměří na to podstatné, co říkám, co musí člověk
umět ve 2 hodiny ráno. A pak samozřejmě ty nové znalosti, ale že to není to kupení, ale také odstraňování toho, co je
překonané, nebo to, co už člověk třeba, třeba nemusí znát, ale apeloval bych na to, aby trénování logiky, matematiky a těchto
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dovedností i samozřejmě trénování paměti bylo zachováno.Zita SENKOVÁ, moderátorkaUž nyní vyvolal velkou diskuzi, když
hovoříme o revizi těch rámcových plánů základního vzdělání návrh, podle kterého by výuka druhého cizího jazyka nebyla
povinná. Jaký je váš pohled, pane profesore, bylo by rozumnější, kdyby děti ten druhý jazyk si mohly vybrat, že by byl druhý cizí
jazyk volitelný?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyJá se domnívám, že ten druhý jazyk by si, jestli to bude
španělština, francouzština, němčina, by si student měl vybrat, ale člověk by měl hovořit jedním cizím jazykem velmi dobře a
druhým cizím jazykem na nějaké bazální úrovni. Uvědomme, uvědomme si, že naše země je středně velká, českým jazykem
hovoří kolem 10 milionů obyvatel a to čím můžeme jaksi, je samozřejmě tento jazyk pěstovat a rozvíjet, ale je potřeba se
dorozumět v Evropě, na světě a s češtinou se mnoho, mnoho nedomluvíme. Takže určitě já jsem zastáncem dvou, dvou jazyků.
S tím, že jeden na té bych řekl velmi dobré úrovni. A ten druhý jazyk na nějaké komunikační úrovni. A podívejme se na ty země,
které jsou před námi a jsou úspěšné. Jsou to skandinávské země. Jsou to země Beneluxu, Holandsko, Belgie. Tam prostě o
tom, že by se neučili, že by ti studenti neuměli 2 jazyky, se vůbec, vůbec nediskutuje.Zita SENKOVÁ, moderátorkaEkonom
Miroslav Ševčík, který je v poslední době i politicky aktivní jako expert Hnutí trikolóra, se po čtyřleté přestávce vrací do funkce
děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Její akademický senát ho zvolil všemi devíti hlasy. Pan Ševčík
ještě jako kandidát na děkana hovořil o potřebě zachovat svobody slova a názorů. Ohradil se také proti článkům na serveru
Seznam Zprávy, které mimo jiné připomněly, že v minulosti řekl, že věří méně řediteli BIS Koudelkovi než Vladimíru Putinovi,
prezidentovi Ruské federace. Podle pana Ševčíka jsou to zaplacené lži, bude za ně požadovat omluvu. Jak se díváte na to, co
rezonuje v části mediálního světa nejenom, pane profesore?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyTak tato věc,
myslím, že už mnoho, mnoho nerezonuje, že to byla událost, bych řekl spíše minulého týdne už, už jaksi klesá. Já bych chtěl
říci, že univerzity mají své akademické svobody a jedno z nich je právo volby akademických funkcionářů. Já jsem nečetl texty na
Seznamu, ale četl jsem tady vyjádření pana, pana rektora i samozřejmě výsledek akademického senátu. A jestliže akademický
senát zná pana prof. Ševčíka, který tam i v minulosti byl děkanem. Neřekl bych, že se názory prof. Ševčíka nějak dramaticky,
dramaticky v poslední době, době změnily. Tak senát, akademičtí občané mají možnost, navrhovat kandidáty. Akademický
senát příslušné fakulty má právo zvolit kandidáta. Toto proběhlo v souladu se všemi předpisy a rektor, jak jsem vyrozuměl,
bude pana prof. Ševčíka jmenovat, jmenovat děkanem fakulty. Že tady nic neproběhlo. A to, že se někomu nelíbí něčí názor,
přece neznamená, že jaksi tento člověk bude jaksi diskriminován. Já, když s někým nesouhlasím, tak s ním jaksi nesouhlasím,
ale může to buď nějak jako ovlivnit, ale nemůžu jaksi, nemůže si někdo jiný dělat, jenomže on má pravdu. Takže tady prostě se
projevila vůle akademické obce, která bude respektována.Zita SENKOVÁ, moderátorkaPodle rektora vysoké školy ekonomické
Petra Dvořáka výroky nově zvoleného děkana přispívají, cituji, ke tříbení názorů na svobodné akademické půdě. Pane
profesore, jaké je obecně akademické prostředí, nebo jak jste ho vy poznal a zažil a zažíváte vlastně na Univerzitě Karlově
konkrétně?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyTak já bych chtěl říci, že tříbit názory je třeba ne jen na akademické
půdě ale i ve společnosti. A někdy mě trošku mrzí, že když se objeví nějaký jiný názor a zažil jsem ho osobně třeba při pandemii
covid, kdy na, když jsem byl obviňován tím, že přirozená imunita se, se nezískává, nezískává tím, že je někdo nakažen. Tak i ty
názory přece se musí tříbit. Nemá tady nikdo, nikdo patent na pravdu. Před revolucí to byl Ústřední výbor strany, který řekl, že
dneska prší, když venku jsme viděli, že svítí sluníčko. Tak jaksi nemůžeme odepírat těm lidem právo na to, aby se vyjádřili. A
tady v této kauze bylo postupováno v souladu se zákony. A já přece chci mít jaksi pestré názory, které mám slyšet. Projeví se
vůle občanů ve volbách, kde kandidují různé strany, s některými jaksi souzníte, dáte jim hlas. Některé strany nemáte rád z
různých důvodů nebo tak jim ten člověk hlas nedá. No, ale pak je to o tom a v tom je krása té demokracie, prostě někdo
vyhraje. Demokratické je třeba dbát o to a tu demokracii pěstovat a umožnit jí, abysme tyto demokratické nástroje měli a třeba,
i když se mně to osobně něco nelíbí. To neznamená, že se to nelíbí stejně té ve většině. To je právě od toho, aby lidé chodili
volit, aby vyjadřovali své názory, aby se nebáli bát vyjadřovat své názory. Na straně druhé musíme velmi tvrdě bránit lžem,
šíření jaksi nenávisti, xenofobie. Viz, jak jste zmínila článek šířený o tom, že jsme vyhodili prostě ruskou studentku, která u nás
nikdy nestudovala, že jo. To je lež a proti tomu je třeba velmi tvrdě a účinně bojovat.Zita SENKOVÁ, moderátorkaVojenský
speciál včera přepravil do České republiky ostatky brigádního gen. Františka Moravce, bývalého velitele československé
rozvědky a také iniciátora útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zpět do vlasti se ostatky generála
symbolicky vrátily nedlouho před osmdesátým výročím atentátu na Heydricha. Vnučka gen. Anita Moravcova Gardová na tom
pietním ceremoniálu mimo jiné řekla, že její dědeček miloval Československo i Spojené státy, ale hlavně cituji, miloval
myšlenku, že lidé mají právo žít svobodně. Podle ní byl, byl by rád, že jeho odkaz lidem připomíná, že mají bránit svou zemi a
svobodu a že mají pomáhat dalším, kteří brání své země a svobodu. Navazujeme vlastně na vaše slova o svobodě?Tomáš
ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyAno, je to o tom, že musíme si vážit demokracie, musíme ji bránit. To, jak se společnost
teďka projevuje v tom, v té podpoře ukrajinským, ukrajinským běžencům a v boji proti válečnému konfliktu, protože při tom
válečném konfliktu vždycky ti postižení jsou ti obyčejní, obyčejní lidé, kteří mají velmi malou možnost často ty, ty věci ovlivnit. A
vy jste zmínila, zmínila pana gen. Moravce. Já se domnívám, že je to osobnost, která není ještě v českých, v československých
dějinách oceněna, protože československá rozvědka před válkou, ale i v období války byla velmi, velmi silná, velmi kvalitní,
která samozřejmě měla informace o německém průmyslu a je si třeba uvědomit, že atentát na protektora Reinharda Heydricha
byl vlastně atentát na jedno z nejvýše postavených nacistických pohlavárů, který, který se odehrál v průběhu druhé světové
války. Samozřejmě s těmi tragickými osudu, osudy Lidice, Ležáky, tisíce popravených lidí, ale byla to ukázka odboje českého,
českých občanů proti té nacistické, nacistické zvůli, která, která tady byla. Takže je to radostné, že se ostatky pana gen.
Moravce vrátila do, do Čáslavi, kde, kde je rodinná hrobka a říkám, tady ještě máme svůj jaksi deficit v tom, abysme tuto
postavu veřejnosti více přiblížili a ukázal její význam v tom kontextu druhé světové války, československého odboje, ale i
vlastně spojenců, kterým ty informace byly, byly poskytovány právě v boji s nacismem.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaMimochodem rodina, přátelé a samozřejmě také politici se dnes rozloučí s českou rodačkou Marlen Albrightovou,
rozenou Korbelovou a americký prezident Joe Biden bude hlavním řečníkem na jejím pohřbu. V americké národní katedrále
začne v 17 hodin našeho času. Vidíme také vlastně tenhle ten příběh, ve kterém se zrcadlí jaksi část našich dějin. Paní
Albrightová se ve Spojených státech uprchlice z Československa stala americkou občankou a nakonec i první ženou v čele
amerického ministerstva zahraničí.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyMadeleine Albrightová je významná osobnost,
světové, světové politiky, jak jste zmínila, byla to vlastně první žena, ministryně zahraničí věcí Spojených států. Měla ráda
Československo Českou republiku, častokrát samozřejmě do České republiky, České republiky zavítala. Těšila se sem, bohužel
v těch posledních letech díky, díky jaksi covidu se už by přijela, byla s řadou, s řadou lidí, lidí v kontaktu a pomáhala
samozřejmě Československu se ukotvit v těch strukturách mezinárodních tak, aby se tady mohla rozvíjet zase demokracie,
svoboda a humanismus, který ona hlásala. Ukazuje to vlastně příběh člověka, který jak jste zmínila z člověka, z osoby, která
přišla vlastně skoro s ničím do Spojených států, se svou pílí, dovedností, znalostí, dostala do vrcholné světové politiky.Zita
SENKOVÁ, moderátorkaČím si vy, pane Zimo, spojujete svobodu?Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyJá si spojuji
svobodu s tím, že můžu tady svobodně říci svůj názor v rozhlase.Zita SENKOVÁ, moderátorkaČervená pořád svítí.Tomáš ZIMA,
emeritní rektor Univerzity KarlovyČervená pořád svítí, jak říká, aby si lidé nemysleli, že to je fake news, takže jsme v éteru, ale,
ale tím jsem jenom chtěl ukázat tu křehkost toho, jak můžete s něčím zmanipulovat ty lidi. A já bych apeloval i že ta svoboda,
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ale zase omezuje, musí to člověka vnitřně omezovat, aby svoji svobodu neměl na úkor nikoho jiného.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaKonstatuje emeritní rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Děkuji za váš čas i názory a přeji hezký den, na
slyšenou.Tomáš ZIMA, emeritní rektor Univerzity KarlovyDěkuji vám hezký den vám i posluchačům.Zita SENKOVÁ,
moderátorkaPříjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

Pořady Českého rozhlasu automaticky přepisuje aplikace Beey www.beey.io. Texty neprocházejí korekturou.

Putina mají zdrtit i západní houfnice. Důmyslná zbraň dostřelí i 40 kilometrů daleko, bude mít navrch URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 10:14 , 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:
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Houfnice Caesar, stejné, jaké si ve výběrovém řízení pro své přezbrojení zvolila i česká armáda, poputují i na Ukrajinu. AČR
jich nakoupí od francouzské firmy Nexter padesát dva, Ukrajinci jich mají údajně v rámci vojenské pomoci dostat dvanáct. A
ukrajinští dělostřelci se ve Francii podle některých pozorovatelů už učí systém obsluhovat.

„Houfnice Caesar patří k tomu nejlepšímu, co lze na Západě sehnat. Nic moc lepšího už mít nemůžeme. Jejich pořízením se
rozhodně zvedne kvalita našeho dělostřelectva, stejně jako ukrajinského. Nad ruskými systémy budou mít navrch,“ řekl webu
Lidovky.cu Vojtěch Bahenský z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Česká republika jako jeden z
prvních států Ukrajině dodala i těžkou techniku včetně samohybných houfnic vz. 77 Dana. Ty česká armáda používala bezmála
čtyři desetiletí a nedávno je z výzbroje vyřadila právě ve prospěch moderních caesarů.

Zatímco dana dostřelí jen něco přes 20 kilometrů, caesar zvládne dvojnásobnou vzdálenost. Za minutu umí vypálit šest ran,
zatímco dana pouze čtyři. A palebný přepad včetně manévru a zaujetí palebného postavení zvládne dana za patnáct minut,
caesaru trvá pouhých pět. Pro používání ukrajinskou armádou však měly být dany vhodnější, protože jejich ráže je v normě
armád bývalé Varšavské smlouvy 152 milimetrů a i jejich zaměřovací systém je dle východních standardů. Mimo jiné také
používají granáty s kovovou nábojnicí, zatímco armády NATO v ráži 155 milimetrů střílejí granáty s prachovou náplní v
plastovém či látkovém vaku.Střelivo je stejně důležité

Nyní se ovšem situace v dodávkách vojenské techniky ze Západu na Ukrajinu začíná měnit. Většinu ztrát tam ještě v souladu se
sovětskou vojenskou doktrínou způsobuje dělostřelectvo. A Ukrajina pro svůj úspěch zoufale potřebuje zbraně s dlouhým
dostřelem. Západní státy se konečně rozhodly vyslyšet její volání a začnou své starší i moderní dělostřelecké systémy na
Ukrajinu dodávat. A to včetně munice, což je stejně důležité jako samotná technika. Americký prezident Joe Biden již avizoval
dodávku 144 000 granátů ráže 155 milimetrů. „Ukrajincům se alespoň částečně zlepší logistika, granáty ráže 155 milimetrů jsou
lehčí a skladnější,“ upozornil vojenský analytik Lukáš Visingr.

Zemí, která již avizovala dodávku dělostřeleckých systémů na Ukrajinu, je Velká Británie, jež vedle Spojených států patří k
největším podporovatelům napadeného státu. Měla by poslat 20 kusů samohybných houfnic AS90 a desítky tisíc kusů munice.
Dalšími zbraněmi s dalekým dostřelem budou tažené houfnice M777, které i s municí dodá Kanada, a houfnice M109, jimiž má
Ukrajince podpořit Belgie a zřejmě i Itálie.

Vynechat nelze ani záměr Slovenska prodat Ukrajině své samohybné houfnice Zuzana 2, které vycházejí ze systému dana, jsou
již v ráží 155 mm. A už se objevily zprávy, že by Nizozemsko mohlo směrem Donbas poslat i německé samohybné houfnice PzH
2000, které jsou stejně moderní jako caesary a které s nimi i soupeřily ve výběrovém řízení pro českou armádu. Německo by
mělo k jejich obsluze ukrajinské dělostřelce vycvičit.

Všechny uvedené systémy, kromě toho, že je nyní západní zbrojovky mohou zásobovat obrovským množstvím granátů, mají
také schopnost použití široké škály munice, včetně té naváděné pomocí GPS nebo laserem. Příkladem jsou granáty M982
Excalibur. Tedy velký vzestup kvality ukrajinského dělostřelectva. „Výraznou změnu v tom, jak se válka vede, to znamenat
nebude. Ale budou moci dělostřelectvo postavit daleko od fronty a teoreticky mimo dosah dělostřelectva ruského, což je
značná výhoda,“ vysvětlil Bahenský. A hlavňovým dělostřelectvem to zřejmě nekončí. „Objevily se zprávy, že by Američané
mohli Ukrajincům poskytnout svůj raketomet M142 HIMARS, což by tedy byla senzace,“ podotkl Visingr.Operace jako u Kurska

Podle Bahenského jsou současné dodávky zbraní v rážích NATO logickým pokračováním pomoci. V momentě, kdy již bylo
dodáno vše ve východních rážích, nezbývá nic jiného než dodávat v západních. Samotný výcvik v obsluze, ve střelbě až tak
složitý není. Obecně by měl trvat v řádu týdnů, u tažených houfnic bude jednodušší než v samohybných. „Uvádí se ovšem, že
výcvik inženýrů, kteří to udržují v chodu, je daleko náročnější než posádky. To by mohla být komplikace. Někdo to musí umět
kontrolovat a opravovat,“ upozornil Bahenský. A dodávky těžší techniky podle něj svědčí také o tom, jak dlouho válka trvá.

Když to vypadalo, že válka potrvá týden, nemělo cenu tam dodávat systémy, jež se Ukrajinci naučí používat minimálně za dva.
Nyní je vyloučeno, aby ukrajinská obrana během měsíce zkolabovala, což otevírá úplně jiné možnosti v tom, co se jí dá dodat,
aby to její armáda zvládla použít. „Když se podíváte na mapu, Ukrajinci chtějí udělat zrcadlový obraz bitvy u Kurska. Je tam
ukrajinský výběžek do ruského území a Rusové se chtějí pokusit o obkličovací operaci. 
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Ukrajinci ale mají do hloubky členěnou obranu a Rusové sice postupují, ale pomalu, mají hubené zisky a platí ze to velkými
ztrátami. Ukrajinci sází na to, že se v určité chvíli ruská ofenzíva vyčerpá, zastaví a v tu chvíli oni přejdou do protiútoku,“ sdělil
Visingr. Doplnil, že Západ přijal za své, že bude Ukrajinu zásobovat těžkými zbraněmi tak, aby Rusům způsobili zdrcující,
katastrofální porážku. „Putin zoufale potřebuje úspěch, chce území. A Západ se rozhodl, že se to nesmí stát,“ uzavřel Visingr.

Foto:
Francouzské houfnice Caesar na snímku z roku 2019.
Profimedia.cz

FotoGallery:
Z výběrového řízení na nové houfnice pro dánskou armádu vyšel vítězně typ Caesar 8x8 na podvozku Tatra z produkce
francouzské společnosti Nexter Systems.
Tatra

Pro francouzské houfnice Caesar vyrobí česká Tatra podvozky.
Wikipedia

Samohybná houfnice CAESAR na podvozku Tatra 815
Nexter Systems

Víc extremismu, víc porna, odhaduje analytik, jak se změní Muskův Twitter URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Autor: Lenka Kabrhelová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 11:04 , Celková
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Miliardář Elon Musk přebírá kontrolu nad jednou z nejvlivnějších sociálních sítí, platformou Twitter. Jak radikální změny ji
čekají? A co víme o tom, jak si nejbohatší muž světa představuje svobodu slova, kterou se zaštiťuje?

Tvůrci díluEditor a koeditor: Matěj Válek, Dominika Kubištová 
Sound design a hudba: Martin Hůla 
Nejbohatší muž světa, Elon Musk, přebírá kontrolu nad jednou z nejvlivnějších sociálních sítí, platformou Twitter. Jak radikální
změny ji čekají? Promění se Twitter ve svobodné prostranství, kde si každý bude moct svobodně říkat, co chce? Nebo online
prostor zaplní nenávistné a dezinformační komentáře, jak varují kritikové a obává se část uživatelů? 
Co vlastně víme o tom, jaké je Muskovo chápání svobody slova, kterou se zaštiťuje? A nakolik ho ovlivňuje myšlenková tradice
Silicon Valley a jeho touha po technologické utopii? 
Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíteO prodeji Twitteru se mluví jako o jednom z největších obchodů posledních let, jeho
okolnosti jsou ale zahalené tajemstvím. Podnikatel Elon Musk zatím jen naznačil plánované změny, jako je neomezená svoboda
slova nebo možnost přepisovat příspěvky.Mediální teoretik Jaroslav Švelch upozorňuje i na nebezpečnost velké mediální moci
v rukou jednoho člověka. „Vždycky je to riskantní. Nemůžeme předvídat, co přesně Elon Musk s Twitterem udělá,“ říká.Odkup
rovněž znovu otevřel debatu o regulaci technologických gigantů a sociálních sítí. Evropa je v tomto ohledu podle Švelcha
napřed. Diskuzi už ale zahájili také ve Spojených státech, kde většina těchto firem sídlí.Je čtvrtek 28. dubna. Tady je Lenka
Kabrhelová a 5:59, zpravodajský podcast Seznam Zpráv. 
Jaroslav Švelch se věnuje sociálním médiím (a počítačovým hrám) na Katedře mediálních studií Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy . Dobrý den. 
Dobrý den. 
Miliardář Elon Musk, šéf automobilky Tesla a nejbohatší člověk světa, tedy převezme společnost Twitter, sociální síť, kterou
používají miliony lidí po celém světě. Pane Švelchu, jak zásadní to je z hlediska médií – tedy toho, co vy studujete – zpráva? 
Je to určitě důležitá zpráva, protože Twitter, kromě toho, že to je velká společnost, tak se na něm také odehrává obrovské
množství veřejné komunikace. Je to vlastně takové svým způsobem veřejné prostranství, i když ho vlastní komerční firma.
Takže se tam odehrává politická komunikace, odehrává se tam život různých komunit a různé další věci. Takže to, jak se změní
fungování Twitteru, může tyto společenské a politické procesy ovlivnit. 
O tom možném převzetí Twitteru Elonem Muskem se spekulovalo týdny, od začátku dubna. Hodně se zdůrazňovala specifická
povaha tohoto podnikatele, inovátora, který ale zároveň má velmi osobitý přístup ke svobodě slova, k informacím ve veřejném
prostoru. Mluvil o tom v uplynulých letech. Dokážeme na základě všech jeho vyjádření shrnout, jak svět a roli médií Elon Musk
vidí? 
Nejsem si jistý, jestli ta jeho ideologie je úplně koherentní. Ale jsou tam nějaké náznaky v těch jeho některých veřejných
vyjádřeních. Víme, že není zastánce regulace komunikace. Zároveň se vyjádřil i tak, že je třeba, aby třeba algoritmy sociálních
médií byly transparentní. Nedůvěřuje celkově těm regulačním institucím. 
A jeden z menších detailů, které zmiňoval, je to, že by byl pro to, aby na Twitteru byl ten „edit button“. Aby bylo možné později
nějak změnit ten tweet a nějak ho editovat. Což je maličkost, ale myslím si, že i to může být docela dost kontroverzní a proměnit
tu dynamiku té komunikace. 
Ona se samozřejmě objevila celá řada reakcí: na jedné straně pochvalné u té části twitterového publika, která to vidí stejně
jako Elon Musk, na druhé straně varování kritiků, kteří se obávají, že to může způsobit nějaké nové, nekontrolovatelné
vzedmutí v tomto on-line prostoru. Jenom možná obecně – co tím vlastně Elon Musk může sledovat? My víme, že Twitter pro
něj není hlavní byznys – má SpaceX, má Teslu. Co ho na té sociální síti tak láká? Opravdu může jít o pokus nějak otestovat
limity, hranice toho, jakým způsobem teď zacházíme se svobodou slova na sociálních sítích? 
Je to možné. Těžko tady budeme dělat psychoanalýzu Elona Muska. Taky se přikláním k tomu, že úplně primární důvod není
to, aby na tom vydělal, i když na tom už vlastně vydělal. Myslím si, že ten primární (důvod) tam bude jiný: je to síť, na které je
aktivní a je nějak zainteresovaný do toho, jak funguje, a má na to názory, které opakovaně vyjádřil. Předpokládám, že tam
bude nějaká tendence fungování té sítě nějak ovlivňovat. 
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‚Kalifornská ideologie‘Pojďme se podívat na to, jaký je jeho kontext, vlastně odkud pochází. Elon Musk je součástí a zároveň
vlastně i hybatelem mnohem většího organismu, dalo by se říct celého ekosystému, kterým je americké Silicon Valley. Sám sice
pochází z Jižní Afriky, ale záhy se přestěhoval, studoval v Kanadě, potom ve Spojených státech a pak právě od poloviny
devadesátých let začal žít a podnikat v Kalifornii, kde tedy spoluvytváří kulturu Silicon Valley. Vy sám jste studoval média na
východě Spojených států, takže jste vlastně měl živé srovnání západního a východního přístupu. Dá se popsat, z jaké
myšlenkové tradice Elon Musk coby proponent toho západního vidění vychází? 
O tom je docela dost napsáno. Je taková klasická studie, která si myslím, že je pořád aktuální, která popisuje tuto takzvanou
kalifornskou ideologii. Napsali ji Richard Barbrook a Andy Cameron už v roce 1996. Oni tomu říkají „kalifornská ideologie“ a
poukazují na to, že to je taková paradoxní kombinace dvou myšlenkových proudů: na jedné straně hippies – myšlenky
komunitarismu, taková jakoby utopická představa o sdílení, vytváření nějaké příjemné přátelské komunity. 
Na druhé straně je tam vliv „yuppies“, toho individualismu typického pro osmdesátá léta. A to je ten jakoby podnikatelský drajv,
nedůvěra v instituce, odpor k regulacím a ten důraz na nějaké ty individuální schopnosti a schopnost se prosadit a být třeba
úspěšný v tom byznysu. 
A toto jsou dvě myšlenky, které jsou vlastně svým způsobem protichůdné a obě dvě atraktivní pro jinou skupinu lidí. 
Ale nakonec z toho je tedy mix nějakých hodnot, které definují to, jakým směrem se Silicon Valley ubírá. A jestli tedy tomu
rozumím dobře, tak je to v tuhle chvíli hlavně ten akcent na individualismus, to libertariánství, na ten, řekněme, techno-utopický
přístup? 
Do určité míry určitě. Zároveň je tam pořád ta rétorika hippies a New Age přítomná. Já jsem si přečetl, jak Jack Dorsey, jeden
ze zakladatelů Twitteru a jeho bývalý ředitel, reagoval na to převzetí Twitteru Elonem Muskem. 
A říkal, že věří tomu, že to bude k dobrému a že Elon Musk šíří „světlo vědomí“, což je takové vágní vyjádření, které může
znamenat leccos. Ale je v tom vidět ta víra, že tito soukmenovci, tito hybatelé Silicon Valley jsou jakýmisi vyvolenými, kteří
můžou nějak pozvednout svět, můžou nějak možná spasit svět, vyřešit společenské problémy a tak dál. 
A to je, myslím, jeden z takových těch základních rysů té kalifornské ideologie. Někdy se tomu říká solutionism, ta představa, že
na všechno existuje technologické řešení. Ale často to jsou velice komplexní společenské problémy, které jsou příliš složité na
to, než aby je vyřešila nějaká aplikace nebo nějaká webová stránka nebo něco takového. 
A dá se popsat, jak tohle všechno – na základě čehož se utvářel ten technologický průmysl – potom následně formuje i třeba
politiku, ekonomiku, vlastně realitu americké politiky a následně tedy i globální politiku, včetně té naší? 
Vznikají obrovské firmy, které provozují ty mediální platformy nebo digitální platformy, jako jsou Meta, Alphabet, který provozuje
Google, Twitter a tak dál, které vlastně nějakým způsobem kontrolují velkou část i veřejného života. Není to jenom komerční
firma, která prodává produkty, ale výrazným způsobem ovlivňuje to, jak funguje politika, jak funguje politická komunikace, jak
fungují komunity a tak dále. Tak to je docela výrazná změna. 
Ale já věřím tomu, že oni to často dělali s přesvědčením, že vybudují nějaký lepší svět, ale zároveň bez dostatku nějakého
sociálního uvědomění a nějakých třeba sociologických znalostí, jaké to může mít dopady, když se tyto technologie tím
způsobem, který tedy oni chtěli, realizují. 
Takže vlastně bez aspektu etiky toho smýšlení a zacházení a působení? 
To často taky. Ono tradičně v informatice byla etika trošku na vedlejší koleji, protože se to nepovažovalo za tak důležité,
protože přece jenom se programovaly počítače. Těmi obory, kde se etika hodně sledovala, bylo lékařství a tak podobně. Ale to
se změnilo. A dnes ty počítačové systémy výrazně ovlivňují každodenní život člověka. Ale pořád ta etická reflexe trošku
pokulhává za tím technologickým vývojem. 
Neomezená svoboda slova?A když se vrátíme právě k médiím a budeme se tedy teď – s chápáním toho kontextu, ze kterého
vychází Elon Musk – věnovat i tomu, jakým způsobem on vidí svobodu slova. Protože ta idea za tím, jak má svoboda slova
vypadat, hraje vlastně důležitou roli. Jak se tedy profiluje Elon Musk? Čeho on je vlastně příznivcem v tom směru? 
Existují dva takové základní přístupy ke svobodě slova: individualistický a kolektivistický. A ty se v různých formách objevují v
debatách po celém světě. Tím individualistickým se myslí to, že každý by měl mít právo mluvit o čemkoliv, neměl by být v tom
nějak omezován – primárně to individuální právo na tu promluvu. 
A na té druhé straně je spíš kolektivistický přístup, podle kterého je nutné, aby existoval nějaký prostor, kde je možné, aby byli
všichni slyšet do nějaké míry, aby tam do nějaké míry byl rovný přístup a aby se nestávalo to, že kvůli promlouvám někoho
jiného, které jsou třeba nenávistné, nějaká část společnosti tam nebyla zastoupena. A aby se toho docílilo, tak zpravidla je
třeba nějaká moderace a regulace. 
Elon Musk podle těch svých dosavadních vyjádření je teda na straně toho individualistického přístupu ke svobodě slova, že by
nikdo neměl být omezován. 
A když se podíváme na to, co jsme se naučili právě o fungování sociálních médií a potažmo tedy vůbec o tom mediálním světě
za poslední léta, kam nás to posunuje i v tom, jakým způsobem je vůbec možné přemýšlet o regulaci? 
Nakonec se ukázalo, že i na těch platformách, které se původně té moderaci a regulaci bránily, bylo nutné ji nějakým způsobem
zavést. A viděli jsme to na několika případech. Twitter, ještě když ho vedl Jack Dorsey, zrušil účet Donaldu Trumpovi, Facebook
pozastavil účet Donaldu Trumpovi. 
Na druhou stranu byla spousta jiných případů, kde oni zase nekonali, i když byli uživatelé, kteří říkali třeba podobné nebo horší
věci. Takže ta regulace nikdy není úplně konzistentní. Problém je v tom, že se toho odehrává na těch platformách tolik, že je
velice obtížné to vůbec regulovat. 
A historicky taky ty platformy neměly, alespoň ve Spojených státech, povinnost moderovat a regulovat. To vyplývá z laxní a
nepříliš přísné regulace, která existuje ve Spojených státech, podle které ty platformy vlastně nejsou zodpovědné za ten obsah,
který tam je postován. A můžou moderovat, ale nemusí. Takže mají spoustu možností a poměrně málo zodpovědnosti. A existují
v současné době tendence to nějakým způsobem regulovat, ať už tedy ve Spojených státech, nebo v Evropě. 
Regulace technologických gigantůUž teď, v reakci na ohlášené převzetí Twitteru Elonem Muskem, mluvčí prezidenta Bidena
Jen Psakiová varovala, že Bílý dům zváží další regulační opatření. Dá se říct, že ty úvahy o regulaci přišly s klíčovým rokem
2016, zvolením Donalda Trumpa a jeho vystupováním na sociálních sítích? 
Určitě do toho ty události roku 2016 vstoupily. A velkou roli tam taky hrála role dezinformací a případně cizího vměšování do
politické komunikace ve Spojených státech. Vlastně v dnešní době najdeme kritiky té současné úpravy jak mezi republikány,
tak mezi demokraty. A myslím si, že i když jim asi vadí trošku jiné věci, tak je tam shoda na tom, že by tito technologičtí giganti
měli být víc regulováni. 
V Evropě taky probíhá paralelně nějaký takovýto proces. I když tady se zdá být trošku dál, protože už tady je nějaká konkrétní
představa o Digital Services Act, o zákoně o digitálních službách, který by měl nějak víc regulovat tyto platformy. 
A vy, mediální vědci, kteří se tím tématem zabýváte, kteří ho studujete, jak se na to díváte v současné chvíli? Dokážeme
dohlédnout už s tou znalostí sociálních médií za ta léta, která je sledujeme, jaké by byly potenciální důsledky toho, kdyby
sociální síť, třeba typu Twitter, byla úplně bez regulace, tak jak si to přeje třeba právě Elon Musk? 
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Asi můžeme mít nějaké teorie ohledně toho, co se může stát. Je možné, že tam bude víc kontroverzních obsahů, víc
extremistických názorů, víc pornografických obsahů – těch všech možných obsahů, které se do té doby regulovaly. Je možné,
že to nějakým způsobem vypudí některé uživatele. Určitě někteří jiní naopak budou spokojení. 
Jsem spíš toho názoru, že pro nějakou racionální, věcnou debatu to nebude přínosem, protože bez té regulace, nebo aspoň
bez vidiny potenciálního dopadu nějakých nenávistných obsahů, se budou ti diskutující třeba méně ovládat, ten obsah bude
extrémnější, a tím pádem tam převáží nějaké ty spíš extrémní názory. 
A co se týče tolik skloňované polarizace a rozdělování společnosti, dají se jednoznačně přičíst právě tomu, jak fungují sociální
média? 
To je velice komplexní otázka. Je možné, že sociální média v tom hrají nějakou roli. Ale ten dosavadní výzkum není úplně super
přesvědčivý, musím říct. Určitě v některých případech se to může stát. Není to nutně tak, že by se člověk stával extrémnějším a
polarizovanějším, když se stane uživatelem nějaké sociální sítě. Spíš to funguje tak, že ti méně vyhranění uživatelé odcházejí
třeba někam jinam a třeba se změní i tematické zaměření té sítě nějak postupně. Je to určitě riziko, které je dobré studovat a
které je dobré připomínat, ale zatím je těch důkazů poměrně málo. 
‚Nebezpečná koncentrace moci‘A v tuto chvíli už máme k dispozici výsledky výzkumů, které by mluvily o tom, jak se ty negativní
trendy překlápí z virtuálního světa i do reality? Jinými slovy, jestli to ovlivňuje lidi ve skutečném, běžném životě? 
Nemůžu vám teď říct úplně konkrétní výsledky výzkumů, ale jsou i snadno pozorovatelná fakta, která tomu nějakým způsobem
nasvědčují. 
Asi jednou z těch nejtragičtějších událostí byl masakr muslimů v Myanmaru, kde nějakou roli – zase je strašně těžké říct přesně,
jak velkou – hrály nenávistné obsahy šířené přes Facebook. Facebook se to tehdy, jak věřím, snažil nějak filtrovat, ale zase
tam jsou problémy s tím, že toho obsahu je strašně moc. A otázka je, jestli oni měli třeba dostatek moderátorů, kteří rozuměli
tomu jazyku. Protože to jsou často věci, které vám umělá inteligence nechytí – že je tam nějaký nenávistný obsah v nějakém
jazyce, který není třeba angličtina. 
Takže určitě jsou případy, kdy nějaká dezinformace nebo nějaká výzva vedla k tragickým událostem, takže bych to určitě
nezlehčoval. A právě to začalo být pro Silicon Valley aktuální ve chvíli, kdy se to dělo v USA, když se stal ten útok na Kapitol a
tak dál. Ale tyto věci se dějí i někde jinde na světě, akorát oni třeba nemluví těmi jazyky, není jim to blízké. A proto v těch
případech třeba nekonají tak rychle. 
A když se na to díváme perspektivou Česka, kde Twitter nepatří mezi ty úplně nejpopulárnější sociální sítě, proč tomuto
globálně důležitému kroku, kdy nejbohatší člověk světa přebírá kontrolu nad jednou z významných sociálních sítí, věnovat
pozornost? 
Určitě je třeba tomu věnovat pozornost. Nejsme zase izolovaní od toho okolního světa, to je jedna věc. Druhá věc je, že ne
možná největší část, ale docela významná část té veřejné diskuze se na Twitteru odehrává, nepochybně. Obzvlášť
profesionální novináři z Twitteru hodně čerpají, jak náměty, tak vyjádření. Je to svým způsobem archiv nějakých výroků, ke
kterým je možné se vrátit. Takže třeba ta editace by to třeba dost změnila, kdyby se daly zpětně editovat tweety. Tudíž to určitě
nějakou důležitou roli hraje. 
A koncentrace velké mediální moci v rukou jednoho člověka je vždycky riskantní. My nemůžeme předvídat, co přesně Elon
Musk s Twitterem udělá, ale ta samotná koncentrace je svým způsobem nebezpečná. 
O možných dopadech Muskova převzetí Twitteru teď píší všechna velká světová média. Nemůže se nakonec ukázat, že Elon
Musk s inovacemi týkajícími se svobody slova dopadne podobně jako ti vizionáři před ním, kteří pak museli akceptovat, že
idealizovaná vize svobody slova naráží na úplně reálné limity skutečného světa, na nenávistné projevy, šíření dezinformací a
tak dále. A že se tomu pak musel přizpůsobit i chod oněch sociálních médií? 
Oni měli vždycky takovou velkou technologickou imaginaci a dokázali vytvořit zajímavé aplikace, které mají spoustu pozitivních
využití. Ale myslím si, že si nedokázali úplně představit tu sociální realitu a ty případné negativní dopady. 
Myslím si, že bude záležet na tom, jaké jsou záměry s touto společností. Facebook a Twitter dříve přistoupily k nějaké formě
samoregulace a k nějaké moderaci kvůli tomu, aby si zachovaly nějakou vlídnou tvář pro uživatele. Protože kdyby tam skutečně
dominoval hate-speech a kdyby tam byla pornografie a tyto věci, tak by to nebyla tak atraktivní síť pro tak širokou skupinu
uživatelů. Takže oni si tím částečně vlastně vylepšovali image a udržovali nějakou přívětivou tvář. 
Otázka je, jestli na tom Muskovi záleží. Pokud to je veřejně obchodovatelná společnost, tak tam je cílem generovat nějaký zisk
a potěšit akcionáře. Pokud je vlastněná soukromě, tak se můžeme jenom dohadovat, co tím Musk sleduje a jestli mu tedy záleží
na tom, aby Twitter měl vstřícnou tvář a aby to bylo místo, které je víceméně tolerantní a přátelské. Těžko říct. 
Jaroslav Švelch, expert na sociální média a počítačové hry z Katedry mediálních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Děkujeme za rozhovor. 
Zdroje audio ukázek:Zdroje audio ukázek: Česká televize, Český rozhlas, ABC7, CNBC, Ted Talk s Elonem Muskem 
Podcast 5:59Zpravodajský podcast týmu Lenky Kabrhelové. Jedno zásadní téma každý všední den za minutu šest. To
nejdůležitější dění v Česku, ve světě, politice, ekonomice, sportu i kultuře optikou Seznam Zpráv. 
Poslouchejte na Podcasty.cz, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších podcastových aplikacích. Sledujte nás na
Twitteru nebo Instagramu. 
Archiv všech dílů najdete na našich stránkách. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí
nebo na e-mail: zaminutusest@sz.cz. 
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Na Ukrajinu zamíří další těžké zbraně, slíbili to účastníci konference na americké základně Ramstein v Německu. O koordinaci
se bude jednat každý měsíc. Z balíku pomoci je nejdůležitější dělostřelectvo, upozorňuje publicista a vojenský analytik Jiří
Vojáček.

„Ve vojenských poučkách se říká, že dělostřelectvo je bůh války, a na východě Ukrajiny se to opět prokázalo. Jde o nejtěžší
zbraně, které Západ Ukrajině dodává a které také Rusové používají k ostřelování měst,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu
Plus.

Spolu s takzvanými protibateriovými radary je dělostřelectvo klíčovou zbraní Ukrajiny, zdůrazňuje Vojáček: „Mohou být
paradoxně velmi efektivní obrannou zbraní, kterou Ukrajina může nasadit proti ruské protivzdušné obraně a samozřejmě proti
dělostřelectvu.“

Neutrální Švýcarsko v úterý večer vetovalo reexport munice švýcarské výroby používané systémy Gepard, které se rozhodlo
Ukrajině po dlouhém váhání poskytnout Německo. Podle Vojáčka ale nemusí být problém munici i tak na Ukrajinu dodat, vyrábí
ji totiž také jiné země.

„Otázkou ale je, jak budou systémy Gepard pro ukrajinskou stranu prospěšné. Myslím, že Němci bohužel zvolili techniku, která
Ukrajincům pomůže ze všeho nejméně,“ říká analytik s tím, že jiné státy včetně Česka posílají spíše tanky.

„Gepardy, to je vlastně podvozek tanku, na kterém je namontován rychlopalný kanon se střeleckým radarem. Ovšem nemá to
velký dostřel. Je to tedy systém na bodovou ochranu tak, aby postupoval s útočícími mechanizovanými jednotkami. A to je
právě ten problém, protože tyto mechanizované jednotky, bojová vozidla pěchoty, tanky, to teď Ukrajině schází, to by
potřebovali. Pro gepardy podle mě nebudou mít Ukrajinci teď využití.“

Rozhodnutí o dodávce gepardů je tak v první řadě politický krok, protože jde o obrat v německém přístupu. Země dlouho
nechtěla zbraně na Ukrajinu dodávat.

„Je to taková vějička, drobný krůček směrem k německé veřejnosti, která je dlouhodobě negativně naladěna k tomu, aby Němci
a jejich technika bojovali v zahraničí. Dokážu si představit, že velmi brzy budou za gepardy následovat skutečně efektivní
zbraně,“ dodává analytik.

Den, kdy má Rusko zvítězit nad zlem

Ruský prezident Vladimir Putin doufá v pozitivní výsledek ukrajinsko-ruských jednání, která se konají online. Ukrajinský
generální štáb v ranním hlášení uvedl, že ruská vojska dál útočí na východě Ukrajiny s cílem ovládnout celý Donbas a udržet
pozemní přístup na Krym. A blíží se 9. květen, Den vítězství, kdy Rusko slaví konec druhé světové války.

„Je to velmi významný den ve struktuře narativu o současném Rusku. Rusko se k němu hlásí jako k sovětskému dědictví a
prezentuje se jako vítěz nad zlem,“ vysvětluje Daniela Kolenovská z Katedry ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

„Pokud by Rusko nemohlo využít tento den jako symbol dalšího vítězství nebo jako symbol pokračujícího vítězství, pokud by
oslavy nebyly dostatečně pompézní, tak to bude z hlediska propagandy problém,“ upozorňuje Kolenovská.

Každý rok se 9. května vychází do ulic ruských měst miliony lidí s fotografiemi svých padlých příbuzných ve válce.

„Režim nemluví o tom, že teď se vede válka. Takže je velmi těžké zjistit, jakou podporu má válka v ruské populaci. Myslím, že
právě 9. května se to může ukázat takzvaným hlasováním nohama. Že zkrátka lidé mohou nepřijít, anebo přijít s jinými
transparenty,“ předvídá Kolenovská.
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Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“, varoval ruský prezident Vladimir
Putin. Pravděpodobně tak naznačoval použití jaderných zbraní.

„Máme všechny nástroje, kterými se nemůže chlubit nikdo jiný. Bude-li to nutné, použijeme je,“ uvedl ve středu před ruskými
poslanci prezident Vladimir Putin. 
Podle britského serveru BBC tím chtěl varovat Západ, který zintenzivňuje vojenskou pomoc Ukrajině. 
Na Ukrajinu proudí další dodávky zbraní spojenců. Víru ve výhru Ukrajiny nad Ruskem dávají najevo zejména Spojené státy.
Americký ministr obrany Lloyd Austin se na summitu v Německu zavázal pro vítězství Ukrajiny pohnout „nebem a zemí“. 
Německo prohlásilo, že na Ukrajinu vyšle 50 protiletadlových tanků (psali jsme zde). 
O den později přišlo varování z Petrohradu. 
„Pokud se někdo zvenčí pokusí zasáhnout na Ukrajině a vytvořit strategické hrozby pro Rusko, naše reakce bude blesková,“
řekl Vladimir Putin před zákonodárci. „Máme všechny nástroje, kterými se nemůže chlubit nikdo jiný. A my se jimi chlubit
nebudeme, v případě potřeby je použijeme.“ 
Bez uvedení dalších podrobností Putin řekl, že se už rozhodl, jaké kroky bude ona reakce zahrnovat. Podle BBC měl na mysli
použití balistických střel a jaderných zbraní. 
Ruská armáda na příkaz Vladimira Putina uvedla své jaderné zbraně do stupně nejvyšší pohotovosti jen několik dní po invazi
Ruska na Ukrajinu. Podle analytiků Putin hrozbou použití jaderných zbraní jen varuje spojence Ukrajiny, aby do konfliktu
nezasahovali. 
O samotném ruském procesu rozhodování o použití jaderných zbraní toho příliš známo není, uvedl nedávno v rozhovoru pro
Seznam Zprávy bezpečnostní analytik Michal Smetana. „Podle ruské doktríny rozhoduje prezident a v tom samotném procesu
jsou tři osoby, přičemž na aktivaci stačí dvě. Je to prezident, šéf generálního štábu a ministr obrany,“ uvedl Smetana, který
působí v Institutu politologických studií FSV  UK . 
Ruská armáda se momentálně pokouší zmocnit se východoukrajinského Donbasu, kam se přeorientovala po neúspěšném
dobývání Kyjeva. 
Jenže ani Donbas není snadné získat. Podle vysokého představitele citovaného BBC je pro ruské síly „obtížné překonat
zarputilý ukrajinský odpor“, a proto „trpí ztrátami“. Ruský postup brzdí také vydatný déšť. „Rusové neradi bojují v dešti,“ řekl dle
BBC úředník a dodal, že Rusové mají špatné taktické povědomí a nadále trpí logistickými potížemi. 
Mezitím se „válčí“ i mimo bitevní pole. Rusko zastavilo vývoz plynu do Polska a Bulharska. Po tomto kroku Evropská komise
obvinila Rusko z vydírání, přičemž předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla, že se Rusko vybarvilo jako
„nespolehlivý“ dodavatel. 
Kreml namítl, že Rusko k těmto akcím donutily „nepřátelské kroky“ západních zemí. 
Odstávka Gazpromu do Polska a Bulharska má být odplatou za odmítnutí zemí platit za plyn v ruských rublech. Podmínku
platby v ruské měně vznesl Vladimir Putin v březnu ve snaze zmírnit škody, které na rublu napáchaly západní sankce. 

Putina mají zdrtit i západní houfnice. Důmyslná zbraň dostřelí i 40 kilometrů daleko, bude mít navrch URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: lidovky.cz , Autor: Hynek Paštěka, Lidovky.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 14:08 , 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
Houfnice Caesar, stejné, jaké si ve výběrovém řízení pro své přezbrojení zvolila i česká armáda, poputují i na Ukrajinu. AČR
jich nakoupí od francouzské firmy Nexter padesát dva, Ukrajinci jich mají údajně v rámci vojenské pomoci dostat dvanáct. A
ukrajinští dělostřelci se ve Francii podle některých pozorovatelů už učí systém obsluhovat.

„Houfnice Caesar patří k tomu nejlepšímu, co lze na Západě sehnat. Nic moc lepšího už mít nemůžeme. Jejich pořízením se
rozhodně zvedne kvalita našeho dělostřelectva, stejně jako ukrajinského. Nad ruskými systémy budou mít navrch,“ řekl webu
Lidovky.cz Vojtěch Bahenský z katedry bezpečnostních studií fakulty  sociálních  věd  v  Praze . Česká republika jako jeden z
prvních států Ukrajině dodala i těžkou techniku včetně samohybných houfnic vz. 77 Dana. Ty česká armáda používala bezmála
čtyři desetiletí a nedávno je z výzbroje vyřadila právě ve prospěch moderních caesarů.

Zatímco dana dostřelí jen něco přes 20 kilometrů, caesar zvládne dvojnásobnou vzdálenost. Za minutu umí vypálit šest ran,
zatímco dana pouze čtyři. A palebný přepad včetně manévru a zaujetí palebného postavení zvládne dana za patnáct minut,
caesaru trvá pouhých pět. Pro používání ukrajinskou armádou však měly být dany vhodnější, protože jejich ráže je v normě
armád bývalé Varšavské smlouvy 152 milimetrů a i jejich zaměřovací systém je dle východních standardů. Mimo jiné také
používají granáty s kovovou nábojnicí, zatímco armády NATO v ráži 155 milimetrů střílejí granáty s prachovou náplní v
plastovém či látkovém vaku.Střelivo je stejně důležité

Nyní se ovšem situace v dodávkách vojenské techniky ze Západu na Ukrajinu začíná měnit. Většinu ztrát tam ještě v souladu se
sovětskou vojenskou doktrínou způsobuje dělostřelectvo. A Ukrajina pro svůj úspěch zoufale potřebuje zbraně s dlouhým
dostřelem. Západní státy se konečně rozhodly vyslyšet její volání a začnou své starší i moderní dělostřelecké systémy na
Ukrajinu dodávat. A to včetně munice, což je stejně důležité jako samotná technika. Americký prezident Joe Biden již avizoval
dodávku 144 000 kusů munice ráže 155 milimetrů. „Ukrajincům se alespoň částečně zlepší logistika, munice ráže 155 milimetrů
jelehčí a skladnější,“ upozornil vojenský analytik Lukáš Visingr.

Zemí, která již avizovala dodávku dělostřeleckých systémů na Ukrajinu, je Velká Británie, jež vedle Spojených států patří k
největším podporovatelům napadeného státu. Měla by poslat 20 kusů samohybných houfnic AS90 a desítky tisíc kusů munice.
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Dalšími zbraněmi s dalekým dostřelem budou tažené houfnice M777, které i s municí dodá Kanada, a houfnice M109, jimiž má
Ukrajince podpořit Belgie a zřejmě i Itálie.

Vynechat nelze ani záměr Slovenska prodat Ukrajině své samohybné houfnice Zuzana 2, které vycházejí ze systému dana, jsou
již v ráží 155 mm. A už se objevily zprávy, že by Nizozemsko mohlo směrem Donbas poslat i německé samohybné houfnice PzH
2000, které jsou stejně moderní jako caesary a které s nimi i soupeřily ve výběrovém řízení pro českou armádu. Německo by
mělo k jejich obsluze ukrajinské dělostřelce vycvičit.

Všechny uvedené systémy, kromě toho, že je nyní západní zbrojovky mohou zásobovat obrovským množstvím granátů, mají
také schopnost použití široké škály munice, včetně té naváděné pomocí GPS nebo laserem. Příkladem jsou granáty M982
Excalibur. Tedy velký vzestup kvality ukrajinského dělostřelectva. „Výraznou změnu v tom, jak se válka vede, to znamenat
nebude. Ale budou moci dělostřelectvo postavit daleko od fronty a teoreticky mimo dosah dělostřelectva ruského, což je
značná výhoda,“ vysvětlil Bahenský. A hlavňovým dělostřelectvem to zřejmě nekončí. „Objevily se zprávy, že by Američané
mohli Ukrajincům poskytnout svůj raketomet M142 HIMARS, což by tedy byla senzace,“ podotkl Visingr.Operace jako u Kurska

Podle Bahenského jsou současné dodávky zbraní v rážích NATO logickým pokračováním pomoci. V momentě, kdy již bylo
dodáno vše ve východních rážích, nezbývá nic jiného než dodávat v západních. Samotný výcvik v obsluze, ve střelbě až tak
složitý není. Obecně by měl trvat v řádu týdnů, u tažených houfnic bude jednodušší než v samohybných. „Uvádí se ovšem, že
výcvik inženýrů, kteří to udržují v chodu, je daleko náročnější než posádky. To by mohla být komplikace. Někdo to musí umět
kontrolovat a opravovat,“ upozornil Bahenský. A dodávky těžší techniky podle něj svědčí také o tom, jak dlouho válka trvá.

Když to vypadalo, že válka potrvá týden, nemělo cenu tam dodávat systémy, jež se Ukrajinci naučí používat minimálně za dva.
Nyní je vyloučeno, aby ukrajinská obrana během měsíce zkolabovala, což otevírá úplně jiné možnosti v tom, co se jí dá dodat,
aby to její armáda zvládla použít. „Když se podíváte na mapu, Ukrajinci chtějí udělat zrcadlový obraz bitvy u Kurska. Je tam
ukrajinský výběžek do ruského území a Rusové se chtějí pokusit o obkličovací operaci. 

Ukrajinci ale mají do hloubky členěnou obranu a Rusové sice postupují, ale pomalu, mají hubené zisky a platí ze to velkými
ztrátami. Ukrajinci sází na to, že se v určité chvíli ruská ofenzíva vyčerpá, zastaví a v tu chvíli oni přejdou do protiútoku,“ sdělil
Visingr. Doplnil, že Západ přijal za své, že bude Ukrajinu zásobovat těžkými zbraněmi tak, aby Rusům způsobili zdrcující,
katastrofální porážku. „Putin zoufale potřebuje úspěch, chce území. A Západ se rozhodl, že se to nesmí stát,“ uzavřel Visingr.

Foto:
Francouzské houfnice Caesar na snímku z roku 2019.
Profimedia.cz

FotoGallery:
Z výběrového řízení na nové houfnice pro dánskou armádu vyšel vítězně typ Caesar 8x8 na podvozku Tatra z produkce
francouzské společnosti Nexter Systems.
Tatra

Pro francouzské houfnice Caesar vyrobí česká Tatra podvozky.
Wikipedia

Samohybná houfnice CAESAR na podvozku Tatra 815
Nexter Systems

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 28.04.2022 , Zdroj: mfcr.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.04.2022 15:39 , Celková návštěvnost: 1 160 000 , RU / den:
100 , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9038/2022/48

Dotaz: 
„na základě zákona 106/1999 Sb. se chci zeptat, jaká opatření umožňující slaďování rodinného a pracovního života (např.
dětské skupiny, částečné úvazky, sdílená pracovní místa atd.) má Vaše ministerstvo. Zároveň se chci zeptat, zda Vaše
ministerstvo realizuje nějaká opatření na zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích. Tato informace mi slouží pro studijní účely v
rámci Mgr. studia Veřejné a sociální politiky na FSV  UK .“ 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 291 / 326

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2022/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-47368/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mfcr.cz%2Fcs%2Fo-ministerstvu%2Fsluzby-verejnosti%2Fzadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999%2Fseznam-podanych-zadosti%2F2022%2Fzadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-47368%2F
http://www.newtonmedia.eu/


Učme učitele poznat fake news. Lžím o válce pomohou čelit i příběhy malých uprchlíků URL
Automatický překlad
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Případ učitelky z Prahy 6, která žákům v hodině slohu vykládala ruskou propagandu a již následně ředitel školy propustil, byl
sice ojedinělý, otevřel ale téma, jak s žáky mluvit o válce na Ukrajině. Podle oslovených ředitelů škol přitom lépe než případná
oficiální metodika funguje práce přímo s pedagogickým sborem.

„Svolal jsem poradu, na které jsme se dohodli, že učitelé udělají třídnickou hodinu, během níž dětem vysvětlí, že Rusko začalo
válku s Ukrajinou,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Punčochář, ředitel brněnské Základní školy Svážná.

S podobným přístupem souhlasí i ředitel pražské Základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Podle něj je možné
oddělit od sebe jak dezinformace a skutečná fakta, tak i soukromé politické názory pedagogů od oficiální studijní látky. „Škola
má být ze své podstaty především apolitická. Vyjadřování názoru, zastávání se Putina nebo kohokoli jiného už vstupuje do zóny
politiky,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Lněnička.

Tématu války se přitom v současnosti vyhnout úplně nejde. „Moje děti se na válku také ptaly, manželka veškeré vysvětlování
svěřila mně. Ukázal jsem jim tedy fotky a reportáže. Na mapě jsem jim ukázal, kde leží Ukrajina, kde Rusko a kudy se k nám
dostávají uprchlíci,“ popisuje ředitel Punčochář.

Zkušenosti má zároveň zprostředkované od ukrajinských rodičů, kteří chtějí své potomky zapsat u něj ve škole.

A právě zážitky očitých svědků jsou podle něj nejcennější. I na nich lze totiž žákům vysvětlit, že na Ukrajině opravdu probíhá
válka, že to není výmysl, jak tvrdí fámy a zjevné dezinformace kolující po sociálních sítích.

„Děti z Ukrajiny už máme ve škole. Českým dětem lze proto snadno vysvětlil, že jsou to kamarádi. Že jim pomůžeme a následné
přátelství může pokračovat i v budoucnu, až válka skončí,“ řekl Punčochář.Děti fake news poznají

Případ s učitelkou z Prahy 6, která v hodině slohu žákům osmé třídy tvrdila, že „se v Kyjevě nic neděje“, podle ministra školství
Petra Gazdíka (STAN) ukázal také to, že se u dětí kladně projevuje vyučovaná mediální výchova. Česká školní inspekce už
eviduje podle serveru iRozhlas.cz čtyři případy učitelů, kteří měli invazi před žáky schvalovat, relativizovat nebo přímo
podporovat.

„Mnozí tady volají po začlenění branné výchovy, ale my žijeme v době hybridní války. A ukazuje se, že stejně důležitá bude
mediální výchova, protože žáci a studenti by měli umět odlišit informace od dezinformací, pravdu od lží,“ uvedl Gazdík pro
Lidovky.cz.

„Případ na Praze 6 ukázal, že žáci byli schopni identifikovat to, že paní učitelka šíří dezinformace,“ doplnil ministr. Nyní by podle
něj bylo dobré zacílit mediální výchovu na učitele. „To, co můžeme dělat, je posílit mediální výchovu na pedagogických
fakultách,“ řekl Gazdík.

Na těchto fakultách sice už probíhají podobně zaměřené semináře, podle mediálního teoretika Jana Jiráka to však nestačí.
„Chyba je, že na pedagogických fakultách neexistuje studijní obor, na němž by studenti získali aprobaci učitel mediální
výchovy,“ upozornil pro Lidovky.cz Jirák z katedry mediálních studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .

Na druhou stranu třeba Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy některé své semináře zaměřené na mediální výchovu
spolupořádá s Vyšší odbornou školou publicistiky, jež sídlí nedaleko fakulty.Kurzy i pro učitele

„Mediální výchova je velmi důležitá v moderní přípravě učitelů. Proto naši studenti mohou navštěvovat speciální kurzy. V rámci
zkvalitňování našich programů jsme i v oblasti mediální výchovy začali spolupracovat s Vyšší odbornou školou publicistiky.
Podstatné je, že mediální příprava není jen hodnocení informací, ale i jejich vytváření,“ řekl pro Lidovky.cz Antonín Jančařík,
proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Práce se zdroji a jejich ověřování jde napříč oblastmi a je to základ vědecké práce,“ dodal.

Své znalosti mediální výchovy přitom mohou rozvíjet i již zavedení učitelé, a to v rámci dalšího pedagogického vzdělávání.
Kantoři mají určitý počet hodin, které by měli věnovat absolvování kurzů, aby si udrželi přehled o nových trendech ve svém
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oboru nebo se rozvíjeli v dalších oblastech.

„Ředitel může učitele nasměrovat a třeba jim říct, že si přeje, aby všichni absolvovali kurz mediální výchovy. My jako zřizovatel
máme za úkol nabídnout škálu kurzů, ze které si pedagogové mohou vybírat,“ sdělila pro Lidovky.cz pražská zastupitelka
Mariana Čapková (Praha sobě). S Pražským inovačním institutem proto metropole pro své učitele nabídne podobně zaměřené
kurzy.

Foto:
Školy v době hybridní války budou kromě klasických předmětů více potřebovat mediální výchovu. „Žáci a studenti by měli umět
odlišit informace od dezinformací, pravdu od lží,“ říká ministr školství Petr Gazdík. Hlubší znalost médií, sítí a jejich mechanismů
by ale pomohla i samotným učitelům.
ČTK

Český historický atlas
TISK , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: Zeměměřič , Strana: 15 , Vytištěno: 4 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 00:38 , AVE:
17 660,63 Kč , Země: Česko
Na oceňovaný tištěný Akademický atlas českých dějin, který vyšel v roce 2014, a také na tištěný Český historický atlas, vydaný
v roce 2019, navázal webový portál Český historický atlas. Historické atlasy, přístupné na internetu, jsou veřejností v České
republice vysoce žádané. Zatím však byla k dispozici pouze zahraniční tvorba, ve které však české a československé dějiny
nedostávají takový prostor, který by potřebovaly. Proto vznikla podstatně rozšířená elektronická verze. Interaktivní webový
portál Český historický atlas je věnován českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech, s výběrem map od
středověku až do počátku 21. století. V osmi kapitolách si v atlasu můžete listovat 162 mapami, 42 mapovými aplikacemi a
případně si prohlédnout dalších 279 obrazových příloh. Koncepci, strukturu a návrh kartografie připravili Ing. Tomáš Janata,
Ph. D., Mgr. Petra Jílková a Ing. Jiří Krejčí z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Za Historický ústav AV ČR v týmu byly Mgr. Jitka
Močičková a prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. Vědeckou a výkonnou redakci historického atlasu měli na starosti doc. Ing. Jiří
Cajthaml, Ph. D., Ing. Tomáš Janata, Ph. D., Mgr. Petra Jílková, Ing. Jiří Krejčí, Ing. Pavel Seemann, Ph. D. a Ing. Růžena
Zimová, Ph. D. za Fakultu stavební ČVUT v Praze. Z Historického ústavu AV ČR v redakci byly Mgr. Jitka Močičková a prof.
PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 

Foto autor:   ILU, FOTO: ARCHIV FIREM A INSTITUCÍ
Foto popis:   Vojenství a mapy tvoří významné “spojenectví“ především ve válkách, a to jak při přípravě jejich strategicky
dlouhodobých cílů a celkové představě plánovaných vojenských operací, tak při použití taktických metod v každém válečném
konfliktu zvlášť. Na ilustraci je dobový plán bitvy u Čáslavi 17. května 1742, uložený v mapové sbírce Historického ústavu
Akademie věd ČR. Celý atlas si můžete číst na https://cha.fsv.cvut.cz/

Živé vysílání 07:10
TV , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 08:14 , Sledovanost pořadu: 54 609 , Pořad:
07:10 Živé vysílání , AVE: 10 701 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,61
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Terminál Lou jsou ve Francii Holandsku, Belgii Dánsku. Všechno ještě vystupuju nějaký plyn s Británii. Ta se dostanou zhruba
na vlastní spotřebu na ten východ tzn. nám nepřiteče ani molekula.

mluvčí 
Ministr průmyslu a obchodu oznámil, že chce, aby zásobníky plynu v Česku byly před topnou sezónou naplněné nejméně 80 %
dosud měli být před zimou naplněné nejméně ze 30.

mluvčí 
% součástí toho opatření je, že tím vlastně získáme kontrolu, kdy a jak se z těch zásobníků bude těžit. A my chceme, aby ty
zásobníky zůstaly plné po celou zimu budeme kontrolovat 1. 11. 1. 12. a prvního 1. ledna.

mluvčí 
Není možné čekat tak, jak dneska řekl ministr týkala až na podzim a tam ho naplnit nějakých 80 % ale jít tou polskou cestou,
protože Poláci dneska i po sezóně mají v zásobnících 80.

mluvčí 
% hlavním tématem Fialova jednání s polským předsedou vlády Mateuszem Morawieckim by ale měla být válka na Ukrajině a
její dopad na Evropskou unii. Polsko je totiž zemí, kam po ruské invazi na Ukrajinu zamířil největší počet uprchlíků. V drtivé
většině žen dětí a stovky tisíc jich přišly do Česka.

mluvčí 
Dobré ráno také se sportem hokejisté Třince vyhráli šesté finále play off extraligy na ledě Sparty 21 sérii ovládli 42 vybojovali
třetí mistrovský titul v řadě a čtvrtý v klubové historii. Pražané získali stříbrné medaile a na zisk titulu čekají už 15 let.

mluvčí 
Za vítězstvím v šestém finále vykročili hokejisté Třince úspěšně a povolit Vladimíra dramatického Vladimíra svačiny z nájezdu
vedli na ledě pražské O2 arény 20. Sparta se dlouho nemohla prosadit. Podařilo se to až po zaváhání Marinčin v polovině třetí
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třetině Romanu Horákovi. Vyrovnat se domácím i přes tlak v závěru nepovedlo. Oceláři Třince uhájili vítězství 21 a potřetí za
sebou slaví extraligový titul.

mluvčí 
Čeští hokejisté prohráli úvodní utkání českých her v Ostravě s Finskem 12 po samostatných nájezdech. Až v osmé sérii
nájezdů rozhodl Sakkariová vinen.

mluvčí 
S kpt. Romanem Červenkou a v brance se Štěpánem Lukešem prohrával národní tým s Finskem v rámci českých hokejových
her od šestnácté minuty, když přesilovou hru využil rychlou střelou tému Hartig jména. Také domácí skórovali v početní výhodě
zásluhou Jiřího černocha ve druhé třetině. Nerozhodný stav vydržel až do nájezdů, ve kterých byli úspěšnější Finové a na ledě
v Ostravě tak zvítězili 21.

mluvčí 
Fotbalisté West HAMU s reprezentačním záložníkem Tomášem Součkem v sestavě prohráli úvodní semifinále Evropské ligy
doma 12 s Frankfurtem ve druhém semifinále přehrálo Lipsko Rangers Glasgow 10.

mluvčí 
Jen Tomáš Souček byl z českých fotbalistů v základní sestavě West HAMU v úvodním semifinále Evropské ligy proti Frankfurtu.
Coufal král sledovali gól Ankara naopak, který poslal hosty z Německa do vedení hned v první minutě z lavičky, kde strávili celý
zápas. Domácí kladiváři vyrovnali ještě v prvním poločasu zásluhou Antonia. Frankfurt si vzal vedení zpátky krátce po změně
stran, tentokrát už definitivně a po dorážce Kanady zvítězil v Anglii 21.

mluvčí 
Další 3 týmy postoupily do druhého kola play off basketbalové NBA. Dál jdou Dallas Phoenix a také Filadelfie, která v šestém
utkání série přehrála Toronto vysoko 132 97.

mluvčí 
A Filadelfii táhli za vítězstvím tradiční opory Joel být James Harden, který se utkání blízko i touto smečí a celkem posbíral 22
bodů a 15 asistencí. Také být nastřádal dabl dav ke 33 bodům přidal 10 doskoků. Basketbalisté eventy fixem se zlomily zápas
po poločasové přestávce. Po návratu ze šaten nepustili Toronto ani na chvíli do vedení a po vítězství 132 97 42 v sérii
postoupili do semifinále východní konference proti Miami.

mluvčí 
Zahájili jsme druhou hodinu dnešního vysílání, no a v té probereme aktuální vývoj války na Ukrajině a její důsledky s
analytikem Janem Šírem se zaměříme na probíhající ruskou ofenzívu na východě země, ale třeba i na situaci kolem dodávek
ruského plynu do Evropy.

mluvčí 
Vrátíme se v této hodině taky ke středečnímu předávání hudebních cen Anděl hned 3 sošky získal posmrtně i zpěvák skladatel
David Stypka a naším hostem bude producent Martin Ledvina, který se mimo jiné podíl na vzniku oceněného alba dýchejte.

mluvčí 
Namluvit budeme také o objevu českých vědců, který se týká stárnutí organismu. Na něj mají vliv i 2 proteiny a jejich fungování
se teď podařilo podrobně popsat, jaký konkrétní přínos buď by to mohlo mít do budoucna. To probereme se spoluautory
objevu 7 50.

mluvčí 
Teď ještě další téma pražský magistrát plánuje omezení služeb pro ukrajinské uprchlíky na hlavním nádraží. Právě tam přitom
míří řada běženců romského původu na vyřízení potřebných dokumentů. Tam v některých případech čekají i několik dnů.

mluvčí 
Děti v náručích matek unavené nebo tvrdě spící má na lavičkách a na zemi čekají i několik hodin na vyřízení žádosti o vízum.

Toasty nápoje a jablka od dobrovolníků asistenčního centra. Teplé jídlo zase denně. Od desítek českých Romů.

mluvčí 
Vy jste většinu platíme my ale 1 organizace organizace nám dává některý suroviny, takže z toho z toho vlastně vaříme.

mluvčí 
My jsme minule přišli, nesli jsme prostě kastroly Polívky a ty děti nám tleskali úplně nadšení, jako že teplý jídlo.

mluvčí 
Pro řadu z nich jediný pozitivní moment. Zpravidla totiž dočasnou ochranu v Česku nedostanou. Třeba této skupině chyběly
doklady o překročení ukrajinské hranice. Listy od vlaků z toho dne nejsou, ale nejsou na jméno. Esemeska operátora přece
tzn. že pouze telefon přešla.

mluvčí 
Hranici, jo i plicní hájí hranicí. 1 Liberec Zlín tam něčeho na nepostavili. Prostor ukázali dokumenty i propustily. Na.

mluvčí 
Počkat mají 2 dny na vyjádření slovenských celníků. Bez ubytování ale míří zpět na nádraží. Podobně na tom jsou i tito
Romové. Někteří tu tráví už třetí den. Spát můžou tady v místnosti speciálně určené pro matky s malými dětmi, anebo ve vlaku.

Služby na nádraží plánují úřady omezit. Přespat tady mají maximálně jen jednu noc ti, kdo do Prahy v noci přijedou nebo cestují
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dál.

mluvčí 
Jednání nejsou u konce, takže čekáme prostě na definitivní rozhodnutí.

mluvčí 
Dlouhodobé kapacity pro ubytování takto velkých skupin, které mají specifické potřeby, tak bohužel hlavní město nemá.

mluvčí 
Komplikované pak je sehnat ubytování pro ty lidi, kteří v České republice získali dočasnou ochranu v tom ministerstvu vnitra
teď pomůžou při kraje jižní Morava nabízí 3 objekty. Aktuální volná kapacita 82 míst. Vysočina nabízí 45 a střední Čechy asi 20
lůžek.

mluvčí 
I když ubytovaní jsou stejně jako i ostatní Ukrajinci, třeba to ubytování přejdou dál, ale jedno, jestli to ROM nebo nebo
Ukrajinec.

mluvčí 
Pokud budou ubytováni někde, kde bude poskytována sociální práce, kde bude opravdu ochrana, tak si myslím, že je to lepší
řešení, než kdyby skutečně bez cíle se po potuloval po území České republiky.

mluvčí 
Je to skupina, která velmi rychle adaptuje, ale musím říci, že za zejména díky neziskové organizace modro.

mluvčí 
Právě s výkonným ředitelem Nikolou paragrafem se ministr vnitra domluvil na užší spolupráci Romů drog teď čeká na to, kdy
kde, kdo bude pomoc romských odborníků potřebovat. Krajské redakce Richard Samko Česká televize.

mluvčí 
7 hodin 16 minut nabízím přehled zpráv dobré ráno. Další země doporučují svým občanům, aby opustili, jak Moldavsko, tak
jeho separatistickou část Podněstří. Nově se k takovým státům přidali Bulharsko Izrael. Třeba Spojené státy cestování do
Moldavska nedoporučují už od minulého týdne. Američany v Podněstří pak vyzývají k neprodlenému odjezdu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii prověřuje správu ženatý jeho ukrajinskou jadernou elektrárnou proletěla raketa.
Podle Kyjeva zaznamenal letící střelu kamerový systém v polovině dubna. Ředitel agentury prohlásil, že pokud se informace
potvrdí, bude to mimořádně vážná záležitost. Zbloudilá raketa by totiž mohla narušit jaderná zařízení a způsobit havárii.

Česká sopranistka Kateřina Kněžíková získala v Londýně prestižní cenu BBC Music Magazine awards, která se udílí za
klasickou hudbu se svým albem v Bělé vyhrála kategorii houkl ceny se udělují od roku 2006. O výhercích hlavních kategoriích
rozhoduje veřejné hlasování. Mimo to se uděluje také řada zvláštních cen poroty. Ocenění za letošní šestnáctý ročník byla
vyhlášena v londýnské koncertní síni Kings place.

Americké úřady zadržely premiéra britských Panenských ostrovů. Viní ho drogové kriminality a praní špinavých peněz.
Předseda vlády je ve vazbě spolu se šéfkou přístavu karibské země. Policisté přestrojení za obchodníky s drogami dopadli v
Miami. Oba činovníci podle obžaloby souhlasili s převozem narkotik přes jeden z přístavu. Za to měli dostat 700 000 USD.

Večerním ostřelování Kyjeva utrpělo zranění nejméně 10 lidí. Ve městě navíc tou dobou stále byl generální tajemník OSN
Antonio Guterres. Podle agentury AFP jde o první útok na centrum metropole za poslední 2 týdny. Mezitím přicházejí zprávy o
pokračujících bojích na východě o odstřelení jednoho ze zásobovacích mostů, který Rusové využívali, umyli topolu nebo o
konci pozorovatelské mise na cukr OBSE na Ukrajině. To vše teď okomentujeme, přidáme kontexty Janem Šírem z institutu
mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  v Praze . Dobré ráno. Dobrý den. Tak, co se teď děje kolem
ODS, když to vezmu postupně před pár dny oznámili zajetí části pozorovatelů. Dnes celá mise končí. Nedalo se to očekávat, že
Rusové nebudou chtít spolupracovat na pozorovatelské misi na Ukrajině?

mluvčí 
Dalo se to samozřejmě očekávat a Rusové přirozeně využívají všech prostředků nástrojů, které mají k dispozici k tomu, aby
jakýkoliv efektivní mezinárodní formát působící na Ukrajině paralyzovaly, zablokovali jeho činnost atd. takže a obé se se
potýkala zejména na těch územích, která nemá Ukrajina pod kontrolou šikanou svých pozorovatelů, případně dalších
zaměstnanců a svou vzhledem k tomu, že zemi probíhá konflikt na vysoké intenzity. Je pochopitelné, že bezpečnost fyzická
bezpečnost personálu na prvním místě, což vede k přehodnocení vůbec mandátu možností mandát vykonává ta vede k
přehodnocení toho, zdali ta další přítomnost je účelné nebo není.

mluvčí 
Generální tajemník OSN Antonio Guterres uvedl, že tato válka skončí ve chvíli, kdy se Gross Rusko rozhodne ukončit.
Souhlasíte s tím případně, kdy to podle vás může být, jak dlouho Rusové budou ochotni pokračovat v těch bojích, než
dosáhnou svých, ať už jakkoliv aktualizovaných cílů?

mluvčí 
Tak Vladimir Putin válku rozpoutal. Vladimir Putin má možnosti do minuty zastavit jedním svým rozkazem to, že tak neučinil, je
čistě výsledek jeho nějakých vlastních úvah, jakkoliv zvrácené se nám tyto úvahy mohou z pohledu Středoevropana jevit. Já se
obávám, že je na místě uvažovat jo pro černých scénářích, které jsou hodně nepříjemné hodně nepopulární je potřeba počítat
s tím, že Vladimir Putin a půjde v tom svém snažení po zničení Ukrajiny dokonce a že ta válka skutečně může trvat ne-li měsíce,
tak taky klidně roky a mír v Evropě, dokud Vladimir Putin budou moci, nebude to je další tvrzení, jehož pravdivost se limitně blíží
jistotě Eichel osudnou něco, co bychom měli brát jako fakta. Čím bychom měli dále pracovat a zejména se podle toho zařídit,
ale podle toho plánovat a připravuje další kroky.
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mluvčí 
Když říkáte zařídit se plánovat s ohledem na to, zda bude nebo nebude Vladimir Putin u moci, jaká je jeho aktuální podpora,
hrozí mu jakýmkoliv způsobem, že by nebyl u moci, protože z toho, co se objevuje ruských médií, tak se zdá, že jeho podpora
naopak rapidně stoupá po invazi na Ukrajinu, takže tam asi nebude nějaký vnitrostranický souboj o moc na té ruské straně.

mluvčí 
O narážíte velice důležitý aspekt celého problému, a to je to, že skutečně Vladimir Putin a a jeho agresivní kroky, včetně té
poslední války se těší veřejné podpoře ruské společnosti. Svým způsobem vyšlo říci, že Vladimir Putin pouze špičkou ledovce,
nicméně ten problém spojený s Ruskem je je je hlubší povahy, než aby šlo redukovat pouze na osobu Vladimira Putina jako
ano, je to tak momentálně. Tady je potřeba říci včera zveřejněn nový průzkum, respektive výsledky posledního průzkumu
centra Levada, kde 74 % Rusů podporuje agresi proti Ukrajině, což jsou absolutně šokující čísla, jsou umíme, jak závažný
zločin. Tady jde. Na druhé straně je potřeba říci, že ta podpora může být nechci říci vynucená, ale může být dána skutečně tím
represivním prostředím, které v Rusku panuje. A v momentě, jak začnou narůstat vnitřní problémy v Rusku a už narůstají teď to
vidíme tak Seta, no podpora může velice rychle zhroutit stejně jako se může zhroutit i ta celá struktura, která tuto a válku nese
tady je potřeba zase připomenout velice nepříjemnou pravdu, že válka to je záležitost, která je značně riziková z toho ohledu, že
i z toho důvodu, že sem může vymknout zpod kontroly, když tady činit nějaké bližší prognózy dávat nějaké předpovědi činit
nějaké širší tady je je určitě problém má něco takového. Ode mne teče asi asi asi nedostanete, protože to nejsem schopen.

mluvčí 
Rozumím tomu, už jsem zmiňoval, že Rusko zaútočilo na Kyjev, zatímco v něm stále byl generální tajemník OSN Guterres, je to
nějaký posun v uvažování těch okupačních jednotek nebo dosud měli ty zahraniční delegace, v uvozovkách řečeno štěstí, že
se střely městu během jejich návštěvy hýbaly?

mluvčí 
Já netuším, jestli zatím nějaká symbolika, jestli to měl být nějaký vzkaz těch invazních jednotek, respektive Vladimira Putina
směrem k mezinárodnímu společenství. Každopádně to svědčí o tom, že ty ruské cíle sahají daleko dál, než aby šlo redukovat
pouze na území, která ruská armáda momentálně okupuje. A současně s tímto svědčí o tom, že žádné místo na Ukrajině nelze
považovat za bezpečné, a to se týká samozřejmě hlavně města Kyjeva.

mluvčí 
Pokud se potvrdí zprávy, že na Donbas údajně dorazil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Je to podle vás
za signál, možná i vůči těm samotným ruským jednotkám. Je to vyjádření podpory nebo naopak nedůvěry a dohled přímo na
místě?

mluvčí 
Myslím si, že je to spíše skutečně.

mluvčí 
Výrazem toho, že ta ruská operace se nedaří a že ani jmenování náčelníka celé kampaně gen. Horníkova vedlo k nějakému
zásadnímu průlomu v zóně konfliktu na té Rusko ukrajinské frontě. Zároveň tady potřeba říci, že náčelník ruského generálního
štábu Gerasimov je expertem na pozemní operace a a podle těch zpráv, které máme, by se měl nacházet ne v tom hlasovala i
zimu, což je město v jižní části Charkovské oblasti přimykají tří nebo přiléhající ke jednak Luhansku a jednak v Doněcku, a to je
momentálně asi ta klíčová osa a ruského úderu. A jeden ze směru, odkud se Rusové snaží obklíčit operaci sjednocených se co
jsou elitní ukrajinské jednotky bojující na východě Ukrajiny už od roku 2014.

mluvčí 
Ještě poslední věc vás poprosím o evropské země nejspíš nenajdou shodu ohledně plateb za dodávky ruského plynu. Moskva
požaduje rubl evropské země ve většině trvají tedy těch platných kontraktech. Daří se, ale tím, že část zemí už na to přistupuje
k Rusku narušit tu unijní jednotu nebo něco jako unijní jednota vlastně nikdy ani pořádně neexistovalo s ohledem na ten
odlišný přístup třeba maďarské vlády?

mluvčí 
To je zase velice komplikovaná otázka, tak jenom asi pár postřehů. V jednota se samozřejmě hledá těžko. Je potřeba tady říci,
že veškeré ty kroky, které Evropská unie přijímá a bude přijímat jsou nejenom nepopulární, ale jsou drahé a budu mít i
negativa pro vlastní země, tudíž v těch zemích, které jednak necítí tu ruskou hrozbu tolik intenzivně, popřípadě, kde vládnou
populisté, může být proti společnému postupu, který byl dohodnut na unijní úrovni, určitý protest nebo nebo nějaký nesouhlas,
jak to bude dál vypadat, nejsem schopen říci, ale je potřeba tady říci, že Vladimir Putin činí všechno pro to, aby ta jednota
nějakým způsobem byla dosažena byla vytvořená a důkazem toho jeho rozhodnutí z předvčerejška o zastavení dodávek plynu
do Polska a a bulharská, takže je potřeba počítat s tou variantou, že kdyby některé země měly sklon ty sankce nést zcela
stoprocentně dodržovat, tak se mohou stát terčem nějaké nějaké akce ze strany ruského vedení. Je to každopádně určitě
fantastická příležitost pro evropské země, aby začali pracovat na svých domácích úkolech a začali zbavovat přehnané závislosti
na dodávkách strategických surovin ze země, která vůči Evropě projevuje každým dnem rostoucí nepřátelství.

mluvčí 
Analýza komentář od Jana Šíra z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Děkujeme za to.
Hezké ráno.

mluvčí 
Děkuju za zavolání.

Poslední dubnové knižní novinky: Vražedné pohádky, Oko za oko a pro sportovce Český golf URL
Automatický překlad
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Několik posledních dubnových novinek, které představuje nakladatelství Euromedia. První knihou jsou Vražedné pohádky od
rakouského autora Andrease Grubera rozhodně nejsou určeny dětským čtenářům.

Naopak – potěší zejména příznivce žánrů krimi a thriller. 
Další novinkou je román Oko za oko od britské spisovatelky Carol Weyrové . Kniha otevírá novou sérii případů vyšetřovatelky
Kate Youngové, která se po vynucené pracovní pauze opět vrací do práce a je tvrdší a ostražitější, než bývala dřív… 
Od napětí se nyní přesuneme k humoru – navíc od české autorky. Barbora Černohlávková Večeřová po úspěšném debutu Můj
rok s inženýrem (2019) přináší volné pokračování veselých rodinných historek v knize Tanec mezi vejci aneb život s inženýrem 
Poslední novinka osloví sportovce a zejména golfisty. Výpravná publikace Andreje Halady s názvem Český golf přehledně
mapuje historii tohoto sportu v tuzemsku od roku 1990 až do současnosti. Na více než 400 stranách obsahuje více než 800
fotografií, představuje významné golfové osobnosti, popisuje zrod jednotlivých golfových areálů i klubů a nechybí ani statistické
přehledy a tabulky… 
Andreas Gruber: Vražedné pohádky 
V Bernu byla objevena umělecky inscenovaná mrtvola. Vrah vyryl do její kůže tajuplný znak. Nezůstane ale jeho jedinou obětí…
Nizozemský případový analytik Maarten S. Sneijder a komisařka Spolkového kriminálního úřadu Sabina Nemezová pronásledují
pachatele, který jim zanechává krvavé nápovědy a zároveň je vždy o krok před nimi. Mezitím mladá psycholožka Hannah narazí
ve vězení na psychicky abnormálního zločince Pieta van Loona. Toho kdysi dostal za mříže Sneijder. Teď se ale tento vězeň
stává klíčovou postavou v ďábelské hře… 
Nakladatelství Kalibr již vydalo první dva díly volné série Vražedná lhůta (2019) a Vražedný rozsudek (2020) s vyšetřovateli
Maarten S. Sneijderem a komisařkou Sabinou Nemezovou. 
Andreas Gruber (*1968) se narodil ve Vídni, žije jako autor na volné noze s rodinou v Dolním Rakousku. Vydal celou řadu
velice úspěšných a oceňovaných povídek, románů a thrillerů. 
První případ inspektorky Kate Youngové: Carol Weyrová: OKO ZA OKO 
Inspektorka Kate Youngová bere léky a vyrovnává se s traumatem. Je sice nejlepším detektivem u policie, ale poté, co její
špatný úsudek málem zapříčiní veřejnou katastrofu, její šéfové usoudí, že jediné, co potřebuje, je dovolená. 
Když ji později vedení povolá zpět kvůli novému případu, Kate se vrací tvrdší a ostražitější. Nemilosrdně se pouští do pátrání po
sériovém vrahovi, který své oběti mučí a zanechává stopy, jejichž prostřednictvím se vysmívá policii. 
Povzbuzována svým mužem reportérem začíná Kate tušit, že vrah je možná blíž, než si vůbec dokázala představit. A při
odhalování pravdy rozplétá síť tajemství a lží, přičemž co skrývat mají i její nejbližší… 
Carol Weyrová , držitelka ocenění The People's Book Prize Award, je britskou autorkou bestsellerů a stand-up komičkou, která
píše humoristické knihy i napínavé příběhy. Zatím se jich prodalo více než 600 000 výtisků a byly přeloženy do mnoha cizích
jazyků. U nás třeba vyšla její detektivka Tajemství živých (Ikar – 2019). 
Carol se objevila v řadě rozhlasových pořadů, kde diskutovala o „syndromu podrážděného muže“ a „jak stárnout bez grácie“, i
v televizním magazínu BBC Breakfast. Píše pro Woman's Weekly, Take A Break, Choice, Yours, Woman's Own a HuffPost . V
současnosti žije ve Staffordshiru. 
Barbora Černohlávková Večeřová: Tanec mezi vejci aneb život s inženýrem 
Když žijete s inženýrem, který přepočítává broskve na kilowatthodiny, a vaše švagrová je lékařka, co si z dovolené na památku
klidně přiveze zahradní altán o rozměrech průměrné chaty, tak občas prostě musíte napsat knihu. Ano, inženýr a jeho sestra
Iva jsou zpět! 
A s nimi i spousta neotřelých nápadů, inovací a zlepšováků světového formátu. Neboť jak by řekla Iva: Komu se nelení, tomu
dobře roste chmel. Tentokrát se zorientujete v mezinárodních vztazích slepic v kurníku, zjistíte, jak vyzrát na kasino v Las
Vegas, koho můžete potkat na cestě do Santiaga de Compostella, nebo kolik váží nejlehčí nepromokavé ponožky. 
Příběhy takové „normální rodinky“ z pera autorky Barbory Černohlávkové Večeřové, autorky úspěšné knihy Můj rok s
inženýrem (Ikar – 2019) jsou tu opět pro ty, kdo se chtějí od srdce zasmát, nebo se třeba jen dozvědět spoustu bizarností, o
kterých by je ani zdaleka nenapadlo přemýšlet. 
Barbora Černohlávková Večeřová vystudovala germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté vyučovala na
Akademii múzických umění a nyní se snaží vnést trochu kultury do zdravotnictví. Je dcerou samizdatového básníka Jiřího
Černohlávka a potomkem Karolíny Světlé. 
Má doma dvě děti, jednoho inženýra, obrovského psa, naštvanou kočku a zakrslého králíka. Nechává se inspirovat lidmi kolem
sebe a s oblibou je pak mění v literární postavy. Je proto dost dobře možné, že se i vy jednou nenajdete uvnitř její další knihy. 
Andrej Halada: ČESKÝ GOLF. Historie od roku 1990 do současnosti 
Publikace golfového publicisty a historika Andreje Halady přibližuje vzestup golfu v České republice, výrazné rozšíření tohoto
sportu po roce 2000 a současný stav, kdy registrujeme přes 52 000 hráčů a 105 hřišť. Jde o první komplexní zpracování dané
tematiky. 
Kniha reprezentativního charakteru o rozsahu 400 stran a s více než 800 fotografiemi popisuje zrod všech nových českých
golfových areálů, organizování golfového života, práci České golfové federace, klíčové akce a události, sportovní soutěže,
ekonomické otázky, vnímání hry ve společnosti, mediální ohlas atd. Zachycuje také život golfových klubů a představuje
významné osobnosti, hráče, trenéry či architekty hřišť. Mnohé jevy analyzuje a vřazuje do širšího evropského i historického
kontextu. Nechybí ani statistické přehledy a tabulky. Čeští golfisté i sportovní veřejnost touto publikací získávají unikátní
přehled o golfové hře v našem prostředí. 
Řekli o knize: 
Krásně shrnutá historie třiceti let našeho sportu a filozofie. Český golf si takovou práci zaslouží a potřebuje. Výsledek je
vynikající. 
Zdeněk Kodejš, předseda České golfové federace v letech 2013-2021 
Vzniklo dílo obdivuhodné rozsahem i zpracováním. 
Prokop Sedlák, golfový historik 
Je to pečlivě a hlavně pravdivě zmapovaná minulost českého golfu, zachovaná pro budoucnost. A také se text příjemně čte. 
Karel Vopička, dlouholetý šéf sportovní a technické komise ČGF 
Mgr. et Mgr. ANDREJ HALADA, Ph.D. (*1967) vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy, poté obor filmová věda na
Filozofické fakultě UK. Doktorandské studium absolvoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, ve své závěrečné práci se
věnoval golfové problematice. 
Jako novinář působil v letech 1993 – 2010 v týdenících Mladý svět a Reflex, také v televizi Public. Od roku 2011 pracuje jako
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odborný pracovník ve Vojenském historickém ústavu Praha. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti: přednášel na Literární
akademii, v současnosti přednáší na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
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EEIP je členem výzkumného konsorcia, které se svým projektem Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů
environmentálních politik (SEEPIA) získal podporu z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky
(TAČR). Záměrem projektu je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu
pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí.

Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019
jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení
hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí. 
V rámci projektu bude konsorcium rozvíjet metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a
poskytovat MŽP a dalším orgánům státní správy expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných
a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost. S dosaženými výstupy bude následně seznámena odborná i
široká veřejnost. 
Centrum zahrnuje celkem 16 pracovišť z 12 samostatných výzkumných organizací, univerzit a podniků disponujících širokou
expertízou se zaměří na dosažení tří hlavních cílů: 
Socioekonomické hodnocení dopadů environmentálních politik 
Rozvoj a aplikace foresightových metod 
Zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik 
EEIP bude v rámci projektu zodpovídat za dvojici tematických okruhů. Prvním je vyhodnocení investiční mezery, časového
hlediska investic, absorpční kapacity a využitelnosti finančních zdrojů EU v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu
(European Green Deal). 
Druhým okruhem jsou pak tržní signály skleníkových plynů, přičemž EEIP se zvláště zaměří na témata vyhodnocení dopadů na
investiční rozhodování podniků, identifikaci synergických a protichůdných opatření vůči cenovému signálu (např. přidělování
bezplatných povolenek, daňových výjimek, dotací či jiných peněžitých plnění) a následně vytvoření doporučení vhodných změn
v regulaci a opatřeních (např. v nastavení domácího daňového systému, doporučení vůči EU-ETS obecně a vůči implementaci
v ČR, poskytování a nastavení dotací a kompenzací aj.). 
Konečným příjemcem projektu, jenž byl oficiálně zahájen v květnu 2021 a skončí v roce 2026, je Ministerstvo životního
prostředí. Kompletní seznam partnerů sdružených v konsorciu SEEPIA je uveden zde: 
Univerzita Karlova (hlavní koordinátor konsorcia) – Centrum pro otázky životního prostředí, Institut ekonomických studií
Fakulty  sociálních  věd , Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty, Katedra
finančního práva a právní vědy Právnické fakulty 
Cambridge Econometrics Hungary Kft 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta 
Datlab s. r. o. 

EEIP, a. s. 
Idealab, s. r. o. 
Komora obnovitelných zdrojů energie, z. s. 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. – Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
Technologické centrum Akademie věd České republiky – Oddělení strategických studií 
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
Více informací o programu Prostředí pro život lze najít 
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Ruský prezident Putin znovu vyostřil výhružky vůči Západu. Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do
činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo?

Ruský prezident Putin znovu vyostřil výhružky vůči Západu. Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do
činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo? 
Hostem Ptám se já je bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou není podle všeho pro Západ téma. Bránící se ukrajince ale Spojenci
intenzivně zásobují zbraněmi a podle některých expertů se i díky tomu síly mezi oběma armádami pomalu vyrovnávaní. 
A podle amerického ministra obrany by mohla Ukrajina nad Ruskem zvítězit i ve vzdušném prostoru, ve kterém dosud nejvíce
žádala podporu NATO. Celkem 50 protiletadlových tanků by totiž na Ukrajinu mělo zamířit z Německa a právě to se stalo
důvodem výhružek Západu z Kremlu: „Pokud se někdo zvenčí pokusí zasáhnout na Ukrajině a vytvořit strategické hrozby pro
Rusko, naše reakce bude blesková,“ řekl Vladimir Putin před zákonodárci a odkázal se na to, že Rusko má „nástroje, kterými
se nemůže chlubit nikdo jiný.“ 
Zatímco Putin vyhrožuje Západu, ofenzíva na Ukrajině pokračuje a podle Britů mají ruští vojáci jediný cíl - zajistit si kontrolu nad
Doněckou a Luhanskou oblastí. Právě ty by se mohli stát důležitým tématem mírových jednání. 
Jak postupuje boj o Ukrajinu a lze říct, kdo v něm vítězí? A měl by se Západ začít bát Putinových výhružek? A na čem bude
záviset mír na Ukrajině? 
Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu. 
Co v rozhovoru zaznělo? 
1:14 - Otázka je, kde je ta jejich červená linie, kdy by ty zbraně použili. Pokud by západní armády zaútočily na Moskvu a
ruskému režimu by hrozilo zhroucení, tak by to z jejich strany bylo i racionální, protože by už neměli co ztratit. 
2:00 - Rusko už strašilo jadernými zbraněmi několikrát a neodchyluje se od toho, co má v doktríně. To znamená, že jaderné
zbraně použije v případě, kdy bude ohrožena existence Ruské federace, nebo kdy budou proti Rusku použity zbraně
hromadného ničení. 
Ptám se jáPodcast Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách, poslouchejte na Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. 
Archiv všech dílů najdete tady. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem
#ptamseja nebo na e-mail: audio@sz.cz. 
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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Ruský prezident Putin znovu vyostřil výhrůžky vůči Západu. Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do
činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo?

Ruský prezident Putin znovu vyostřil výhrůžky vůči Západu. Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co do
činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo? 
Hostem Ptám se já byl bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou není podle všeho pro Západ téma. Bránící se Ukrajince ale Spojenci
intenzivně zásobují zbraněmi a podle některých expertů se i díky tomu síly mezi oběma armádami pomalu vyrovnávají. 
A podle amerického ministra obrany by mohla Ukrajina nad Ruskem zvítězit i ve vzdušném prostoru, ve kterém dosud nejvíce
žádala podporu NATO. Celkem 50 protiletadlových tanků by totiž na Ukrajinu mělo zamířit z Německa, a právě to se stalo
důvodem výhrůžek Západu z Kremlu: „Pokud se někdo zvenčí pokusí zasáhnout na Ukrajině a vytvořit strategické hrozby pro
Rusko, naše reakce bude blesková,“ řekl Vladimir Putin před zákonodárci a odkázal se na to, že Rusko má „nástroje, kterými
se nemůže chlubit nikdo jiný“. 
Zatímco Putin vyhrožuje Západu, ofenzíva na Ukrajině pokračuje a podle Britů mají ruští vojáci jediný cíl – zajistit si kontrolu nad
Doněckou a Luhanskou oblastí. Konflikt na Ukrajině tak ani po dvou měsících od začátku nepolevuje, přestože se Rusku stále
nedaří postupovat přes ukrajinské obránce. 
Už za celé dva týdny, konkrétně 9. května, chtěl přitom prezident Putin podle expertů ohlásit vítězství v ukrajinské operaci.
Jenže to s ohledem na současný vývoj zřejmě nepůjde. Experti i proto varují, že válka by mohla trvat dlouho, i několik let. 
Jak daleko je Rusko v současném konfliktu ochotno zajít? Co přesně ohlásí Putin při oslavách dne vítězství 9. května? A co by
se muselo stát, aby mohla začít jednání o míru a o ukončení války? 
Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu: 
Co v rozhovoru zaznělo? 
1:14 – Otázka je, kde je ta jejich červená linie, kdy by ty zbraně použili. Pokud by západní armády zaútočily na Moskvu a
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ruskému režimu by hrozilo zhroucení, tak by to z jejich strany bylo i racionální, protože by už neměli co ztratit. 
2:00 – Rusko už strašilo jadernými zbraněmi několikrát a neodchyluje se od toho, co má v doktríně. To znamená, že jaderné
zbraně použije v případě, kdy bude ohrožena existence Ruské federace, nebo kdy budou proti Rusku použity zbraně
hromadného ničení. 
2:48 – Nemyslím si, že dokud nedojde k přímému vojenskému zapojení Západu do toho konfliktu, že by Rusko jaderné zbraně
použilo. Nicméně je pro něj výhodné Západ trochu znervóznit. 
4:00 – Západ udělá nejlépe, když zůstane v klidu a ty výhrůžky přejde. 
8:00 – (Ministra zahraničí) Sergeje Lavrova se určitě obávat nemusíme. Lavrov je často člověk, který se o rozhodnutích ruské
zahraniční politiky dozvídá později než Západ. Bylo to vidět na začátku té ruské operace, kdy se zdálo, že Lavrov vůbec
nevěděl, co se děje. 
9:55 – Rusko pořád pracuje s tím konceptem speciální vojenské operace a v podstatě mu docházejí zdroje. Sice do té války šlo
s velkou převahou, ale ten jeho původní vojenský plán byl tak neuvěřitelně špatný, nefunkční a mohlo se zdát, že z něj
vynechali generály. Takže není úplně překvapení, že to nefungovalo. 
10:17 – 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. 
11:00 - Aby mohli masivně použít brance a nepropustit ty, kteří mají odejít na jaře, což by jim pomohlo nabrat spoustu vojáků
do armády, tak by potřebovali vyhlásit válku. Proto se spekuluje, že 9. květen, den vítězství v Druhé světové válce, by mohl být
využit ne k vyhlášení vítězství nad Ukrajinou, ale k vyhlášení války. Ty spekulace jsou sice západního původu, ale spolehlivě
můžeme říct, že 9. květen má pro ruský režim velkou symboliku. Že do té doby na Ukrajině nedosáhne Rusko vítězství, je téměř
jisté. 
13:11 – Je velmi málo pravděpodobné, že by se jim (Rusům) podařilo dosáhnout byť jen nějakého většího úspěchu. Třeba i
obklíčení severodoněckého výběžku se nemusí povést za těch devět dní. 
14:03 – Rusko sice pociťuje dopady západních sankcí, ale ten dopad ještě není tak zásadní, aby drtivě ovlivňoval životy
obyčejných Rusů. 
16:00 – (Zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska) vidím jako signál, jenž směřuje na Německo, které ještě nebylo
dotčeno, a mělo by vidět, že Rusko je skutečně připraveno si s tím plynem hrát, používat ho jako zbraň. 
17:38 – (Vstup Finska a Švédska do NATO) by prakticky znamenal méně, než se zdá. Protože Finsko a Švédsko jsou poměrně
hodně integrovány do západních bezpečnostních struktur. Jednak jsou chráněny závazkem společné obrany v rámci EU, který
je právně silnější než závazek NATO. Nicméně mu chybí ta nejdůležitější opora v podobě amerických sil. 
18:55 – Rusko nemá vojenskou sílu na to, aby nějakým způsobem eskalovalo konflikt na Ukrajině vůči NATO. V ruském zájmu
není ten konflikt rozšířit, protože Rusko prostě nemá žádné další síly, které by někde vykouzlilo a použilo proti NATO. Ono
dobře ví a bojí se, protože NATO je vojensky silnější. Je mnohem vojensky silnější než Rusko už od 90. let. 
Ptám se jáPodcast Marie Bastlové a Veroniky Sedláčkové. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách, poslouchejte na Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. 
Archiv všech dílů najdete tady. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem
#ptamseja nebo na e-mail: audio@sz.cz. 
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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mluvčí 
Kyjev doufá, že se mu během dneška podaří evakuovat stovky civilistů, kteří se ukrývají v baru polských ocelárnách a zůstal.
Ukrajinský generální štáb zároveň uvedl, že Rusko pokračuje v ostřelování ukrajinských pozic s cílem zabránit přeskupení
jednotek. Bitva o Donbas zůstává hlavním strategickým cílem Moskvy.

mluvčí 
Tady v pruhu se setkáváme s lidmi, kteří přišli především z Mariupolu z těch obcí v okolí, protože pro Záporoží to jsou Záporoží,
to jsou města, kde, která jsou plná uprchlíků, teď lidí, kteří nechtějí od lidí odejít dál na západ, chtějí čekat, jak celá ta situace
vyvine a pokud to bude možné vrátit, se tam, kde žili, žili do války. My víme z jejich zpráv, protože my se s ruským vojákům
samozřejmě nedostaneme, tak od nich víme, že je to opravdu velmi rozdílné chování Rusů ale převažuje 1 zásadní zpráva.
Většina těch ruských vojáků skutečně přesvědčena o tom, že přijeli lidi na Ukrajině osvobodit, že jim přijeli pomoci najít jakousi
novou svobodu, že ti lidé na ně čekají vyšel takový manifest, který předpokládá, že v tom v té oblasti při AZOS ruské bude
vyhlášena jakási pseudo republika, které, co bude říkat jižní růst a že to bude jakoby samostatný útvar, ale v zásadě podřízený
Ruské federaci ano, má se tam přecházet na rubu. Ten přechod na rubu má trvat asi 3 měsíce. Nejdříve budou moci lidé platit i
živnou jako tedy ukrajinskou měnou taky problém a postupně hřivna měla být vlastně zakázána v těch oblastech, takže je to
takové plíživé připojení těch oblastí, které Rusové ovládají na jihu Ruské federaci.

mluvčí 
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A ve studiu ČT24 politický geograf fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy  Michal Romancov. Dobré odpoledne. Děkuji,
že jste se připojil do odpoledne plíživé připojování dalších odštěpeneckých částí Ukrajiny, jak jsme teď slyšeli od Petry
Procházkové, to je plán, který vzhledem k tomu, co se děje poslední 2 měsíce na Ukrajině může nabýt nějakých reálných
podob?

mluvčí 
Tak samozřejmě, že může, protože něco podobného vlastně jsme viděli od roku 2008 v případě Jižní Osetie Abcházie Gruzie,
respektive v roce 2014 Krym. Tam je podstatné to plíživé připojování, protože formálně Jižní Osetie Abcházie jsou jaksi z
ruského pohledu nezávislé suverénní státy, které vlastně ve světě s výjimkou těch, kterým za to Rusko zaplatilo, respektive
kteří tím spláceli vůči Rusku svůj dluh nikdo neuznal. A ty jaksi v uvozovkách, státy jsou plíživě připojené k Rusku to, že by se
vlastně na Donbase a ať už jaksi jako kontext nějakého jednoho nově vytvořeného celku, anebo několika menších, které tam
eventuálně Rusové vytvoří, mohlo dít něco podobného. Určitě to možné je.

mluvčí 
Raketový útok na Kyjev v době, kdy tam byl generální tajemník OSN, omyl nebo záměr.

mluvčí 
Kéž bych tohle to znal jednoznačnou odpověď. Může to být obojí, ale předpokládám si, když jaksi ruské ozbrojené síly celkem
jednoznačně ukazují, že koordinace jaksi těch vojenských aktivit není silnou stránkou, že tohle jsou si snad schopní jaksi
ovládat, ohlídat pardon, takže tohle bych spíš považoval za demonstraci síly. Myslím si, že slova, která generální tajemník OSN
použil vlastně na tiskové konferenci v Moskvě, tak navzdory tomu, že řadě pozorovatelů zvnějšku se to tak nezdálo, tak vlastně,
když vezmeme v úvahu, jaká je jeho pozice systému mezinárodních vztahů, tak ta slova byla velmi jaksi ostrá, pádná
jednoznačně protiruská, takže já si spíš už myslím, že to byl signál.

mluvčí 
Tak určitě můžeme zastavit u toho, jaký je vztah Ruska OSN, jak respektuje nebo nerespektuje tuto organizaci, jak uznává
autoritu této organizace nebo nikoliv.

mluvčí 
Rusko je velmoc a oni všechny ty velmoci, když mají pocit, že se jedná o něco, co se zásadním způsobem dotýká jejich zájmu.
Ty zájmy mohou být vojenské mohou být ekonomické, nebo to může být nějaká kombinace. Ty velmoci jsou ochotny sáhnout k
právu veta, případně jiným způsobem vlastně vynucovat, aby bylo o jejich asi nikoho nepřekvapí, že v posledních letech jsou
nejí vlastně aktivnější v tomto ohledu Rusko Čína Spojené státy, Británie Francie jsou v posledních vlastně 30 letech. V tomto
ohledu v zásadě jaksi neviditelné, tak i jejich jaksi reálná pozice systému mezinárodních vztahů navzdory tomu, že pořád
úctyhodná taky přece jenom slabší než u těchhle těch třech, které jsem jmenoval předtím a Rusko vlastně od okamžiku, co
spadlo do Sýrie a Dyje se Rusové chovali jaksi podobným způsobem, jako se teď chovají na Ukrajině, tak vlastně používá
právo veta velice intenzivně. Čína s tím, jak roste její vliv systému mezinárodních vztahů, tak je také výrazně aktivnější, než
byla, řekněme, před 15 20 lety. Pokud jde o Rusko, tak tam vidíme naprosto jednoznačně, že ruská zahraniční politika už před
několika lety vsadila na to, že Rusové budou zneužívat, respektive ve svůj prospěch využívat vlastně celý aparát OSN Rusko,
například založilo v OSN tzv. skupinu přátel Charty Organizace spojených národů, kde spolu s ní je Čína jakožto další, tedy
stálý člen Rady bezpečnosti a pak je tam ano, jestli si pamatuju správně dohromady těch států kolem 20, tak je tam řada zemí
primárně tedy z Afriky. A tahleta skupina přátel Charty OSN vlastně se snaží vystupovat jako někdo, komu jde o vlastně
obnovení prosazení toho původního významu OSN tzn. oni tvrdí, že vlastně ty základní parametry fungování organizace byly ze
strany západu v posledních 20 25 letech záměrně vlastně narušovány nebo ovlivňovány tak, aby to nejdůležitější, co se systém
mezinárodních vztahů Írán tzn. tvrzení z jejich pohledu zdůrazňují, že to nejdůležitější tedy je, že státy jsou suverénní, že slušně
ostatní státy vlastně by neměly mít možnost vměšovat se takzvaně do vnitřních záležitostí suverénních států, tak tohle to
údajně, jak si západ se snažil odstranit, takže jaksi Rusko dělá hodně pro to, aby vlastně v OSN bylo vidět slyšet, aby za sebou
dokázalo strhnout nějaké nějaké další země a generální tajemník se zdá, že tím úplně není komfortní a znovu zdůraznil Rusko
se tohleto určitě nelíbí.

mluvčí 
Rusko zavřelo plyn do Polska a do Bulharska. Některé názory mluví o tom, že to je jednoznačně využití této suroviny jako
zbraně, pokud by to byla zbraň, tak proč Rusko použilo právě takto tzn. proti zemím, které alespoň Polsko tvrdí, že vůbec žádný
nebo takřka žádný problém nemá, že už se na to dlouhodobě připravilo a Bulharsko tu věc patrně taky vyřeší minimálně pro
příští zimu, tak jak vidíte tento postup Ruska?

mluvčí 
Já myslím, že tam nejde vůbec od toho, kolik reálně Rusové dodávají nebo nedodávají, pokud by jaksi tam dodávali hodně a
pokud by náhle jaksi už z uzavření těch kohoutů pro ty země jaksi znamenalo zásadní problém, tak samozřejmě z jejich hlediska
tím lépe, ale myslím si, že tohle to nejde stejně tak jako vlastně nejde ruskému státu o to, jestli k němu poteče nebo nepotečou
ty peníze a v jakém objemu myslím, že v tomhletom ohledu jaksi vedení ruského státu už nerespektuje žádnou hospodářskou
logiku, ale v podstatě ani logiku, řekl bych, elementární prostě proto přesvědčit maximum ruské veřejnosti o to, že konflikt, který
bylo ruské veřejnosti představen jako věc, ke které Rusko bylo dotlačeno jako záchranná operace, která vlastně předešla za
prvé vlastnímu napadení Ruska a slouží teď vlastně ochraně ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny, že inter
přinášejí svobodu přesně tak, jak říkala před chvílí Petra Procházková v tom vystoupení pro Českou televizi, tak vlastně to, že
Rusko teď tedy odstříhávat od svého plynu země, které už předtím byli s ruskou propagandou vykreslen jako země, které jsou
vůči Rusku nepřátelské jako země, které v uvozovkách, odporují tedy nebo vytváří přímo ten nacismus, který údajně podle
Moskvy zachvátil Ukrajinu, tak já myslím, že to jediné, co tím sleduje tenhleten tenhleten cíl, jestli to má nebo nemá
bezprostředně jaksi nějaký reálný dopad, to si myslím, že až druhotné.

mluvčí 
Politický geograf Michal Romancov. Děkuju na shledanou.

mluvčí 
Já děkuji za pozvání na shledanou.
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mluvčí 
Zájem o nové bydlení je stále velký, a to i navzdory rostoucím cenám není sice takový jako v době koronavirové pandemie.
Stále je ale vyšší než nabídka. Řada měst na Šumavě plánuje výstavbu nových bytů a vyměřuje parcely pro rodinné domy,
třeba v Klatovech má vzniknout úplně nová čtvrť.

mluvčí 
Tady v okolí Kašperku horské vodárny by mělo vzniknout celkem 14 parcel. Sousedi tady totiž 2 pozemky 1 městský 1
soukromý. S tím, že v ten projekt, tak město plánuje společně právě s developerem. S tím, že na tom městském pozemku by
mělo být celkem 8 míst ke stavbě rodinných domků. Zároveň město plánuje i v centru Kašperských Hor stavbu bytových domů.
Ty by měly být bezbariérové, mělo by tam celkem 20 bytů. Stejně jako jiná města na Šumavě taky Kašperské Hory se chtějí
dobu do budoucna vyvarovat toho, že by tu byly pouze apartmánové byty pro víkendové návštěvníky, což se děje třeba
například Železné Rudě, ale už i tady v Kašperských Horách, jinak o stavbu a o bydlení celkově na Šumavě je stále velký
zájem, i když ceny nemovitostí tady výrazně vzrostly, dokonce už jsou cenově porovnatelné s cenami, například v centru Prahy,
jinak ke stavbě, tak se chystají i další města v Plzeňském kraji, například v Klatovech, tak by měla vzniknout úplně nová čtvrť. S
tím, že v původní územní plán počítal s tím, že to čtvrť bude více průmyslová, nakonec ale dojde k přehodnocení toho
územního plánu a ta industriální část bude upozaděna na úkor právě výstavby, jak rodinných domů, tak i domů.

mluvčí 
Ve 3 čtvrtě na 5 na zpravodajské čtyřiadvacítce. Čas na ekonomickou zprávu dne. Dobrý den. Česká ekonomika v letošním
prvním čtvrtletí stoupla meziročně o víc než 4,5 procenta. Předběžný odhad zveřejnil Český statistický úřad. Čísla jsou lepší než
experti očekávali loni výrazně ovlivnila opatření kvůli koronavirové pandemii. Oproti minulému čtvrtletí se hrubý domácí produkt
zvýšil o 0,7 % růst nejvíc podpořilo stavebnictví skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování pohostinství. Dařilo se i většině
služeb.

mluvčí 
Vidíme na základě dát první z prvního čtvrtletí, že ano, ten návrat se nastává, akorát samozřejmě nemůžeme doufat to, že sem
ty úrovně prodeje vrátí na úroveň před škody před covidové éry. Nicméně doufáme, že budeme prodat prodávat výrazně víc
nežli v předchozím roce.

mluvčí 
Přidáme zkušenosti dalších dvou konkrétních firem na začátek Zdeněk Sobotka. Zakladatel generální ředitel společnosti celek
holding, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jaké bylo pro vaši firmu váš byznys první čtvrtletí letošního roku a zajímá mě
jednak srovnání mezikvartální tzn. z konce minulého, ale i s tou dobou koronavirovou s loňským rokem.

mluvčí 
Tak my díky tomu, že vlastně je v Evropě moc nejsme. Jsme v zahraničí jsme v Latinské Americe v čele a zajistili jsme si minulý
rok zakázky na budoucí 2 roky, tak pro nás období bylo jen jednoduché výsledky dobré. A těšíme se na příští 2 roky, přestože
ta globální situace jednoduchá není nebude.

mluvčí 
Možná bychom měli doplnit, že vy stavíte solární elektrárny provozujete, abychom diváka uvedli do kontextu, tzn. výhled na
zbytek roku. Vy jste optimista?

mluvčí 
Pro nás ano pro globální ekonomiku, indexy jsou krásná věc, ale jsou to pouze indexy, takže nemyslím si, že to bude pořád
takhle dobré.

mluvčí 
Ve vašem oboru je teď sedí velké změny velký zájem právě v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale samozřejmě na vás dopadá i
současný růst cen, jak se to projevilo, jak se právě třeba tenhle zájem odráží v těch cenách?

mluvčí 
Tak vzájemně je globálně Osla obrovský. Problém není problém byla samozřejmě Evropa Česká republika historicky, ale my
jsme se do Evropy vrátili už před dvěma lety a musím říct, že Evropa Solar potřebuje, je to nejlevnější zdroj a Česká republika
vlastně znovu ho rehabilitovala a dle mého názoru to správně.

mluvčí 
Já se spíš zeptám na vstupní pořizovací náklady solárních panelů všeho, co potřebujete ke stavbě elektrárny, protože rostou
ceny energií tzn. i ty vstupní hodnoty pro vás suroviny, ať už kovy drahé kovy, všechno tohle roste ceny plastů, jak se to
propisuje, odráží ve vašem byznysu?

mluvčí 
Tak my jsme byli zvyklí vlastně 10 let mít neustaly pokles cen. Bylo to strašně příjemné, bylo to predikovatelné, dalo se s tím
pracovat. Dnes je situace taková, že jsme se naučili žít s tím, že cena vzrostla, vzrostla díky covidu a vlastně dneska nevíme, co
udělá konflikt na Ukrajině, ale neočekáváme nějaký dramatický růst vstupních surovin, větší problém je nedostatek, který je
spojenej více než možná s tou krizí jako lidovou, tak vlastně s tím s tou válečnou tak větší problém je lockdown v Číně těm asi
daleko větší problém, než kdo si umí, uvědomí dneska.

mluvčí 
Co konkrétně pro vaši firmu tzn. jsou to hlavně právě ty dodávky, zajímá mě to, protože vlastně celé 2 roky se tu bavíme o
problémech v dodavatelských řetězcích, tak chci vědět, jak jsou na tom firmy teď.

mluvčí 
Tak Čína je jeden z největších dodavatelů na světě. Víme, že vývozce zajistil si komodity ve světě Čína to problém není. Na
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druhou stranu, jestliže nefungujou lokální fabriky nejsou schopný vyrábět, jestliže je problém transportu nejsou schopný
dovést, takže to je samozřejmě problém, kterej mi řešit umíme, ale není jednoduchý.

mluvčí 
A je to aktuální situace pořád ty problémy jsou, nezlepšilo se to.

mluvčí 
COVID přišel dneska asi už odešel, ale pořád ty problémy jsou.

mluvčí 
Doufejme, že už odešel, coby česká vláda české firmy měly dělat pro to, aby uspěli na těch zahraničních trzích zahraniční
obchod klíčový pro českou ekonomiku, hlavně dodávky do Německa. Vy ale dodáváte napřímo do jiných zemí, tak v čem vidíte
tu inspiraci?

mluvčí 
Tak my jsme šli celkem to, řekněme, neprošlapanou svojí cestou, kdy vlastně se na to díváme z pohledu. Pojďme ke
konečnému klientovi. Mi třeba prodáváme Black rocku napřímo. Samozřejmě by to šlo prodat někomu v Evropě velkému hráči,
který nakonec to prodá jemu, ale ta přidaná hodnota významně menší. Je to cesta bílé úsilí, musíte věřit tomu, že to jednou
prodáte.

mluvčí 
Státní podpory.

mluvčí 
Státní podpora je vždycky vítaná. My musíme říct, že velvyslanectví například člena mnohokrát pomáhalo. Na druhou stranu
oni tu práci za nás prostě nejsou schopný to udělat asi to není ani jejich role.

mluvčí 
Říká Zdeněk Sobotka, zakladatel generální ředitel společnosti celek Link. Díky, že jste si udělal čas, děkuju. Po dobrém
výsledku české ekonomiky v prvním kvartálu tohoto roku ale ekonomové očekávají růst v dalších měsících výrazně zbrzdí.

mluvčí 
Nicméně vedle té samotné války na Ukrajině, která vede k dalšímu, řeknu tlaku na růst cen komodit, což je pro ekonomiku
nepříjemné a vede také problémům na straně, řeknu dodávek, opětovných dodávek potřebných komponent pro průmysl. Tak
zásadní problém do příštích čtvrtletí bude právě vysoká inflace růst výdajů na energie na potraviny, což bude, řeknu
domácnostem spotřebitelů odčerpávat ty zdroje a zbude prostě méně na útratu na ostatní zboží služby.

mluvčí 
A podíváme se ještě na pohostinství. Cestovní ruch vítám ve vysílání Marka čísla na majitele restaurace Pilsner národní Kozlov
na obou karta. Dobré odpoledne vám.

mluvčí 
Dobrý den.

mluvčí 
Vaše podniky jsou v centru Prahy poměrně blízko u sebe, takže to porovnání je nasnadě, když se podíváte na první čtvrtletí
letošního roku a toho minulého. Všem se ta situace změnila?

mluvčí 
Tak trh bych řekl, že se oživil, takže turistika ožila, ale v tuto chvíli bych řekl, že co nás ohrožuje nebo co ohrožuje tenhle ten
vývoj, tak zdražování surovin. Se.

mluvčí 
Pavel Vanický.

mluvčí 
Problém zdražování vstupních nákladů, ano, protože bych řekl, že z koronaviru jsme se vymanili, a tak se oživil, ale co nás
ohrožuje teď nejvíce, tak nás ohrožuje vlastně to, že musíme zdražovat a kde se to, kde se to zastaví, co vlastně zákazník bude
schopen vlastně jakoby zvládnout a bude chápat, kam prostě s cenou musíme vyrůst. To nevíme 10 dostali.

mluvčí 
By zajímalo jako tom jako podnikatel, přemýšlíte tzn. jak se vám teď plánuje, jak se rozhodujete o tom, co nabídnete
zákazníkům, jak reflektujete jejich reakce?

mluvčí 
No, reakce začínají být zajímavý, protože samozřejmě to zdražování, ať třeba poledního menu nebo toho základního běžnýho
menu dynamický prostě jdou nahoru. I co se týče piva, takže ta věta prostě reakce zákazníků samozřejmě příznivá není, a to je
ten strach vlastně, co teď máme, co vlastně bude dál.

mluvčí 
Říkáte, tedy jste už museli zdražovat, tak kolik řádově.

mluvčí 
Řádově, co se týče vlastně hlavního menu, tak jsme museli zvednout ceny přibližně o 10 %. Co se týče poledního menu, tam
jsme museli nárůst znamenat o 15 % a nyní se budeme muset podívat vlastně na cenu hlavní komodity, kterou prodáváme, a
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to je piva.

mluvčí 
To zákazníci chápu, neslyší rádi změnila se nějak jejich skladba. Vy jste, z jaké části závislý na cizincích?

mluvčí 
Tak já provozuju 2 restaurace na této ulici, která jiná vlastně z těch restaurací má podíl 90 % český klient tedy a druhá 5. A ta
druhá, kterou mám otevřenou dýl, tam je ten poměr opačnej a pak je třeba 70 procenty nebo byl závislej na turistech a 30 %
českých klientů. Tak, že můžu dneska říct, že prostě obě dvě restaurace mají příjemnou českou základnu, ale už
zaznamenáváme odliv díky zdražení turismus se pomaličku oživuje. Ale uvidíme, co to udělá, protože i vlastně turisti již
zaznamenávají naše navýšení nebo zvýšení cen.

mluvčí 
A pokud se týče toho, co si zákazník u vás dál, když přijde vy jste říkal nějaký odliv, už je, ale mění se i skladba toho chodí víc
lidí třeba jenom na pití hledají sídlo nebo proměňuje se tohle nějak musíte na to nějak.

mluvčí 
Reagoval. To jsme zaznamenali, takže co se týče český klientely vlastně v tý jedný restauraci, tak ten poměr prostě je primárně
prostě podíl nápojů a co se týče vlastně večerní konzumace, tak jsou to nápoje a spíše malý pokrmy vlastně k tomu pivu.
Turista ten spíše se dá i tu tu večeři, a to pivo nebo ten nápoj.

mluvčí 
Snažíte se na to i nějak reagovat, že tu nabídku rozšiřujete právě tímhle směrem, snažíte se nabízet alternativy tak, aby si lidé
vybrali?

mluvčí 
Už moc jakoby ty ale alternativy není, protože vlastně rozhodující je ta ta prodejní cena, což už tam jako nemáte velký prostor a
v alternaci žádnou hledat. Chápu, ale výstupy jsou u těch potravin vlastně každou dodávkou, kterou vlastně nám přichází
prostě dennodenní zboží a faktury. Také faktura je je dennodenně navyšována prostě, ať je to, ať je to mléko, ať je to vejce, ať
to máslo a co, ať je to zelenina, takže pokaždý dodávka dennodenně prostě větší a dražší.

mluvčí 
Jak je to se zaměstnanci, to je taky velké téma v pohostinství v covidu odešli tak jak restaurace nemohly být otevřené, už se
nějak vrátili, jak se proměnily jejich požadavky.

mluvčí 
Požadavky.

mluvčí 
Se samozřejmě proměnili, jak samozřejmě nárůstům mezd nebo požadavku na nárůst mezd, ale myslím, že ten trh nebo ten
centr zaměstnanecký se se pomaličku oživil a že prostě se lidi začínají oboru maličko vracet.

mluvčí 
Tzn. že už teď není takový problém, jako to bylo před časem najít zaměstnance do gastro podnikům?

mluvčí 
No, ono vlastně se vším souvisí všechno a s nabídkou platu seženete i poměrně vlastně jako ten tým, takže to je poměrně
rozhodující tak jakoby, dejme tomu, položka na stanovisko. A podmínka, kdy najdete toho zaměstnance nebo ne.

mluvčí 
To jaké.

mluvčí 
Vlastně nabízíte.

mluvčí 
Jaké máte možnosti jako podnikatel, jste mluvil, teď by mě zajímalo, co by pro vás mohl udělat stát, asi se zeptám spíš tolik na
nějakou, řekněme, finanční podporu nebo úlevu, ale i třeba na podmínky, ve kterých by v pohostinství podnikáte?

mluvčí 
Nějaký podmínky stát teďko takový pro mě teďko těžká otázka, co by mohl udělat stát. Snad ho vlastně udělal jako si myslím,
takový období málo jako vy. Ty podpory všeobecně podnikatelům, takže bylo to bylo to hrozně těžký. A potom, když když se
stát mohl třeba samotné město nebo městská část něčemu postavit, tak prostě to bylo strašně těžký z hlediska prostě dlouho
nebo závazku, který vznikly vlastně jednání toho, aby to člověk mohl dál a dostal prostor na to rád znovu do pořádku. Bylo to
hrozně těžký a co by mohl udělat jako nyní.

Je to je to je to těžká otázka, nevím na to teď nemám asi odpověď, co jim měl právě staré jako právě udělat.

mluvčí 
Úplně chápu, co se mluví třeba o snížení administrativní zátěže nebo podmínek, za kterých se podniká, ale chápu, že to není
věc, kterou řeší, takže snažíte hlavně zachránit podnik tak, jak je teď?

mluvčí 
To se snažíme člověk to je dnes prostě zítra bude dennodenně než, než se to podaří. A myslím, že je to na dlouhé období
prostě 3 dvou třech 3 cíle dnes. Dnes se podaří vůbec situace stabilizovat a jestli vůbec dostane vlastně člověk v podnikání ten
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prostor, protože samozřejmě je tu otázka Finančního úřadu a otázka prostě ty statní správy, která vlastně na vás na vás
vlastně jako tlačí a chápu a toho prostoru zadává.

mluvčí 
Díky říká Marek Cieslar, majitelé restaurací v centru Prahy. Díky na shledanou.

mluvčí 
Na shledanou.

mluvčí 
Polsko nabídlo Slovensku zajistí ochranu jeho vzdušného prostoru poté, co přestane používat ruské stíhačky MiG 29. Řekli
ministři obrany obou zemí Slovensko na předčasném ukončení jejich provozu pracuje od zahájení ruského útoku na Ukrajinu.
Jejich fungování je totiž závislé na ruských firmách spojenci. Slovenský vzdušný prostor bránili, dokud země v roce 2024
nedostane objednané americké stíhačky v 16.

Rusku dochází zdroje. Doplatilo na neuvěřitelně špatný vojenský plán, říká expert URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: talk.youradio.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 18:04 , RU / měsíc: 103 962 , RU / den:
6 314 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
Poslechněte si podcast Ruský prezident Putin znovu vyostřil výhrůžky vůči Západu. Kdokoli se pokusí zasáhnout do ukrajinské
války, bude mít co do činění s „bleskovou reakcí“. Co by to znamenalo?

Hostem Ptám se já byl bezpečnostní expert Jan Ludvík z Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . 
Možnost zapojení se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou není podle všeho pro Západ téma. Bránící se Ukrajince ale Spojenci
intenzivně zásobují zbraněmi a podle některých expertů se i díky tomu síly mezi oběma armádami pomalu vyrovnávají. 
A podle amerického ministra obrany by mohla Ukrajina nad Ruskem zvítězit i ve vzdušném prostoru, ve kterém dosud nejvíce
žádala podporu NATO. Celkem 50 protiletadlových tanků by totiž na Ukrajinu mělo zamířit z Německa, a právě to se stalo
důvodem výhrůžek Západu z Kremlu: „Pokud se někdo zvenčí pokusí zasáhnout na Ukrajině a vytvořit strategické hrozby pro
Rusko, naše reakce bude blesková,“ řekl Vladimir Putin před zákonodárci a odkázal se na to, že Rusko má „nástroje, kterými
se nemůže chlubit nikdo jiný.“ 
Zatímco Putin vyhrožuje Západu, ofenzíva na Ukrajině pokračuje a podle Britů mají ruští vojáci jediný cíl – zajistit si kontrolu nad
Doněckou a Luhanskou oblastí. Právě ty by se mohly stát důležitým tématem mírových jednání. 
Jak postupuje boj o Ukrajinu a lze říct, kdo v něm vítězí? A měl by se Západ začít bát Putinových výhrůžek? A na čem bude
záviset mír na Ukrajině? 
Ptám se já. Podcast Seznam Zpráv. Rozhovory s lidmi, kteří mají vliv, odpovědnost, informace. 
Sledujte na Seznam Zprávách , poslouchejte na Spotify , v Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích nebo na
Podcasty.cz 
Archiv všech dílů najdete tady , ostatní podcasty Seznam Zpráv tady . Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište
prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #ptamseja nebo na e-mail audio@sz.cz 
Popis podcastu 
Rozhovory Marie Bastlové, Veroniky Sedláčkové a Kristiny Cirokové na Seznam Zprávách. Zásadní a přímé otázky na politiky,
úředníky i ekonomy. Zkrátka na všechny, kteří jsou u moci a rozhodují. 

Druhá fáze války na Ukrajině
TV , Datum: 29.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.04.2022 23:12 , Sledovanost pořadu: 65 888 , Pořad:
21:31 Horizont , AVE: 305 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,73
Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A teď už je s námi politický geograf Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy .
Dobrý večer.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Dobrý večer.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Jak si tedy vede v současnosti ruská armáda? Poučila se z těch chyb na počátku války? Protože ona postupuje, ale podle
Londýna ne nějak dramaticky rychle.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Tak to spíš ukazuje na to, že se skutečně poučila, protože na začátku Rusové postupovali často extrémně rychle, často velmi
neorganizovaně. Teď to vypadá, že se snaží využívat dělostřelectva, případně letectva v rámci svých možností. Ten postup je
mnohem koordinovanější, je systematičtější. Na druhou stranu je velkou otázkou a to je něco, co my nevíme, jak nebo do jaké
míry jsou Rusové skutečně schopni sladit ten manévr palbou třeba dělostřelbou s manévrem těmi silami, to už je otázka, která
bohužel leží mimo to, co jsem schopen zodpovědět.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
V případě, že Joe Biden tedy prosadí, což je pravděpodobné, ten velkolepý balík pomoci Ukrajině, bude to v této válce
znamenat nějaký zlom?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
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Nevím jestli zlom, ale určitě to postupně bude znamenat výraznou změnu na těch miskách vah, protože Ukrajina jako taková se
svým obranným rozpočtem a se svými obrannými schopnostmi, prostě byla výrazně slabší než Rusko. Na tom nešlo moc
změnit. Takováto pomoc, která reálně je troj čtyř násobkem hodnoty ukrajinského obranného rozpočtu, by samozřejmě
radikálně změnila ten poměr sil na bojišti a v horizontu několika měsíců by mohl vést k tomu, že Ukrajina by mohla neříkám
zvítězit, ale mohla by se dostal do situace, kdyby přinutila Rusko k návratu minimálně k předválečným hranicím.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Zdá se že na Evropskou unii dopadá válka na Ukrajině trochu jiným způsobem než třeba na Británii a samozřejmě Spojené
státy. Může to znamenat, že také tyto země mají různý postoj ke způsobu vedení války na Ukrajině? Protože někteří komentátoři
tvrdí, že třeba Velké Británii svým způsobem dlouhá válka na Ukrajině může vyhovovat, protože Rusko tam má vázané své síly.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Tohle to by šlo říct asi o řadě států v Evropě. Na druhou stranu ten asi hlavní rozdíly, že prostě Velká Británie zas tak nezávisí
ekonomicky na Rusko na ruském plynu, zatímco Němci a upřímně řečeno, není chyba současné německé vlády, to byla
rozhodnutí, která se dělala před 10 lety, tak Německo, Itálie Nizozemsko v podstatě v téhleté situaci jsou. Teď oni musí volit. Je
pro nás výhodnější dlouhá válka s tím, že teoreticky to může Rusko nebo Moskvu hodně oslabit, anebo pro nás výhodnější se
snažit ukončit ten konflikt co nejrychleji a vrátit se do nějakého standardního ekonomického stavu, nečelit těm poměrně jako do
asi zásadním problémům nejenom v energetice, ale v celé ekonomické oblasti.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A mají na to tyto státy vůbec nějaký vliv?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Aspoň do určité míry ano. Na druhou stranu samozřejmě první housle hrají Američané i díky tomu, jak velkou pomoc dokáží
případně Ukrajině dát a samozřejmě i vzhledem k tomu, že z pohledu Ruska USA jsou ten hlavní nepřítel, nikoliv Německo nebo
Holandsko.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Těžké zbraně na Ukrajinu začalo dodávat i Německo, což je výrazný zlom v jejich dosavadní doktrině. Daří se ale tyto západní
dodávky dostat na Ukrajině až na frontu, protože za ten pohyb EUR na Ukrajině jsou zodpovědní Ukrajinci sami, jak jsou tady v
tomto úspěšní?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Tohle se podle mě věc, kterou vám teďka někdo otevřeně neřekne a zároveň ty větší objemy těžších zbraní tam začaly
přicházet až nedávno, tzn. nějaké vyhodnocení ve chvíli zabralo a je faktem, že Rusové budou zřejmě schopni část těch
přesouvajících se sil bez ohledu na to, jestli jsou to západní zbraně nebo ukrajinské zbraně ničit, ale podle mě jenom několik
desítek kilometrů od té pomyslné frontové linie. Rusové neukázaly nějaké velké schopnosti ničit cíle v hloubce ukrajinského
území. Ano, občas sem pošlou nějaký eskandér nebo něco takového, a to by bylo schopné zničit relativně malou část z té
dodávané výzbroje.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
A ve stručnosti, jakým způsobem se vlastně tyto zbraně přesouvají, protože určitě nepůjde pouze o železnici?

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Takto velké změny ideálně přes železnici, té hlavní, protože to má největší kapacitu.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Ale také zřejmě snadný cíl.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Je to snadnější cíl minimálně v tom smyslu, že jde přerušit a nějaké spojnice a podobně. Potom třeba pod valnících velkých
nákladních aut, to je další možnost, ale samozřejmě tam ta přepravní kapacita už je nižší.

Hana SCHARFFOVÁ, moderátorka 
Tolik politický geograf Jan Kofroň. Díky, že jste byl s námi. Hezký večer.

Jan KOFROŇ, politický geograf 
Děkuji za pozvání.
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Rusové se od začátku války poučili. Dodávky zbraní na Ukrajinu ale můžou situaci změnit, soudí Kofroň URL
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Postup ruské armády na Ukrajině je nyní koordinovanější, od začátku války se poučila, myslí si politický geograf Jan Kofroň z
Fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Dodávky zbraní a velká pomoc Spojených států Ukrajině může podle něj situaci
na bojišti změnit, nemyslí si ale, že by Kyjev válku vyhrál, spíš se situace vrátí ke stavu před vypuknutím konfliktu, řekl v
Horizontu ČT24.

„Ukazuje se, že se Rusové skutečně poučili, protože na začátku postupovali často extrémně rychle, neorganizovaně, teď to
vypadá, že se snaží využívat dělostřelectva a letectva v rámci svých možností. Na druhou stranu je ale velkou otázkou, do jaké
míry jsou Rusové schopni skutečně sladit manévr palbou třeba dělostřelbou s manévrem s těmi silami,“ uvedl Kofroň.

Spojené státy chystají pro Ukrajinu rekordní balík pomoci. Podle Kofroně to může změnit situaci na bojišti. „Ukrajina jako taková
svým obranným rozpočtem a schopnostmi byla prostě výrazně slabší než Rusko. Taková pomoc by samozřejmě radikálně
změnila poměr sil na bojišti a v horizontu několika měsíců by mohla vést k tomu, neříkám, že by mohla Ukrajina zvítězit, ale
mohla by se dostat do situace, kdy by přinutila Rusko k návratu minimálně k předválečným hranicím,“ popsal politický geograf.

Jak dlouho má válka trvat?

Kofroň také vzpomenul, že se jednotlivé státy liší v tom, jak dlouho by válka na Ukrajině měla trvat. „První housle hrají
Američané, případně jak velkou pomoc umí, a z pohledu Ruska jsou USA hlavní nepřítel,“ dodal.

Zároveň upozornil, že Německo, Itálie, Nizozemsko jsou v jiné situaci vzhledem k závislosti na ruském plynu a musí tak volit, co
je pro ně výhodnější, zda dlouhodobější konflikt, nebo ho co nejrychleji ukončit a nečelit zásadním problémům v energetice a
potažmo v ekonomice.

Západní dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu nejsou Rusové schopni podle Kofroně ve velké míře likvidovat. „Rusové neukázali
nějaké velké schopnosti ničit cíle v hloubce ukrajinského území. Ano, občas tam pošlou nějaký Iskander nebo něco takového,
to by bylo schopné zničit jen relativně malou část dodávané výzbroje,“ uzavřel.

Votápek: Rychlé vítězství Rusům nevyšlo

Analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul v Petrohradu Vladimír Votápek si také myslí, že Rusové jsou nyní na
bojišti opatrnější. „Získali jisté bojové zkušenosti, nejdou tak naivně do útoku, protože už přestali Ukrajince podceňovat,“ řekl v
Událostech, komentářích. Zároveň upozornil, že Rusové vsadili na rychlé vítězství, které jim ale nevyšlo.

Často se mluví o tom, že Vladimir Putin se potřebuje 9. května v den vítězství nad nacismem pochlubit úspěchem na Ukrajině.
Podle Votápka ale nejde tak o to, čeho dosáhne, ale o to, co se bude snažit prodat ruské veřejnosti. Myslí si, že čím déle bude
trvat na pokusech vyhrát na bojišti, tím horší to bude mít dopad na Rusko. „S velkou pravděpodobností ta prohra na Ukrajině
bude znamenat konec Putinova režimu,“ podotkl Votápek.
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Marně přemýšlím v jaké době se to pohybujeme. Sdílíme své životy přes sítě a přijde nám to už úplně normální, alespoň
většině.

Minulý týden se opět vdala jedna kamarádka z naší party a tak jsme se po dlouhé době sešly. Bez milionu dětí kolem, i když pár
jich tam taky bylo. 
A moje kamarádka, která vystudovala skoro dvě VŠ, Japonštinu zabalila myslím ve čtvrťáku, protože nestíhala s jiným oborem
na Fakultě  sociálních  věd , kamarádka, která pracuje přes dvacet let na americké ambasádě, setkala se s Madeleine Albright
a tenkrát nám nadšeně ukazovala, jak jí osobně americká diplomatka podepsala své paměti, tak tahle kamarádka jásala, že její
syn, kterému je čtrnáct má Instagramový profil, kde sdílí svá videa. 
Ano vím, i když jsem vystudovala "média", tak jsem mimo a nechápu, že hodně teenagerů chce být youtubery. 
Pořád mi to přijde divné, i to, že tahle generace sítím úplně propadá a nejen ona. 
Někdy mám pocit, že někteří nedokáží opustit svůj domov bez tyče a mobilu, aby mohli s ostatními sdílet skoro vše, co dělají. 
Vím, že soudím. 
Každý má právo žít, jak chce, třeba hlavně veřejně. 
Při svých nočních procházkách Prahou poslouchám muziku a občas se donutím vytáhnout mobil, když vidím úchvatný záběr
Malé Strany, Petřína či Hradčan. 
Už ten celý proces, že lovím někde v báglu mobil a ztrácím kontakt s přírodou na Petříně, mi celý ten proces focení, dost
narušuje. Donutím se udělat nejvýše čtyři fotografie a mobil zase skončí v batohu. 
(Blanka Fay) 
Pamatuji si na dobu, kdy jsme si psali dopisy. Ty na papíře, protože jsme někomu, něco chtěli sdělit. 
Pak jsme museli koupit známku, obálku a dojít na poštu či najít poštovní schránku. 
Dneska během pár vteřin můžete říct celému světu, že milujete svojí rodinu, manžela či děti a ještě si dát pěkné foto na
Instagram či Facebook. 
Marně přemýšlím, nakolik jsou tato sdělení upřímná a komu je vlastně sdělujeme. 
Manželovi, kterého máme doma? Tomu to snad můžeme říci doma v soukromí a ne tak, že to zároveň sdělíme celému světu. 
Myslím, že Shakespeare řekl, že svět je jedno velké jeviště. Bojím se, že na tom pomyslném jevišti, se dnes pohybujeme už
vesměs všichni. 
Nejen pracovně, ale i soukromě. 
Jenže říct někomu osobně, že vám na něm záleží, je o dost těžší a hlavně opravdovější.. 

Dalších pět let pro Macrona, rekord pro krajní pravici. Francie mezi volbami URL
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„V nadcházejících pěti letech udělám vše pro to, aby voliči krajní pravice neměli důvod volit extrémy,“ sliboval Macron v projevu
po svém zvolení 7. května 2017. Se znalostí výsledku prezidentských voleb 24. dubna 2022 lze říct, že se mu to tak úplně
nepodařilo. Nejenom, že již tak významný počet 13 milionů (34 procent) hlasů pro Marine Le Pen v druhém kole minulých voleb
neredukoval – francouzskou krajní pravici letos volilo navíc dalších dva a půl milionu lidí, a dosáhla tak historky největšího
úspěchu (42 procent). Macronovo vítězství s 58 procenty je ale i tak nakonec relativně přesvědčivé a odpovídá trendům
podpory ve veřejných průzkumech posledních tří let. Výsledek je však na míle vzdálen vítězství na celé čáře, které zaznamenal
s 82 procenty v historicky prvním duelu s krajní pravicí roku 2002 Jacques Chirac. Před dvaceti lety v ulicích proti Jean-Marie
Le Penovi demonstrovalo na milion a půl lidí. Po opětovném postupu Marine Le Pen do druhého kola proti ní letos do ulic vyšlo
už jen 23 tisíc demonstrantů.
Těžko říct, zda Macron a jeho ministři najdou způsob, jak radikálně a rychle změnit relativně autoritářskou kulturu vykonávání
moci, na kterou si během posledních pěti let zvykli.
Letošní prezidentské volby byly v mnoha ohledech specifické. Probíhaly v kontextu pandemie covid-19 a rozsáhlé války na
území Evropy, tedy dvou událostí světového významu, které z pochopitelných důvodů vytlačily jiná témata. Ke kvalitě veřejné
diskuze také nepřispělo rozhodnutí prezidenta Macrona co nejvíce se vyhnout zapojení do kampaně před prvním kolem a
odmítnout účast na debatách (účastnil se až té mezi prvním a druhým kolem). Oba kandidáti navíc vzbuzovali antipatie ve velké
části francouzské společnosti. Marine Le Pen proto, že patří ke krajní pravici, a Macron kvůli svému arogantnímu způsobu
vládnutí a vyjadřování. Nelze ale říct, že přístup „cokoliv, jen ne Le Pen“ nakonec zvítězil nad přístupem „cokoliv, jen ne
Macrona“. Spíše než aby zamezili zvolení jejich protivníka, většina voličů Macrona i Le Pen podpořila své kandidáty proto, že je
chtěli vidět v prezidentském úřadě.
Příběh dvou Francií
Hlas pro Macrona či Le Pen byl podobně jako již před pěti lety do velké míry spojen s tím, z jakých poměrů dotyčný volič
pochází. Lidé bohatší, s vyšším vzděláním, kteří často bydlí v Paříži a dalších velkých městských metropolích, volili převážně
Macrona – jde o Francii, které se posledních pět let dařilo a dobře se jí daří dlouhodobě. Kandidátku krajní pravice volili
naopak lidé z nejrůznějších periferií (bývalé průmyslové oblasti, regiony s horším napojením na síť rychlovlaků TGV a
podobně), chudí lidé, na něž v mnohem větší míře dopadlo zdražování, a lidé s nižší kvalifikací – tedy Francie, které se v
globalizovaném světě příliš nedaří a jejíž životní úroveň stagnuje či se zhoršuje. Tato polarizace elektorátu podle třídního
dělení je problematická, protože její prohlubování oproti jiným způsobům dělení (například pravice versus levice) nevede k
hledání shody, ale dalšímu dělení společnosti. Le Pen i přes umírněnější rétoriku opět prohrála, ale vítězství byla blíže, než kdy
dříve, což by vzhledem k radikálnosti jejího programu mělo znepokojovat.

Prezentovaná lidštější tvář ani kočky, se kterými Le Pen často vystupuje na sociálních sítích, nezměnily nic na tom, že její
volební program je jasně extremistický. Plánoval mimo jiné odebírání práv některým skupinám lidí žijících ve Francii skrze
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legalizaci upřednostňování francouzských občanů oproti jiným obyvatelům Francie například v oblasti pracovního trhu,
sociálního bydlení a systému sociálních podpor a dávek. Podobná opatření by nutně narazila na garanci práv a rovného
zacházení v rámci Deklarace práv a Ústavy francouzské republiky. Pozoruhodné přitom je, že protiústavnost svého programu
Marine Le Pen otevřeně přiznávala, a chtěla proto ústavu cestou referend změnit.

Je nutné poznamenat, že i Macron, který je někdy označován za středového či liberálního politika, v rámci zákona o globální
bezpečnosti prosadil opatření za hranou ústavnosti – potenciální zákaz filmování pořádkových sil. Tato část zákona nakonec
byla zneplatněna rozhodnutím francouzské Ústavní rady. Za protiústavní bylo označeno také plošné využití dronů pro
sledování a vymáhání protipandemických opatření během lockdownu na jaře 2020. Macron byl navíc kritizován za policejní
násilí při tvrdých zákrocích proti demonstrantům, a to nejen z řad žlutých vest. Le Pen by v této oblasti však nebyla o nic lepší –
s beztrestností policie chtěla jít ještě dál. Mimo to chtěla prosadit odstoupení Francie od Evropské úmluvy o lidských právech,
aby mohla snáze vyhošťovat cizince. I když tentokrát neprosazovala odstoupení od eura ani vystoupení z Evropské unie, její
politika předpokládala porušování platných smluv, a tedy nevyhnutelný konflikt s dalšími členskými státy.

Znatelný rozdíl mezi oběma kandidáty byl i v oblasti ochrany klimatu. Macron prohlásil, že jeho politika v druhém mandátu bude
buď ekologická, nebo žádná. V souvislosti s tím ohlásil roční navýšení rozpočtu v oblasti ochrany klimatu ve výši 10 miliard eur.
I přes Macronovu rétoriku o důležitosti životního prostředí však existují oblasti, pro které nachází financí více – například na
zlepšení podmínek policie slíbil až 15 miliard. Dosavadní Macronův přístup v otázce ochrany klimatu pak byl francouzskými
soudy v rámci takzvané aféry století v roce 2021 shledán jako nedostatečný vzhledem k závazku k plnění Pařížské klimatické
dohody. Srovnání s Marine Le Pen ale i zde ukazuje, o kolik horší by to mohlo být – Le Pen totiž plánovala zastavení výstavby
nových větrných elektráren a demontáž těch stávajících. Oba se shodli na podpoře jaderné energie.

Macronovo znovuzvolení uvítali ve většině Evropských zemí, včetně válkou zmítané Ukrajiny. Tam se sice z „makronování“ stalo
synonymum pro to být situací velmi znepokojen, ale nic s ní nedělat, ale zvolení Marine Le Pen by Ukrajině rozhodně
nepomohlo, naopak by znamenalo změnu k horšímu. Le Pen by v prezidentském úřadu měla široké pravomoci a dopad pěti let
krajní pravice u moci by byl bezpochyby dalekosáhlý. Situace by byla o to nebezpečnější, že řada opatření posilující výkonnou
v době výjimečného stavu byla v reakci na sérii teroristických útoků z let 2015 až 2017 normalizována a za Hollandeovy i
Macronovy vlády začleněna do běžného práva.

Vedle bloků příznivců Macrona a Le Pen v druhém kole chybělo zastoupení dalších dvou výrazných skupin: nevoličů, kterých
bylo 28 procent (nejvíce od roku 1969), a levice, jejíž kandidát Jean-Luc Mélenchon s 22 procenty skončil v prvním kole těsně
za Marine Le Pen s rozdílem asi procenta hlasů.
Parlamentní volby jako třetí kolo prezidentských voleb?
Klíčové pro budoucí politické směřování Francie budou výsledky obou kol voleb do Národního shromáždění 12. a 19. června. I
přes již zmíněné dominantní postavení prezidenta ve francouzském politickém systému totiž pro realizaci svojí politiky (kromě
oblastí s rezervovanou pravomocí, jako je například zahraniční politika) potřebuje i většinu v zákonodárném sboru. Od zkrácení
prezidentského mandátů ze sedmi na pět let a sladění termínů parlamentních voleb s těmi prezidentskými se zatím nestalo, aby
zvolený prezident neměl v dolní komoře parlamentu většinu. Za tímto pravidlem z velké části stojí zklamání a demotivace voličů
poražených kandidátů, kteří se nezvládnout rychle mobilizovat a jít k volbám tak disciplinovaně jako podporovatelé prezidenta.

Letos by nespokojenost s omezenou nabídkou v druhém kole, vědomí rizika nepřerušené vlády Macronovy většiny po dobu
deseti let a snad také o dva týdny větší rozestup mezi oběma volbami mohly přispět k vítězství opozičních sil. Dle volebního
průzkumu IFOP si 68 procent registrovaných voličů přeje, aby Macron parlamentní volby prohrál a byl donucen ke kohabitaci
(situace, kdy prezident a premiér zastupují jiné politické tábory – pozn. red.). Mélenchon, který z voleb vyšel jako
nezpochybnitelný hegemon na levici, už Francouze vyzval, aby jej zvolili premiérem, a 57 procent Francouzů si skutečně přeje,
aby strany levice šly do voleb společně. Zelení, druhá nejsilnější síla levice po Mélenchonově Nepodvolené Francii, se přitom s
výsledkem pod pět procent ocitli ve výrazných finančních potížích, což jim zužuje manévrovací prostor, a parlamentní volby jsou
pro zajištění financování politických stran klíčové – za každý hlas obdrží přibližně jeden a půl eura každý rok po dobu pěti let.

První volební průzkumy však předpovídají spíše většinu pro Macrona, i když selhání jeho strany není vyloučené. Nízká míra
regionálního zakořenění spolu s dalšími faktory vedly ke katastrofálnímu výsledku vládní většiny v regionálních volbách v
červnu 2021, kdy nezískala předsednictví v ani jednom z regionů. Fiasko Valérie Pécresse a tradiční pravice by nicméně mohlo
Macronovi pomoci, protože řada ze zbývajících republikánských poslanců se může rozhodnout následovat své bývalé
spolustraníky, kteří se k Macronovi přidali již dříve. Šance Le Pen komplikuje fakt, že se její voliči rekrutují z těch, u kterých je
největší pravděpodobnost, že k parlamentním volbám nepůjdou. Dvoukolový většinový způsob volby dává v případě, že nikdo
ve volebním okrsku nezvítězí v prvním kole, možnost volit v tom druhém takticky naopak proti kandidátovi či proti straně. Kromě
jasné prezidentské většiny či většiny jedné z opozičních sil je také možné, že v nově zvoleném Národním shromáždění nebude
žádná jasná většina.

Dodejme, že probíhající ruská agrese vůči Ukrajině upozaďuje skutečnost, že Francie nadále do konce června, kdy bude
vystřídána Českou republikou, předsedá Radě Evropské unie. Znovuzvolení a kontext války na východě Macronovi dává
příležitost postupovat dál ve snahách prohlubovat evropskou integraci, a to nejen v oblasti spolupráce na zajištění bezpečnosti.
Oproti situaci v roce 2017 po pěti letech vlády Macron již není nováčkem vedle dosluhující Merkelové, ale patří mezi zkušenější
a silnější evropské politiky. S deseti lety v úřadě se zařadí mezi evropské politiky, kteří svým dlouhým působením měli možnost
ovlivnit vývoj Evropské integrace.
Pátá republika v důchodovém věku
Již zmíněná rekordně nízká volební účast, relativní úspěch krajní pravice a de facto vymizení ústředních stran francouzské páté
republiky (socialistů a republikánů), které dlouhodobě strukturovaly politický život, poukazují na to, že současnému systému
začíná docházet dech. Politický „velký třesk“, který Macron rozpoutal svým nástupem v roce 2017, dále pokračuje. Pátá
republika vznikla v roce 1958 ve specifickém kontextu války v Alžírsku a nezpochybnitelné legitimity Charlese de Gaullea jako
hrdiny francouzského odboje. Tento ústavní pořádek letos v říjnu oslaví 64 let – věk, ve kterém by i v zamýšleném penzijním
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systému Emmanuela Macrona měla nárok na odchod do důchodu. Na konci Macronova druhého mandátu jí bude bezmála
sedmdesát, a přiblíží se tak nejdéle trvající třetí republice, která existovala mezi léty 1870 a 1940.

Dosavadních pět let Macronovy vlády se neslo ve znamení silně centralistického rozhodování, upozaďování odborů, místních
vlád a starostů a přímé konfrontace prezidentských reforem s odporem demonstrantů v ulicích. Během tohoto období také
došlo k nárůstu podpory krajní pravice a fyzických útoků na demokraticky zvolené zástupce a jejich bydliště. Macron slíbil, že
jeho druhý mandát bude jiný. Nyní chce být prý smířlivější, méně konfrontační a Francouze spojovat. To ale neříká zdaleka
poprvé. Pokud nezíská většinu, o změnu půjde určitě a Macron nebude mít na výběr. Pokud ale získá pohodlnou většinu, bude
mít – za předpokladu, že se jeho stranící nerozhádají kvůli otázce nástupnictví v roce 2027 – volnou ruku. Těžko říct, zda on a
jeho ministři najdou způsob, jak radikálně a rychle změnit relativně autoritářskou kulturu vykonávání moci, na kterou si během
posledních pěti let zvykli.

Frustraci z dosavadního většinového systému si Macron uvědomoval už při svém prvním zvolení a sliboval zavedení prvků
proporčního systému při volbách do Národního shromáždění. K tomu kvůli hašení vlastních afér a světových krizí nedošlo. Při
hledání smíru se žlutými vestami a řešení otázky ochrany klimatu přistoupil k relativně převratným experimentům s participativní
demokracií. Diskuse a hledání politik mezi běžnými Francouzi vzbudily nadšení a aktivní zapojení velké části z nich. Ovšem fakt,
že i přes příslib přijetí všech návrhů Občanského konventu pro klima, jich Macron značnou část odmítl, vyvolalo velké zklamání.
Náhodně zvolení lidé, kteří se konventu účastnili, měli pocit, že byli zneužiti pro PR akci a že Macron tímto způsobem znevážil
jejich práci. Zástupci žlutých vest, ale například i ústavní právnička Marie-Anne Cohendet volají po zjednodušení možnosti
využití referend z podnětu samotných občanů – aspoň jako konzultačního nástroje, když ne přímo jako právně závazného
rozhodnutí. Aby došlo k zastavení narůstající polarizace francouzské společnosti a násilí v politickém životě, je potřeba, aby ti,
kteří s Macronovou vládou nesouhlasí, měli možnost se nějakým způsobem aktivně do politického rozhodování zapojit. Nástroje
k tomu existují, vyžadují ale politickou vůli.

Autor je doktorand na Katedře evropských studií Fakulty  sociálních  věd  UK .
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V Česku se poprvé od dob války v Jugoslávii masově vítají uprchlíci. Mohli bychom jásat, že se konečně posouváme na Západ,
že to posiluje naši lidskost a empatii, že konečně přijmeme příběhy, které nám vyprávělo už tolik lidí od Mohsina Hamida či Viet
Thanh Nguyena až po Olgu Grjasnovu nebo Bernardine Evaristo. Jenže ono je to všechno trochu složitější — jak s naší
lidskostí, tak s literaturou.

Romské rodiny prchající před válkou na Ukrajině budou asi sotva vyprávět o empatii. Jejich zkušenosti budou nejspíš
připomínat příběhy o devadesátkovém rasismu, nebo dokonce ty vzpomínající na druhou světovou válku. Tedy příběhy, jejichž
znalost a pochopení sice aktuální utrpení nezastaví, ale sotva se bez nich obejdeme, když to s tou lidskostí budeme chtít začít
brát vážně. 
seriál Kánon 2.0 
Naše společnost, vzdělaná, moderní a humanistická, se už tolikrát vyrovnala s rasismem, že je až s podivem, kde se pořád
bere. V Česku jsme si sice nezvolili prezidenta jiné barvy pleti, což je podle amerických konzervativců nezvratný důkaz, že
rasismus neexistuje, i my se ale rádi tváříme, že tu nikdo nikoho podle barvy kůže nesoudí. Vždyť největší fronty se na Světě
knihy stojí na autorku z Nigérie! Jenže ti, kdo dlouhodobě pomáhají lidem na útěku, pociťují od začátku ruské agrese velmi
bolestivý protiargument. Dokud se nám uprchlíci dostatečně nepodobali, trpěli (a dále trpí) v lesích na hranicích a v detenčních
centrech. Jakmile jsou ale plavovlasí a alabastroví, najednou všechno jde. Ovšem i to platí jen do momentu, než se ukáže, že
— světe, div se — i na Ukrajině žijí lidé jiné barvy pleti, a dokonce nejde jen o studenty medicíny ze západní Afriky. 
Svědectví o rasovém profilování lidí prchajících před válkou se v médiích začala objevovat teprve před pár dny, v momentě,
kdy začalo přicházet více početných romských rodin z chudších poměrů, latentní rasismus byl však i ve strukturách
pomáhajících uprchlíkům místy znát od samého začátku. Objevovalo se nepochopení odlišných potřeb či reakcí vycházejících z
odlišných a nám těžko představitelných zkušeností. Zprávy o zacházení s romskými uprchlíky se v mém feedu následně začaly,
čistě shodou okolností, mísit s články o romské literatuře, kterou se sama snažím propagovat — a já jsem se musela chytit za
svůj vlastní progresivní nos. 
Několikrát jsem veřejně mluvila o důležitosti diverzity v literatuře, o tom, že tu vyšlo málo klasických textů spojených s
černošskou emancipací ve Spojených státech a málo knih současných autorů a autorek, které na ně navazují — zmiňovala
jsem přitom potřebu takových textů pro porozumění odlišným životním zkušenostem, které se nás i přes přetrvávající etnickou
homogenitu týkají, a myslela jsem tím především uprchlíky přicházející z Afriky nebo Blízkého východu. Na Romy a Romky jsem
v tomto případě úplně zapomněla. 
Dva nejvýraznější tituly aktuální romské literatury, povídkové sbírky Všude samá krása a Samet blues, jsou přitom dokonalými
příklady toho, jak neúplný je pohled na svět, když se na něj díváme jen z několika sobě vzájemně blízkých míst. Romští
spisovatelé a spisovatelky náležející k několika generacím tu mimo jiné popisují zkušenosti s válkou, s holokaustem, s násilnou
asimilací nebo s porevolučním rasismem. Česká literatura je příběhy z dvacátého století přímo přesycená, její pohled na
moderní dějiny se ale po přečtení dvou zmíněných sbírek jeví jako uniformní, neúměrně k množství beletristických textů, které
se válkou, normalizací či převratem zabývají. Literatura Romů a Romek uniformní pohled tříští, nejde přitom jen o texty
navazující na romské vypravěčské tradice a popisující život a zkušenosti komunity — obzvláště romské spisovatelky
zpracovávají osobnější a introspektivnější prožívání každodennosti a přibližují tak další aspekty života ve světě, který je k
Romům a Romkám v lepším případě lehce nedůvěřivý a v tom horším nepřátelský a nenávistný. S každým dalším titulem je
romská literatura pestřejší a díky ní je ještě násobněji pestřejší i obraz, který si o světě můžeme prostřednictvím beletrie udělat.
V posledních letech, a ještě více v posledních měsících, se dějí velké věci nejen na poli literatury Romů a Romek, ale také na
poli její reflexe. Díky semináři Kritická reflexe romské kultury, který na Fakultě  sociálních  věd  UK  vedou Jana Čeňková a
Tomáš Bystrý, se na H7O objevila recenze sbírky Samet blues i rozhovor s Radkou Patočkovou z nakladatelství KHER, časopis
Host dokonce věnoval literatuře Romů letošní únorové číslo. Romistka Karolína Ryvolová i novinářka Jarmila Balážová tu mimo
jiné popisují, jak nevděčnou pozici literatura mezi dalšími uměleckými a mediálními projevy má, jelikož zdaleka nejvíc nabourává
představu o bezproblémových moderních dějinách, pokud jde o naši (majoritní) roli a počínání. Tyto a další texty romistek,
romských novinářů a novinářek pomáhají pochopit nejen romskou literaturu, ale i strukturálnější aspekty postavení Romů a
Romek a také historické kořeny protiromského rasismu, a zaslouží si proto prostor, sdílení a šíření. 
Když v podcastu Pop Culture Happy Hour kulturní kritici a kritičky rozebírali nejnovější stand-up komika Jerroda Carmichaela,
ve kterém velmi otevřeně a skoro terapeutickou formou řeší rodinná tajemství, traumata i vlastní identitu, zaznělo tu, že
vystoupením humor probleskoval velmi specificky černošským způsobem. „I do těch nejtraumatičtějších příběhů dokážeme
napasovat nějaký ten vtípek — vždyť díky tomu jsme dokázali přežít,“ říká tu Tre’vell Anderson. Podobná strategie je přitom
znát i v černošské literatuře od Zory Neale Hurston až po Colsona Whiteheada nebo současné young adult. A podobně s
humorem zachází i romské autorky. 
Současné spisovatelky jako Iveta Kokyová, Stanislava Miková nebo Marie Siváková sice nezpracovávají jen zkušenosti s
otevřeným rasismem, lehká témata to ovšem zrovna nebývají, a autorky do nich přesto dovedou dostat jemný humor, ironii či
sarkasmus, který mimochodem vynikne ještě více při autorských čteních. Třeba na takový podpis Chimamandy Ngozi Adichie,
která dovede výborně zprostředkovat vrstvenou, komplikovanou a intersekcionální zkušenost s rasismem v USA, už fronty
stojíme, je ale na čase, abychom si uvědomili, že si to zaslouží i Romové a Romky, a dokonce snad ještě víc. Jejich prožívání
každodennosti, které umí často mistrně popsat, je totiž postoji a jednáním společnosti, do které patříme, bezprostředně
ovlivněné, proto by měli mít veškerou naši pozornost a uznání. 
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...příspěvek? Sdílejte ho na sítích... 
O autorovi: Tomáš Nídr 
Tomáš vystudoval politologii na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice
Mladé fronty Dnes... Nemáte přístup k plnému znění zprávy. Pokud máte o plné znění zájem, kontaktujte prosím naši
zákaznickou podporu - help@newtonmedia.eu.
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Prezident Miloš Zeman (77) na sjezdu odborářů vyzval k podpoře Josefa Středuly (54). Zejména také k tomu, aby svého šéfa
přemluvili ke kandidatuře na Hrad. "Věřím, že budeš jedním z nejsilnějších kandidátů," uvedla hlava státu. Pro ŽivotvČesku.cz
zhodnotil politolog Josef Mlejnek, který působí na Fakultě  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy , jak silný kandidát by favorit
současného prezidenta mohl být.

ČMKOS ( Českomoravská konfederace odborových svazů ) už v pátek Josefa Středulu zvolila jasně do svého čela. Následně
uvedl, že jeho kandidatura na Hrad je reálná varianta. V pátek v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že svou kandidaturu
konzultoval s rodinou a má její podporu. Kandidoval by jako občanský kandidát, který potřebuje podpisy padesáti tisíc občanů. 
Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásily. Ale já očekávám, že se to stane a že se to stane na levici, na pravici i ve středu. Na
levici bych si tipoval předsedu odborů Josefa Středulu, na pravici bych si tipoval prezidenta Hospodářské komory Vladimíra
Dlouhého, no a Andrej Babiš říká, že je catch all party, to znamená, že bere voliče zleva i zprava, no a je-li v této pozici, lze mu
přisoudit střed ,“ řekl Miloš Zeman již dříve v pořadu Partie. 
Redakce ŽivotvČesku.cz oslovila politologa Josefa Mlejnka, jak vnímá jako kandidáta v boji o Hrad prezidentem touženého
Josefa Středulu. 
Je na lidech, koho si vyberou. O něm se dlouho spekuluje a on sám naznačil, že o tom přemýšlí. Je ve fází, že to naznačí, a
když bude ohlas příznivý, tak do toho asi půjde, když to bude opačně, tak z toho zase vycouvá. On se profiluje jako šéf odborů,
tedy vyjednavač. Problém jeho je, že pokud veřejně vystupoval, tak z pozice odborů. Prezidentský úřad není vybaven
pravomocemi k tomu, aby prezident zajišťoval podmínky pracujících a podobně ," poznamenal pro ŽivotvČesku.cz respektovaný
politolog s tím, že pokud bude kandidovat, nepříjemným soupeřem bude zejména pro Andreje Babiše (67) v případě, že bude
rovněž kandidovat. 
Pokud někoho ohrožuje, tak v případě, že by se o Hrad ucházel, tak Andreje Babiše, a to kvůli sociálnímu apelu ," dodal pro
ŽivotvČesku.cz Josef Mlejnek. 
Na sjezdu odborů Miloš Zeman naposledy promluvil před osmi lety, před čtyřmi lety ho nenavštívil. Na sjezdu odborů chtěl v
pátek vystoupit i Andrej Babiš. I když na místo konání osobně dorazil, odboráři mu vystoupení nepovolili. 
Expremiér si následně stěžoval na Twitteru a Josef Středula mu opáčil, že by šéf ANO měl zpytovat vlastní svědomí, protože on
odboráře na sněm ANO ani nepozval. 
Diskutujme slušně. Pravidla diskuze na portálu ŽivotvČesku.cz. 

Prezident Miloš Zeman 
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Potřebuje Česká republika euro? A proč? K výročí 20 let eura se konala konference v pražském Evropském domě, kterou
pořádal pirátský europoslanec Mikuláš Peksa s podporou spolků Euro v Česku a Pulse of Europe.

„Jako Piráti vidíme, že má současná eurozóna problémy i chyby, ale ty se dají opravit. Euro je pro Česko cesta, na kterou
bychom se měli co nejdříve vydat,“ řekl o přijetí eura v Česku Mikuláš Peksa.

V prvním z diskuzních panelů – společenském – vystoupili Martin Buchtík, sociolog a ředitel společnosti STEM, Jana Klímová,
zástupkyně šéfredaktora a vedoucí domácího oddělení Hospodářských novin, Petr Just, politolog a vysokoškolský pedagog
( FSV  UK  a MUP), Jan Úšela, ekonomický redaktor Deníku N, a Libor Rouček, novinář a bývalý místopředseda Evropského
parlamentu.

„Je to začarovaný kruh. Euro je něco, co neznáme, a spíš z něj máme strach. Je zajímavé, že je v této zemi trvalá podpora
jaderné energetiky. Je to dané tím, že máme politiky, kteří ji vytrvale podporují. A myslím si, že pokud se nenajde odvážný
politik nebo politická strana, která bude euro prosazovat, tak se u nás společenský postoj k němu nezmění,“ vyzdvihla Jana
Klímová. Martin Buchtík doplňil: „V Česku neexistuje sociální skupina, ve které by byla podpora eura nadpoloviční. V okamžiku,
kdy je veřejné mínění silně proti určitému aspektu, pak jsou vyjádření politiků k dané věci velmi opatrná.“

Druhý panel – ekonomický – byl osazen těmito řečníky: Helena Horská, hlavní ekonomka Reiffeisenbank, Elena Kohútiková,
bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska, Danuše Nerudová, ekonomka a bývalá rektorka MENDELU a Mojmír Hampl,
ekonom a člen Národní rozpočtové rady.

„Naše země velmi profituje z toho, že naše firmy mohou podnikat na společném evropském trhu. Ale tu část, kterou bychom
mohli využít tak, aby podnikaní bylo ještě výhodnější, tedy přijetí eura – v tom naše země pořád váhá,“ konstatovala Nerudová.
Kohútiková potom vysvětlovala: „Na Slovensku při desetiletém výročí od přijetí společné měny byla průměrná inflace 1,3 %.
Můžeme tak jednoduše vyvrátit jeden z hlavních mýtů o euru. V současné situaci si ale podniky víc než kdy jindy uvědomují, že
mají důležitou kotvu – a tou je právě euro.'

Poslední část konference tvořil politický panel s řečníky: Luděk Niedermayer, europoslanec, Mikuláš Peksa, europoslanec a
místopředseda Euro v Česku, Martin Exner, poslanec PSP ČR, Jiří Havránek, poslanec PSP ČR a Tomáš Petříček,
místopředseda ČSSD a bývalý ministr zahraničních věcí.

„Od našeho vstupu do EU se Unie stala viníkem, na kterého je jednoduché něco svalit. EU je pro českou veřejnost vnější
prvek, kterého nejsme součástí. Je to Brusel, který je nám vzdálený. Identifikace se s EU musí vzejít od osobností, které jsou
veřejností respektované,“ prohlásil Petříček. A Niedermayer dodal: „Náš postoj k euru reflektuje náš postoj k EU. Za poslední
více než dekádu tady byla celá řada politiků, kteří mohli debatu o euru kormidlovat, ale snaha o evoluci u nás chyběla.“

Poslanec Exner navázal: „Euro vnímám jako ekonomickou kotvu a dnešní válka ukazuje, že je to i bezpečnostní kotva. Mistr
tohoto byl Václav Klaus – vytvořil narativ, že by se o euru skoro nemělo mluvit, my ale musíme říkat pravý opak, musíme říkat,
že je výhodné.“ Debatu o konzervativní scéně dokončil Peksa: „Václav Klaus českou konzervativní scénu zapojil do proti-
evropského bloku, který směřoval své politiky proti Evropě, proti společné měně apod. Teď by si měla ODS najít pozitivně
evropský konzervatismus, ne se zacyklit v rámci laciné české protievropskosti.“
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Haaland vstřelil hattrick, Dortmund s Bochumí přesto prohrál. Padl i Bayern URL
Automatický překlad
WEB , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: tnbiz.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.04.2022 18:32 , RU / měsíc: 56 676 , RU / den: 4 269 , AVE:
2 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Fotbalisté Dortmundu utrpěli ve 32. kole německé Bundesligy na domácím hřišti tvrdý direkt. Přestože vstřelili tři branky, které
hattrickem zařídil Erling Haaland, nedokázali vyhrát. Soupeř z Bochumi totiž napnul síť Borussie hned čtyřikrát a mohl se
radovat z nečekaného vítězství. Vyhrát nezvládl ani nový mistr německé ligy Bayern Mnichov, ten podlehl Mohuči. Kolín si
poradil s Augsburgem, duely mezi Bielefeldem a Herthou a Stuttgartem a Wolfsburgem skončily remízami.

Dortmund na domácím hřišti zaspal úvod a už po osmi minutách prohrával 0:2. V dresu Bochumi se trefili Polter a Holtmann a
zařídili svému celku luxusní náskok. Pak však přišly chvíle norského ostrostřelce Erlinga Haalanda. 
Borussia dostala dvakrát výhodu pokutového kopu a mladý útočník ani jednou nezaváhal a penaltu v 18. i 30. minutě bezpečně
proměnil. V 62. minutě navíc dostal balon před branku a ranou zblízka uklidil míč do sítě potřetí. 
Domácí si po otočce šli za výhrou, ze strany soupeře to však nebylo vše. V 81. minutě vyrovnal Locadi a o čtyři minuty později
definitivně strhl vedení na stranu Bochumi Pantovič, jenž dal gól z nařízené penalty. Dortmundští tak padli 3:4. 
Na výhru nedosáhl ani nový mistr Bundesligy. Bayern vyrazil do Mohuče a už od začátku tahal za kratší konec. Domácím zajistil
těsný náskok v 18. minutě Burkardt, který devět minut nato zvýraznil Niakhaté. Chvíli po půlhodině hry snížil snajpr
Lewandowski, to ale bylo od hostů všechno. Vítězství Mohuče ještě zpečetil v 57. minutě Barreiro. 

Výsledky 32. kola německé Bundesligy: 
FSV  Mohuč 05 – Bayern Mnichov 3:1 (2:1) 
Branky: 18. Burkardt, 27. Niakhaté, 57. Barreiro – 33. Lewandowski 

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:1 (0:1) 
Branky: 89. Führich – 13. Brooks 

FC Augsburg – 1. FC Kolín nad Rýnem 1:4 (0:2) 
Branky: 73. Niederlechner – 12. Thielmann, 15. Uth, 63. Modeste (pen.), 77. Modeste 

DSC Arminia Bielefeld – Hertha BSC 1:1 (0:0) 
Branky: 90+1. Nilsson – 54. Tousart 
Borussia Dortmund – VfL Bochum 3:4 (2:2) 
Branky: 18. Haaland (pen.), 30. Haaland (pen.), 62. Haaland – 3. Polter, 8. Holtmann, 81. Locadi, 85. Pantovič (pen.) 
18:30 TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg 
Dortmund před týdnem padl s Bayernem, který tak oslavil mistrovský titul: 

„Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš.“ Zeman před odboráři orodoval za Středulu na Hrad URL
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Prezident Miloš Zeman dnes navštívil sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů. Staronovému odborovému
předákovi Josefu Středulovi popřál vše nejlepší do nového funkčního období a sdělil, že podporuje jeho snahu o růst životní
úrovně i mezd. Ocenil, že se znovu vynořuje otázka zaměstnaneckého spoluvlastnictví. A delegátům sjezdu vzkázal, ať Středulu
přemluví, ať kandiduje na prezidenta. „Skuteční kandidáti musí být přemlouváni,“ sdělil Zeman, který šéfovi odborů tykal.

Odborová konfederace zastřešuje 31 svazů s několika stovkami členů. Jejich zástupci už v pátek večer zvolili vedení pro příští
čtyřleté období. Staronovým předsedou se stal Josef Středula. Místopředsednické funkce obhájili Vít Samek a Radka Sokolová.
Trojice je v čele centrály od roku 2014.
Zeman na sjezdu odborů naposledy promluvil před osmi lety, před čtyřmi lety ho nenavštívil. Středula podotkl, že to bude po
delší době první veřejné vystoupení hlavy státu. V tom, že má prezident mluvit zrovna na sjezdu odborů, vidí předák ČMKOS
velký symbol.

S odbory do postele. Zeman žertoval

Prezident přijel v dobré náladě a během svého projevu často žertoval. Hned na úvod poblahopřál staronovému šéfovi odborů k
„překvapivému a těsnému vítězství proti mnoha protikandidátům“. Středula neměl žádného a jeho vítězství bylo jednoznačné.
Připomněl také, že vždy měl k odborům velmi přátelský vztah už od doby, kdy byl v čele ČSSD a vlády. „Bývalý předseda
Richard Falbr mi v sexuální narážce řekl, že chci dostal odbory do postele a já mu říkal, že už je rozestláno,“ zavzpomínal
Zeman. Dále hovořil o tom, že není důležité jen usilovat o zvýšení průměrné mzdy, ale také usilovat o spoluvlastnictví
zaměstnanců.

Kandidáti jako bonboniéra

V závěru projevu apeloval Zeman na delegáty, aby přemluvili svého předsedu ke kandidatuře na prezidenta, protože skuteční
kandidáti musí být přemlouváni.
„Ta sbírka podivných existencí, co se hlásí, že se chtějí být prezidentem, aniž by měli za sebou silný příběh, musí být
kompenzována silnými osobnostmi, mezi nimiž si volič může vybrat, jako když vybíráme bonbony z bonboniéry. Je možné, že
jeden bonbon bude otrávený,“ řekl k tomu Zeman s tím, že doufá, že Středula výzvu přijme a bude jedním z nejsilnějších
kandidátů ve volbě.
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Uvažuji o tom, potvrdil Středula

Středula po vystoupení Zemana řekl, že by případně kandidoval na prezidenta po získání podpisů občanů. „Ano, uvažuji o tom.
A pokud o tom uvažuji, tak pouze formou podpory občanů neboli jako občanský kandidát... Podmínkou je, že obhájím pozici v
ČMKOS. Nedovedl jsem si představit, že bych kandidoval bez podpory vás,“ řekl odborářům na sjezdu Středula. Ke kandidatuře
je potřeba získat 50 000 podpisů.

„Stojím v prvé řadě o vaše hlasy, hlasy členů ČMKOS,“ řekl dále odborový předák. Požádal odboráře o „čas na rozmyšlenou“.
Dodal, že o jejich hlasy „extrémně stojí“.
„Je to i na našich členech. Oni rozhodnou svými podpisy, pokud zváží, že se o takovou funkci (prezidenta) mohu ucházet,“ řekl
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 ČTK, zda plánuje podpisové archy předložit přímo v základních odborových
organizacích ve firmách či institucích.

Politologové: Šance existují

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,
kandidaturu zatím ale 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. Ale to je
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 nyní
jako odborář nevyjadřuje.
Mrklas by za sebe Středulovi poradil, aby do prezidentských voleb nechodil, ale spíš se stal lídrem levice, který v Česku chybí.
Zemanovu výzvu odborářům ohledně 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.
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ČTK
Zeman přemlouval Středulu, ať kandiduje na Hrad: „Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš.“

Politologové: Středula by v případě kandidatury na Hrad některé voliče oslovil URL
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Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula by v případě kandidatury na prezidenta ČR
měl šanci oslovit některé voliče, například levicově orientované nebo seniory, soudí politologové oslovení ČTK. Podle nich ale
záleží na tom, jakou by měl kampaň a jak by se coby prezidentský kandidát 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. 
Prezident Miloš Zeman dnes na sjezdu ČMKOS požádal odboráře, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili. Podle něj by byl
jedním z nejsilnějších kandidátů. 
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,
kandidaturu zatím ale neoznámil. "Jestli by Babiše dokázal ohrozit, to si jist nejsem, záleží, jakou by měl kampaň," řekl ČTK
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. Ale to je
jen předběžné vstupní plus, řekl ČTK 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 nyní
jako odborář nevyjadřuje. 
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 a
někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kandidaturu ale ještě oficiálně neoznámili. 
Mrklas by za sebe Středulovi poradil, aby do prezidentských voleb nechodil, ale spíš se stal lídrem levice, který v Česku chybí.
Zemanovu výzvu odborářům ohledně 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. 
Nicméně pokud by do prezidentské volby šel vedle Babiše a Středuly i Pavel a kandidát vládní koalice, bude 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 i důvod, proč někteří s oznámením kandidatury otálí. 
Středula svou účast v prezidentské volbě podle svého vyjádření zvažuje a na prezidenta by kandidoval po získání podpisů
občanů. Odborářům dnes na sjezdu odborů řekl, že podmínkou jeho zapojení do volby bylo obhájení předsednické funkce v
ČMKOS a že o hlasy členů odborů extrémně stojí. 

Živé vysílání 16:30
TV , Datum: 30.04.2022 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.05.2022 15:10 , Sledovanost pořadu: 91 268 , Pořad:
16:30 Živé vysílání , AVE: 17 419 050,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,01
Beey, 
Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io).

mluvčí 
Mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou Maří podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova postoj západu, který dodává
Kyjevu zbraně. Ty jsou pro ukrajinskou obranu klíčové. S prodlužující se délkou konfliktu začíná mít problém i Moskva, která
nestíhá nahrazovat některé moderní zbraňové systémy.

mluvčí 
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Pochopitelně pro ruskou stranu doplňování tak velkým problémem nebo možná to bude brzy větší problém než pro tu
ukrajinskou stranu. Ta ruská strana v podstatě už teď viditelné nebo zaznamenatelné želv ty nejmodernější zbraňové systémy v
podstatě už schopna nahrazovat ty výpadky ruského průmyslu v podstatě poznamenávají nějakým způsobem schopnost
schopnost dodávat nové systémy pro ty vlastní vojska, na která jsou nasazena na té Ukrajině, takže stále se objevuje více
indicií, že tedy Rusko sál u těch svých, řekněme, stále starších zásob v podstatě nasazuje techniku, která v podstatě byla, kdy
třeba desítky léta let tedy uchovávána ve skladech v podstatě přítomnost těch nejmodernějších zbraňových systémů je tam v té
ruské straně omezená. Týká to třeba zejména elita inteligentní munice, tu třeba Rusko si potřebovalo v těch prvních dnech, což
můžeme dostat asi překvapivá tady zásoby těchto, řekněme, nákladných komponentů jsou omezené i celé řady vyspělejších
armád nebo státu, takže tady pro ruskou stranu to problém bylo znamenala už, že třeba v podstatě de facto odkupovala
kupoval zbraňové systémy, které v minulosti dodala třeba do Íránu nebo jiných států, které byly ochotny se poskytnout
poskytnout tady pak zpátky, aby je firma už zítra prospěch svých vlastních sil, ale jak ruský průmysl ta ruská, řekněme,
skladové možnosti jsou velice omezená a proruskou stranu, pokud ten konflikt bude tedy mít další trvání toho bude samozřejmě
asi velký problém.

mluvčí 
A další komentář dění na Ukrajině teď přidá Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . Dobré odpoledne vám přeju. Dobrý den. Američané říkají, že ruský postup na východě Ukrajiny má skluz jako zatím
hodnotíte vy?

mluvčí 
Tak je zcela evidentní, že Rusové si to operace představovali jinak, ale na to, abych tady dalo nějaké finální závěry, tak ta celá
záležitost bude muset být už za námi tzn. všechno vidíme s určitým zpožděním a bližší hodnocení bude možná dávat skutečně
až až válka skončí a války mají jednu takovou nepříjemnou vlastnost, že mohou eskalovat, mohou se dostat na úplně novou
úroveň. My samozřejmě řadu věcí zejména o tom jako probíhají některé skryté aktivity už nevíme. Tyto informace nemáme, to
se pak promítá do hodnocení, proto jsem velice opatrný.

mluvčí 
Zmínil jste možnost eskalace, jak moc jí právě v této fázi obáváte?

mluvčí 
Já se obávám neustále, protože eskalovat se dá řady způsobem řady způsobů řadou způsobů a Rusko situace eskaluje značně
tím způsobem, že dochází k brutalismu si toho konfliktu tzn. vidíme tady specifický typ eskalace v podobě rozrušování limitů na
použití síly a je to spojeno s masivní neúctou k pravidlům a zákonů vedení války a prvním takovým terčem zato v Oslu eskalace
je civilní obyvatelstvo zóně konfliktu a tady už máme bohužel zmapováno, že ta zvěrstva jichž se ruská armáda dopouští. A
velmi pravděpodobně naplňují skutkovou podstatu některých mezinárodních zločinů v prvé řadě tedy válečných zločinů zločinů
proti lidskosti, ale a když se to všechno zařadíme, zasadíme do kontextu i Putinových vyjádření vyjádření dalších představitelů
ruského vedení o tom, že ukrajinský národ jako takový neexistuje, tak bohužel a toto by mohlo nasvědčovat tomu, že by do
úvahy připadala jiná právní kvalifikace v prvé zločinu genocidy.

mluvčí 
Ukrajinský prezident říká, že Rusové chtějí Donbas zničit a vylidnit. Dávalo by to ruského pohledu smysl. Šlo by jim o nějaké
mrtvé území nárazníkové pásmo?

mluvčí 
Tak z ruského pohledu, pokud se na to podíváme prizmatem té ruské logiky, tak by to určitě smysl dávalo, protože by to
naplňovala ta slova Vladimira Putina o tom, že Ukrajinu je potřeba denacifikace. Já jsem několik týdnů poté, co operace
začínala skutečně se snažil nalézt nějaké vysvětlení toho, co ten pojem denacifikace znamená, ale dneska se jednoznačně
kloní k závěru, že denacifikace je eufemismus pro Ukrajina jde Ukrajiny 20 těch území, na kterých se válčí a jaký je, jaký bude
další osud těchto území se budou a pouze odtržena od Ukrajiny, jestli budu převrácená nějakou neobyvatelný zónu v podobě
nějakého nárazníků, nebo jestli budou okupována, budou tam nastoleny nějaké loutkové režimy, nebo jestli budou přímo
včleněna do ruského státu, to to teprv uvidíme, ale nic z toho, co už jsem zmínil, si myslím, že v tento okamžik nelze vyloučit a
můžu jít velmi pravděpodobně určitou kombinace všeho řečeného.

mluvčí 
Rossové po několikadenní nebo konkrétně po 13 denní přestávce v minulých dnech bombardovali Kyjev, a to v den, kdy tam
byl generální tajemník OSN Antonio Guterres, náhoda záměr, jaký vzkaz tím vyslali?

mluvčí 
Musíme.

mluvčí 
Se pokusit se na to podívat my těm ruským očima ho myslím si, že tady šlo o velice symbolické potvrzení toho, jak se Rusko
dívá na a veškeré mezinárodní aktivity spojené se snahami o ukončení ruské agrese, potažmo Rusko ukrajinského
ozbrojeného konfliktu. Rusko standardně dává najevo, že veškerý veškeré mezinárodní formáty, které z ruského pohledu
dávají smysl, jsou pouze ty, které slouží naplnění ruských zájmů, ty, které Rusko dokáže manipulovat pan Gut, které do této
kategorie dost možná nepatří tímto způsobem. A Rusko dalo i tuto symbolickou cestou.

Najevo, že nějaké větší ruského pohledu vměšování mezinárodního společenství do a záležitosti, kterou považuje za ruskou
interní věc, nehodlá připustit.

mluvčí 
V téhle souvislosti ještě možná 1 věc. OSN se měla zapojit do vytvoření humanitárních koridorů Mariupolu. Údajně s tím
souhlasil právě při jednání Vladimir Putin. Dnes nicméně Rusko dalo najevo, že o to nestojí. Jak si to tedy vysvětlovat jsme opět
svědky ruského předstírání diplomacie, tak jako před začátkem války?
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mluvčí 
Já se domnívám, že ano, že to je klasický případ toho, čemu se říká recepty v ní diplomacie, tzn. předstírání vyjednávání,
zejména s tím cílem, aby tady došlo ke zmatení protistrany zmatení nepřítele odvedení pozornosti od toho hlavního, co se děje,
případně zbrzdění nějaké proti reakce protiakce nějakých protiopatření ze strany protistrany nebo mezinárodního společenství
tomu veškerá ta velmi často konfliktní prohlášení. Zájmy jsou spojující se v prohlášení vyjádření ruské diplomacie mu slouží pro
mě směrodatné, ani ne tolik, co Rusové říkají, ale jak se reálně chovají a tady vidíme pokračování těch ofenzívních operací,
které jsou a mariupol toho nejlepším příkladem mířeny v neposlední řadě proti civilním obyvatelstvu.

mluvčí 
Nabízí otázka, proč Rusové nechtějí humanitární koridory Mariupolu a pokud by byly, proč u toho nechtějí OSN?

mluvčí 
Tak já si myslím, že Mario pole dneska pro Vladimira Putina už zcela klíčovou symbolickou záležitostí. Jde tady o to, že mariupol
u orla neměli od strategických aspektů ovládnutí tohoto města, jak už jsem řekl, v sobě nese i výraznou symbolickou zátěž nebo
náplň, to je spojeno jednak s tím, že je právě mariupol obránci Mariupolu, jádro kterých tvoří bojovníci pluku ex offo jsou v tom
ruském veřejném diskurzu považování za ztělesnění těch těch neonacistů, kteří se údajně jako by chopili vlády na Ukrajině. Je
potřeba tady říci, že v Mariupolu byla ruská armáda, respektive ty ruské praxe síly vyhnány už v roce 2014 během té první
invaze do nosu.

A další věci, takže obránců Mariupolu sedávalo, když celá operace začínala na nějakých to by ten hlavní výhled, ty hlavní
odhady počítaly počítali s nějakým týdnem maximálně, že se podaří jim se bránit ty pozice držet a dnes už jsme situaci, že ta
auta pár invaze probíhá třetí měsíc mariupol nepadlo a tj. určitě zdrojem velké frustrace Rusku, potažmo zdrojem vzteku
samotného Vladimira Putina.

mluvčí 
Říká Jan Šír z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity  Karlovy . Já vám pro tuhle chvíli děkuju. Přeju
hezký zbytek dne.

mluvčí 
Děkuju za zavolání.

mluvčí 
Rostoucí inflací lidé víc nakupují zlato. To je po tisíciletí považováno za jednu z nejbezpečnějších investic. Dá se totiž kdekoliv
na světě snadno změnit za peníze. Vyšší zájem ze strany zákazníků o investiční zlaté mince i běžný dárkový sortiment. Teď
eviduje taky česká mincovna.

mluvčí 
Podle mluvčí české mincovny Lenky Klimentová cena zlata, kterou mincovna nakupuje na světové burze. Vyletěla nejvíc
nahoru v době, kdy vojenský konflikt na Ukrajině začal. Cena za trojskou unci atakovala hranici 2 000 USD. Na této úrovni se
držela několik dnů, než opět klesla. Vzhledem k prudce rostoucí inflaci, ale zákazníci i přes vyšší cenou daleko víc kupují běžný
dárkový sortiment ve zlatě, tedy mince medaile. Z hlídkové zlato, se kterým mincovna pouze obchoduje, je dokonce vyprodané.

mluvčí 
V tomto momentě například Zdena jablonecké prodejně máme pouze 2 slitky o dvou gramáží. Ale máme dodací lhůty na
objednání, pohybují se od sedmi až do 21 dnů. Samozřejmě, že ta cena toho hotového výrobku ten moment prodeje se
pohybuje podle toho, jak se projevuje cena zlata na světových trzích tzn. že mi fixuje tu cenu až ten moment, kdy tady ten slitek
skutečně máme od toho akceptujeme cenu v zahraničí a převádíme na české koruny.

mluvčí 
Cenu zlata zvedl hlavně začátek války na Ukrajině unce, tedy zhruba 28 g zlata byla tehdy dražší hned o 100 USD v březnu tak
stála 1 945 USD. Začátkem letošního dubna cena mírně klesla, ale jen o centy a on se pořád stojí víc než 1 900 USD. Podobně
jako letos válka cenu zlata zvedl i COVID v roce 2020. Cena neposkytl čilá hned v březnu, ale až po rozšiřování karantén a
zavádění nouzového stavu. Nejdražší zlato bylo v lednu 2021. Unce tehdy stála zhruba stejně, jak na začátku války.

mluvčí 
V prodejně české mincovny se přesunuli přímo do provozu, kde je se mnou obchodní ředitel Aleš Brix. Vzpomenete jak nebo
kdy naposledy byla tak vysoká cena zlata jako při začátku válečný konflikt na Ukrajině.

mluvčí 
NATO se vzpomíná poměrně jednoduše. Rychle bylo to v roce 2011 to bylo pár let po celosvětové krizi, která vlastně
doznívala, tehdy vystoupala cena zlata až přes 2 000 USD za trojskou unci. V současné době potom přišlo k jakému poklesu a
v současné době se tam cena drží už řádově rok a půl s nějakou jednou oscilaci řádu stovek dolarů. Jenom pro zajímavost je
také dobré si pamatovat, kdy byla cena trojské unce zlata 40 USD za trojskou unci to bylo skoro přesně před 50 lety v roce 71.
Od té doby za 50 let vlastně cena zlata poskočila 50×, a to není, protože by tolik stála, protože to zlato skutečně takhle žádané
plní vlastně tu funkci té bezpečné investice bezpečného přístavu a co si budeme povídat, dnes žijeme všichni inflačním světě,
který se jenom vlastně kumuluje do koncentruje se doma cena zlata v současné době poskočila za 50 let pro 50 ×.

mluvčí 
Že jak reagují právě čeští zákazníci nebo vůbec zákazníci na inflaci a na současnou krizi válečnou.

mluvčí 
My jsme, když vlastně dlouhodobě komplikuje zákazníky v české mincovně, tak jsme říkali, že zlato a produkty ze zlata mince
medaile ze stříbra taky přišlo dobrý ochranným prvkem. Právě tady pro tyto nuance a za poslední roky, když i když vlastně
neradi sleduje situaci, všichni přiznávají, že poznávají, že tomu také, protože my jsme vlastně absolvovali 2 roky celosvětové
covidové krize, která s sebou přinesla spoustu trápení a tam jsme zaznamenali extrémní nárůst zvýšení vlastně poplatky a
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zároveň nedostatek surovin tzn. materiálu, jako je zlato Stříbro právě k výrobě, anebo prodej třemi vyrábíme ho z polotovarů.
Materiál vyrábíme naše jména medaile mincovna v Jablonci a zároveň prodáváme zlaté slitky zlaté cihly stříbrné Palladium
platinum a budeme zaznamenáme nárůst asi v rámci covidu. Toto se potom prodloužilo v souvislosti ze zvyšující se inflačním
koeficientem možná někteří z nás z vás vzpomenou na to, jak před rokem jsme hledali nebo hlídají čísla kolem 3,5 procent 3,5
procenta meziroční inflace. Inflační cíl České národní banky mil. V současné době mnohonásobně původní tržnici
mnohonásobně překoná. Dneska jsme oficiálně někde kolem čísla 12,5 12,7 a nikdo neví, jestli toto je toto bude konec vlastně
inflační procent, no a k tomu se ještě vlastně přidává tím, čím jste začala, se přidává, bohužel válečný konflikt na Ukrajině, který
vlastně jenom je jako nějakou tou sekvencí těch nepříjemných událostí, které které sledují, no, a to všechno samozřejmě má
vliv kromě jiného na obrovskou poptávku po fyzickém vrahem komu v podstatě jakýmsi provedení.

mluvčí 
Okamžitě prodá byly i ty největší mince. Desetikilové těch bylo jenom 5 a zažádala v hodnotě přibližně 14 000 000 Kč. Říkám
přibližně, protože každý ten zákazník si koupil de facto za jinou cenu vysvětlete, proč.

mluvčí 
To je úplně jednoduché, protože v podstatě cena naší produkce zejména tě vysokou hmotnost, když se bavíme o mincích
medailích zejména teď mají pomoci. My jsme vyrobili Českého lva vyrazili jsme vysoká hmotnost mince s tématikou Karla
čtvrtého, které se prodávají ve zlatě Stříbře a ta cena se v horizontu času liší právě proto, že se odvíjí od ceny toho materiálu
vlastně vyrábíme materiálu v čase a každá ta realizace té, které mince z té vysoké gramáže, tak fixována tím materiálem v čase,
kdy vlastně nakupujeme, takže proto vlastně ta cena prodejní pro ty jednotlivé klienty se může řešit lišit u těch velkých třeba
řádu desítek stovek tisíc malých, jsou to jednotky tisíc podléhá fixaci.

mluvčí 
Ještě dodám, že česká mincovna vznikla v roce 1993 a jejích 10 kilová zlatá mince se letos zapsala do české knihy rekordů. Je
největší nejtěžší zlatou sériově raženou mincí v celé Evropě.

mluvčí 
1 výjimečný osud připomněly vojenský historický ústav. Ministerstvo obrany České republiky během nedávné návštěvy české
ministryně Černochová do Spojených států uctili památku pplk. Franka Newmana, který se narodil před 95 lety v Nepomuku
jako František Neumann. Po komunistickém puči se usadil v USA, kde jako antikomunista vstoupil do ozbrojených sil.

mluvčí 
Podíl WTI 13 na washingtonském památníku obětí vietnamské války je právě na něm vede to jméno Franka síň Newmana
původně český rodák, který studoval práva v roce 1948 9 byla doma perzekuovaný kvůli podpoře svobody demokracie z
komunistického Československa, a proto uprchl a v padesátých letech se usadil tady ve Spojených státech, konkrétně ve státě
Iowa.

mluvčí 
Prošel výcvikem americké armády následně poté. I pilotní výcvik americké armády a při válce ve Vietnamu se dostalo do bojové
činnosti 10 dní před ukončením své služby americké armádě letěl na operační let se svým navigátorem a nad Vietnamem mu
vysadily oba motory.

mluvčí 
Pilot Neumann tehdy už po angličtí ale Newman dokázal stroj ještě zvládnout natolik, že jsem mohl jeho navigátor katapultovat.
Ten mimochodem přežil, zachránilo se. Samotný pilot už tolik štěstí neměl na této misi v roce 2070 ve Vietnamu zemřel.

mluvčí 
Následně jeho manželka podporovala americké studenty vojenské americké studenty od nás od letectva a po sametové
revoluci v roce 1989 poté, když naši studenti piloti vojenští studenti začali studovat právě tady ve Spojených státech
severoamerických, tak výsostně podporovala právě české studenty.

mluvčí 
Americkými školami prošlo po roce 1990 velké množství českých vojáků za svojí sponzorskou činnost a další pomoc byla Eva
Džumanová ve Spojených státech. Ty své staré vlasti České republice mnohokrát oceněna a právě Česká republika výraz
vděčnosti dál. Příběh její rodiny připomíná. Ze Spojených států David Miřejovský, Česká televize.

mluvčí 
Pod pojmem Lázně si většina z nás představí péči o tělo v Litomyšli ale léčí ducha, nikoliv koupelemi nebo pitím vody léčivých
pramenů. Jejich receptem je kultura, umění, architektura a třeba i dobré jídlo. Celý tento víkend tam zahajují lázeňskou sezónu.
Město Litomyšl jako první v České republice nese označení Lázně ducha.

mluvčí 
Historické kostýmy, automobily, hudba a stánky sídlem Litomyšl dnes už pojedenácté zahajuje lázeňskou sezónu.

mluvčí 
Máme obrovskou výstavu auto moto veteránů. Máme dětskou scénu, máme venkovní tančírnu. Celé město se přehlídka
dobového prochází kolonádou, na které hrají pouliční umělci.

mluvčí 
Tohle je tady tradice a nahoře vlastně spousta veteránů, takže hlavně těm chceme vyladit.

mluvčí 
V Litomyšli sice žádné léčivé prameny vyvěrají na léčbu ducha. Tady mají jiný recept.

mluvčí 
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Věříme, že duši můžeme.

mluvčí 
Léčit návštěvu kulturních.

mluvčí 
Akcí nebo prohlídku moderní architektury.

mluvčí 
A nebo.

mluvčí 
Ochutnávkou dobrot lázeňských.

mluvčí 
Výjimkou byly otužilce z České Třebové. Ti jediní přece jen nakonec lázeňskou koupel podstoupili.

mluvčí 
Voda je teplá 10.

mluvčí 
Stupňů. Protože.

mluvčí 
Tady asi nikdo důvody nejde jenom ty, co jsme dneska pozvali a nabídli jim půjčovnu plavek ruční korun.

mluvčí 
Litomyšl byla vyhlášena městem Lázně ducha v roce 2012 jako první město v České republice. Kateřina by nová Česká
televize Litomyšl.

mluvčí 
Praha hostila mezinárodní summit hudebních skladatelů. Své zkušenosti znalosti o produkci hudby k filmům seriálům
počítačovým hrám. Tam sdíleli špičkoví autoři z Hollywoodu. Osobně vedli dílny pro tuzemské tvůrce, kteří pak vytvořili dílo
podle konkrétního hudebního zadání. Třeba pod vedením autora hudby k seriálům domek z karet Jeffa Bíla a Konráda Poupa,
který vytvořil orchestrace třeba pro Harryho Pottera.

mluvčí 
Zahynula v rádiu.

mluvčí 
Velmi rád se dělím o zkušenosti hlavně s mladými skladateli. Hodně rád přednáším ve Spojených státech, když jsem začínal,
ani jsme si neuvědomovali, že skládání hudby pro film může být jednou profese. Teď žijeme ve světě médií, internetu,
streamování a videoher.

mluvčí 
Gay mezi 10 mé filmy řekl Vrbík 1 řekl Bárta dnes.

mluvčí 
Hudba je tu opravdu důležitá ztrát. Experimentují ještě předtím, než začnu skládat, potřebuji prostor k zamyšlení. Ne nutně
muzice, ale o filmovém příběhu, pak se sedne k počítači. Všechno hraje na pianu. Začnu prostě tvořit už tím si scénu, která
působí jako nejdůležitější z celého filmu a snažím se najít, co je srdcem celého příběhu.

mluvčí 
Dát to je.

Film. Mnoho.

mluvčí 
Právě teď pracují naplno Štítného krát hlavní roli hraje jazzového. Dáte.

mluvčí 
Svůj fagot a můj.

mluvčí 
Hudební nástroje, takže zábava za něco jsem na ni zahrál on to pak interpretoval ve filmu a teprve pak jsem skládal hudbu k
celému snímku.

mluvčí 
Novely nelze beze se ale že senior za svoz linky.

mluvčí 
1 americká psycholožka nedávno tvrdila, že lidi nemáme dost slov na to, abychom dokázali popsat nejniternější pocity z pera
některých jednacích to jde lépe říkal, že třeba v němčině lze celkem snadno a možná v češtině také.

mluvčí 
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Více jsou ty samé co dirigují. Oni.

mluvčí 
Je tam tolik vrstev, i když se snažíme popsat nějaký specifický, ocitl asi seriál domek karety, skvělý příklad je komplikovaný
Machiavelli etickým Zlín hlavním protagonistou. Je to příběh pomoci v politice o spoustě dalších témat, než jsem začal skládat
hudbu pro tento seriál přečetl jsem si nejdřív celý scénář.

mluvčí 
Ne tys a jak uvedl ve třech moskevských pojistil dolary.

Milisekund kauzy vzdělá James Wade.

mluvčí 
Úkolem skladatele dostat do hudby filmařů. Vizi v případě jakékoliv spolupráce chcete nejdřív zjistit, co tvůrce zamýšlí.

mluvčí 
Newark Desenský ne vládu.

mluvčí 
Mistrovství režiséři jako je David Lynch jsou skvělí vypravěči, takže z příběhů dostanete spoustu nápadů.

mluvčí 
A vůbec důležité jsou lidé s maltským.

mluvčí 
Pamatuji si, jak ústavu Frank Underwood přirovnal k jednomu producentovi Hollywoodu, kterého dobře znal a který byl trochu.

mluvčí 
Zloduchy. Uvažuju. Já už lékař Vomáčka.

Ze a jak tenčí. Velmi.

mluvčí 
Dlouhá léta jsem neučil, ale po 25 letech zvolený, tak víte, jeden z mých učitelů v Rakousku. Kdysi říkal, že dobrých hudebníků
má trochu hrát druhá přemýšlet trochu rodiče. Hudební byznys bylo sladit.

mluvčí 
Podnikání bank celeru či zahradu. Řekl Zeman František Pelc nespecifikoval.

mluvčí 
Takže po úspěšných letech, které jsem prožil hodně se to naučil, on mám pocit, že chci splatit dluh.

mluvčí 
Narůstá přesunu jen pár položil.

mluvčí 
Hollywoodský vypadá jako renesanční zvaným Márdi ateliérem. Skladatelé mají ve svých najít spoustu asistentů, kteří
dokončují nápady.

mluvčí 
Jak zmiňuje se Sence, co Dzurindova to za nemoc trápily nález znejisťuje.

mluvčí 
Teď dům začnou dostávat vlastní nabídky na izolování seriálové hudby sil. Je to taková exploze kreativity s námi víc prostoru
pro další hlasy.

mluvčí 
Ten se sice zájem a uhelnou společnost je Cherry. Michal zdál zvenku kamenný dvůr OSN.

mluvčí 
Nejdůležitější dovednost, kterou showbyznysu nebo vlastně v jakémkoliv zaměstnání nespotřebujete schopnost adaptovat se a
takže přizpůsobujete se, učte se něco Darwina dole poslouchejte dál a ty, pokud jste rozplynuly, pak je načase skončit vás,
snažím se přizpůsobovat, jak nejvíc mohu od dob, kdy začaly dominovat počítače, přilákaly do branže spoustu mladých talentů,
a to nás dobrý adaptovat se říkám víte, že to 30 35 lety jsme všichni ovlivňují zastávat, víte před mířit děti. Pětatřicetiletý jsme
všichni v Hollywoodu měly podobné zázemí procházeli stejnými tréninkem, jsme muzikanti, kteří se naučili na nástroje, se mu
skládat absolvovali konzervatoře a dnes i počítačům Biden hudební školy vůbec nemusíte chodit, abyste mohli skládat muziku.
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mluvčí 
Pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě, na kterém se kabinet dohodl kvůli růstu cen nakonec dostane méně rodin, než se
předpokládalo. Ve středu řekl ministr práce Marian Jurečka, že se příspěvek týká domácností s ročním příjmem do jednoho
milionu korun čistého. Ovšem zákon počítá se stropem 1 000 000 hrubého.

mluvčí 
Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjmy do jednoho milionu korun hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil
nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat poznámkách sem měl jiné varianty, které se odvíjely od čistého
příjmu a přehlédl jsem se, děkuji za pochopení.

mluvčí 
Na příspěvek tak dosáhnou domácnosti s průměrnou měsíční mzdou, tedy ty, jejíž členové pobírají dohromady přibližně 64 000
čistého za měsíc. Zástupci sněmovní opozice ovšem kritizují to, že se s vyplácením příspěvků počítá až na srpen, což je podle
nich pozdě. Samotný fakt, že ministr práce musel opravit své původní vyjádření, hodnotí bývalý premiér Andrej Babiš smířlivě
podoba podobná chyba se prý může stát. Očekával by ale, že ministra Jurečku v takovém případě opraví na tiskové konferenci
někdo jeho z jeho vládních kolegů.

mluvčí 
Ale v tom nevidím nějakou tragédii tragédii v tom existenčně to dnes rozhodl pana Jurečky zprávu, tak on neví, jak ty
domácnosti budou prokazovat příjem mluví, řešíme to na technické úrovni společně, takže nic neříct a za druhé, kdo to bude
vyplácet, to praská Úřad práce. Ne to se mi neřekl. Hledáme tu správnou distribuční cestu, takže tady je Česká správa sociální
zabezpečení úřad, protože já nechápu, proč ale chápu, oni podlehli tomu našemu tlaku tlaku veřejnosti, že vlastně lidé nic
nedali. Teďka přišli nemají to promyšlené nevědí, jak se to bude prokazovat nevidí, jak se to bude vyplácet, no a hrubé nebo
nebo čisté dobře, tak to se stalo, akorát nechápu, proč pan premiér ho neopravil. Takto podle mě to špatně, pokud si chtějí
lidem pomoct, tak měly pomoct na fakturách za energii tzn. odpustit obnovitelné zdroje odpustit DP a lidi nemusí nikam chodit,
nemusí prokazovat a dostane fakturu, která je už očištěna o pomoc státu, to by bylo nejlepší rychle si řešení, ale oni nechtějí
bohužel s určitou o tom, že je to pětikoalice, že tam jsou shodu na Rusko, jak už jsem tady v tom chaos jako mrtvý, tak to,
protože se pan Jurečka mluvil, to je dobře, ale jsou ty ostatní bychom měli korigovat na jsem dělal tiskovky a ten ministr něco
řekl, tak tak jsem občas doplnil nebo něco komentoval. To už nechám normálně hlavně špatně, že to později to v srpnu, oni to
směřujou vlastně jako na příspěvek pro děti do školy, ale v pátek prezident potvrdil čtvrtý zdražily energie dramaticky, takže to
měli řešit.

mluvčí 
Jinak by parametry pro získání příspěvku nastavil šéf odborů Josef Středula. Pomoc by podle něj měla být vyšší oproti
současnému plánu dvojnásobná. Zároveň ale pro menší počet příjemců. Obecně by Středula prý spíš upřednostnil valorizaci či
navýšení už existujících dávek, tedy jeho vyjádření pro Českou televizi.

mluvčí 
Já si myslím, že lepší varianta by byla stanovit, že by to mělo být do 500 000 hrubého zvýšit sazbu dvojnásobek na 10 000 pro
ty tady to potřebují. Myslím si, že to by bylo lepší problém, ale na tom celém je ta skutečnost, že toto je plošný příspěvek, který
se bude muset testovat, budou muset dělat lidé na Úřadu práce jako další novou dávku a než zákony budou přijaty tak uplyne
dalších několik měsíců, než to bude reálné nebo třeba to bude měsíc, ale to by musela být opravdu ideální shoda. Já byl ale
radši, aby se zvýšily stávající dávky, které jsou, aby se skutečně valorizovaly nejen zvýšily o něco životním jenom o 10 %
znamená, že je v propadu, takže v tom případě rád, aby se udělaly ty mechanismy, které lze udělat velmi rychle pomoci těm
nejpotřebnějším a potom pokud by to nestačilo, případně pro novou dávku, ale my tady vymýšlíme novou dávku a ještě
takovou konstrukci, kde ani neví, kdo to bude dělat, kdo to bude poskytovat, odkud bude shánět ta data, kde se budou
verifikovat, co budu dělat občané a představa toho prvního modelu. Jedno, jestli je to 1 000 000 čistého nebo hrubého, protože
tzn. že to bude se týkat obrovské množství zaměstnanců a občanů České republiky, takže výsledek bude, že bude, kolik několik
stovek tisíc lidí žádat o takovýto příspěvek. To už je lepší Helicopter money bez té administrativní zátěže, ale tím neříkám, že
mají daleko Normane tady se opravdu si myslím, že by bylo lépe, aby to bylo pro ty, kteří to třeba, a to opravdu nejsou lidé, ať
už mají 1 000 000 hrubého nebo 1 000 000 časté.

mluvčí 
Rusko podle britského ministerstva obrany musí přesouvat slučovat vyčerpané nesourodé jednotky. Invazní vojska se podle
něj potýkají s oslabenou morálkou. Podle médií část ruských sil, které byly původně nasazené na severu země, neměla
dostatečný čas na přezbrojení a doplnění stavu vojáků. Moskva aktuálně pokračuje v ofenzívě na východě Ukrajiny. Podle
ukrajinského generálního štábu tam Kyjev za poslední den odrazil na 14 nepřátelských útoků.

mluvčí 
Považovat Rusko doufá, že geografickým soustředěním bojové síly zkrácením zásobovacích tras a zjednodušení velení napraví
problémy, které dříve omezovaly jeho invazi.

mluvčí 
A situaci na Ukrajině teď podrobněji s Janem Šírem z institutu mezinárodních studií fakulty  sociálních  věd  Univerzity
Karlovy . I vám přeju hezké odpoledne, vítejte znovu ve vysílání. Dobrý den. Pojďme začít tím posledním vývojem v Doněcké
oblasti ruská armáda ostřeluje frontovou linii na východě Ukrajiny, jaká je ta situace posledních dní hodin, daří se ukrajinské
armádě udržet území.

mluvčí 
Pokud jde o situace na východě země, tzn. doněcká luhanská oblast, tam vidíme intenzivní boje už v podobě skutečně snahy
ruských sil těch rud ruských praxe se prolomit opevnění, které tam Ukrajinci mají s tím, že nejtěžší boje to byl stav ke včerejšku
se stále odehrávají kolem obcí poplatná i průběžné. A nicméně současně s tím je potřeba tady říci, že pochopitelně to dění v
Donbasu se neodehrává ve vaku. A ruská armáda byla schopná se nějakým způsobem zakopat na jihovýchodní Ukrajině podél
podél pobřeží Azovského moře a současně s tím tady byly snahy postupovat i ze severovýchodu z Charkovské oblasti a
zejména tady na Charkovské oblasti vidíme momentálně další výrazný vývoj spojený s tím, že Ukrajinci v posledních dvou
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dnech ale schopni zlepšit své taktické postavení zejména severní severovýchodní od Charkova postupují směrem na IZIP, který
už prakticky měsíce nachází pod kontrolou ruských invazních jednotek a odkud to Rusové mají snahu postoupit. Dále na jejich
tímto způsobem sevřít tam se nacházející operaci sjednocených sil, což jsou elitní ukrajinská vojska, která v této oblasti bojují
už od roku 2014.

mluvčí 
Já vás zeptám, tedy úplně jednoduše, co Rusko zatím získalo po více než dvou měsících této šílené války, co by se dalo nazvat
úspěchem pro Rusko?

mluvčí 
Úspěchem ten, že se ukázalo, že Vladimir Putin je v. Pozici, že se může alespoň tomu nadále věří dovolit cokoliv a zničil velkou
část druhé země tzn. za cenu ohromných ztrát i pro Rusko samotné i zejména pro budoucí pokolení ruských občanů Vladimir
Putin byl schopen nechat povraždit v několika desítek tisíc osob ty ztráty lidských životech té invaze už skutečně se počítají v
desítkách tisíc. A a byl schopen napáchat škody řádově ne stovkách miliard amerických dolarů a dále podkopal základy
mezinárodního uspořádání. Dále ukázal, že žádné tabu mu nyní cizí dovedu si představit, že jakkoliv nám toto přijde zvrácené
už z jeho pohledu může dávat určitý smysl.

mluvčí 
Co ale bude Vladimir Putin představovat pro své domácí publikum jako úspěch narážím právě na to ono to na tom 9. května,
kdy Vladimir Putin chtěl představit úspěch ruské armády, coby očekáváte, že oznámí, může to být tedy vyhlášení války s
Ukrajinou?

mluvčí 
Tak války se po ruce 45 nevyhlašují, protože agrese je protiprávní jednání, je to je to zločin a těch spekulací ohledně toho, co
Vladimir Putin 9. května ohlásí se vyrojilo vícero, připadá úvahy tzv. referendum některé částí z toho okupovaného území, ať už
by se tady jednalo o Doněcké luhanské nebo Carson. O případné vyhlášení tzv. nezávislé republiky, potažmo přistoupení
těchto tzv. republika k Rusku. Stejně tak lze očekávat, měly snahy o cement tovární odtržení území dalších zemích bývalého
Sovětského svazu, kde ruská armáda operuje a kde část území okupuje. Dovedu si představit, že dojde k podobnému kroku ve
vztahu k oblasti, věnoval to je to co českém prostředí známou jako Jižní Osetie, což je část Gruzie okupována ruskou armádou.
Dovedu si představit oznámení nějaké velké akce tohoto typu ve vztahu k Podněstří, což je část Moravská, kde jsem legálně
nachází ruská armáda. Samozřejmě úvahy připadá i vyhlášení všeobecné mobilizace Rusku tak, aby Rusko bylo schopno
doplnit zdroje zejména tu živou sílu, kterou masivně během té stávající reinvestuje přišlo, které je potřeba doplnit proto, aby
Vladimir Putin v konečném důsledku byl schopen dokázat dosáhnout, ale alespoň některého z cílů, které si vytyčil, které bylo
možno prodat jako jako úspěch nebo vítězství.

mluvčí 
Ale právě pro vyhlášení všeobecné mobilizace by Rusko muselo být ve válečném stavu nebo ne.

mluvčí 
A muselo, ale tady se bavíme o právních garancích vnitrostátního práva. Já jsem hovořil o tom, že války se nevyhlašují z
pohledu mezinárodního práva z pohledu mezinárodního práva pro použití síly je potřeba, aby se jednalo o vyjednání Sabra
sebeobraně, což není tento případ divně a anebo aby toto použití síly muselo být autorizován Radu bezpečnosti OSN, což
rovněž v tomto případě nepřipadá do úvahy, ale tohle to je nuance týkající se ruského vnitrostátního práva a tady už máme
tolik zkušeností z těch poslední 20 let, že ruské vnitrostátní právo se dá se dá prostě uhýbat, tak je potřeba a interpretovat
velice kreativně, takže to by to by mohlo nasvědčovat tomu, že tím krokem číslo 2 po takovém vyhlášení by bylo skutečně
spuštění všeobecné mobilizace.

mluvčí 
Myslíte si, že podle vás hrozí, že by Vladimir Putin eskaloval válku na Ukrajině natolik, že by přesáhla hranice Ukrajiny a že by
například rozšířil ten konflikt do nějaké země, která je členským státem NATO nebo si je Putin dost dobře vědom toho, že NATO
je zkrátka vojensky silnější?

mluvčí 
Takhle kolegů jsou věci, které já bych tady nechtěl moc komentovat, protože pokud něco takového hrozí, tak by o tom měli
vidět příslušné složky českého státu adekvátní tuto skutečnost komunikovat zatím ta hrozba asi není vyhodnocena jako natolik
vysoká by něco takového bylo potřeba druhý postřeh k tomu je, že ozbrojené konflikty mohou eskalovat i důsledků nějaké
akce, která nebyla takto zamýšlena jako primárně Skala ční jako taková, která by mělo překročit nějaký pomyslný práh, který by
protistrana vnímala jako jako eskalaci, ale máme co dočinění s aktérem teď narážím na ruské politické vojenské vedení, které
už ukázalo, že použití síly mezinárodní vztazích dosazení dosažení nějakých politických nebo strategických zisků jim není cizí, i
když se jedná o použití síly v rozporu s mezinárodním právem a hodně mediálně veřejně se diskutuje i o nějakém aktuálním
psychickém rozpoložení Vladimira Putina. Víš, myslím si, že zvládání eskalační rizik je určitě velice důležitým směrem a činnosti,
které by měla být věnována pozornost a předpokládám, že příslušný plánovači NATO se ničím podobným zabývají.

mluvčí 
Rozumím je podle vás v dohledné době možné, že by se ruská armáda potřebovala unavila, že by to mohlo třeba i vést k
ukončení toho konfliktu nebo to, že by tu válku na Ukrajině právě ukončilo opotřebení a únava ruské armády není příliš
pravděpodobný scénář?

mluvčí 
Tak já si myslím, že to je scénář, který může být pravděpodobný, respektive, abychom něco takového nevylučoval, ale myslím
si, že tak daleko ještě nejsme prostě v Rusku státní priority jsou nastaveny, takže na to, aby Rusko mohlo pokračovat v
aktivitách, které vnímá jako legitimní krok k obnově velmocenského postavení, což je takovým fetišem v té ruské státní ideologii
se sem se zdroje najdou, takže myslím si, že je na tohle může být zaměřena částečně strategie jednak Ukrajiny a jednak
západu kombinující v sobě, jak posilování obranyschopnosti Ukrajiny průběh té vojenské podpory, tak posilování odstrašení,
tak i těch západních sankcí tak, aby skutečně tady došlo k tomu stavu, že Rusko se ocitne v situaci, že ten útok se zhroutí,
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respektive, že ti, co zodpovídají za vedení vojenské kampaně, nebudou schopni politickému vedení už nic nového nabídnout k
dosažení těch vytyčených politických cílů, ale říkám tohleto může být běh na dlouhou trať a obávám se, že tak daleko ještě
skutečně jsme.

mluvčí 
Jane Šíre, moc vám děkuji za váš komentář prostor ČT24. Přeju, pokud možno hezké odpoledne.

mluvčí 
Děkuju zvoleni.

mluvčí 
A teď zamíříme do Mariupolu města, které je v podstatě v rukou okupantů. Ukrajinští vojáci stále brání tamní ocelárny. Ukrývají
se tam desítky civilistů. Trpí nedostatkem jídla léků. Varují před vypuknutím epidemií. Včera jsme natáčeli se zástupcem velitele
pluku AZOS, který ocelárny brání.

mluvčí 
Se hodně mají poteče Hovad pro oba evakuovat je a v Jirnech má šanci ta disco lze za stále. Neznáme ještě podle Baha z pro
obce s Brity, ale oni pravili Lisa, jak v síni šance na úspěch se hodně.

mluvčí 
Já na pravdě tomu ještě se ničeho dnes bude se jsou něco, u nichž prostor neprotestoval armáda akrobat Art galerii. Podle
natočen log in ten se městě toto hrát skoro vliv lhal pokoje než rozdávat ze školy kus mnoho not period měř 20 školy Kroba
Linharta a dělat jako Barnard a já se ho tak možno popsat co dnešní nič sobotní start v zoo se neplechu proto se v roce. Ten
se měl obsluhuje traktory zůstaly, takže rozruchu velmoc směrem napravo od domu lešení.

mluvčí 
Či Jehova, zbroják či státní zdroje. V deváté se drží skrz a tak.

mluvčí 
Ozbrojovat sírou zbroje jako pomohla, jak mohla znovu tedy tak je zbroj, jaká mohla tipovat skoro byli takovou noc sama tomu
volný z keřů, tak většinou ale třeba bez sklárnu, tak už na řadu na řadě všeobecná instruktory Ukrajiny pár ukrajinsky Armin je
možno vystupovat, tak je tam za Sobotkovu Abou tipovat i skoro jedno, kolik je tam Moskvu Kreisl, to u nás nikoho nemohl jako
proces ne to bylo tak mohl tak problém teď je strašně řešení, co z toho pokoje do boku není tomu ne skrýt dále od srdce, ale
na vyslovují jako důvod špatná tam, s jehož je bohatý po ránu, mi je bohatá frontu dnech kritizoval moji chodit s chutí zastříleli.
Vrchol se rušno. Ti zřizoval rozbor látek u stolu mluví o tom, že on to tam nasypal, je takřka za i je veliký problém zavezli chovat
nemá děkování našich výzkumů. Tak i tady, když se něco.

mluvčí 
Skrýt otázka bohaté civí neschází vám Erbová jen za strany.

mluvčí 
Shodnou místům, kde tam si plese všiml, si vínech, simulaci dítek, výkony chaty Joch to vyčetl, rochní se od 16 roky. Je i naše
buňky tam trest po deky osádky voličům zahájilo mottu, jimž pak jsou ty soudně. To, co já nemůžu za to, že tam něco, čím by se
trojčata tvář tomu, co naše rozkazům ne nenene usilují, které pálím moje zmohl aleje se problém Košičan o tom už nemají
rozum utržené.

mluvčí 
Nové informace vymyslel bojovat s mladou déšť a se lidé, jak je zablokovaní, beru úplně moc vlivu, možná Ivu epidemii za stav
ptá. Problém s radil asistoval jim přišel bez praxe člověče, to je znát, jak pro tato situace.

mluvčí 
Stanic Zdeně Ross Ross je +1 kolo pro and v místě budou odpočali intenci, proboha, to je preparát shodu New spádu ty chtějí
vozit s sebou domů mandátem a celkově si jako pole jsou situace soulad jejich často šlo. To muž se chovají tržně tvář tomu. V
místě jste dělal, to jsou ta moc sada na vilu. Charakter nezaplatím tak zaujat vašim sice laik řekl tomu vojsko Pištora vzkazů, tak
ty strany se co unii Rusko bez podavač země odejít se je hodno stokorun problém. Problém je vůbec jsme umístili pracuje tam
dnes pouze 3 matika munici teplých absolutního konvoj nebo červnu chystá nebo nebo Tokoš místo provázely vznik Kiki z filmu
řekl mamince, jestli nevidí, co prostě té budoucí zemi chorob.

mluvčí 
Jak dlouho poprvé, takže blokádě.

mluvčí 
Z Marsu obrazně.

mluvčí 
Tak to jsem 2 měsíce vést část vyberete produkty ta voda.

mluvčí 
Je minus zápasy bolet tak v Perthu včera o tom sochy pojetí tak další kolem moje ujížděl značnou herní zónu v Mariupolu
našich hranic dnes na odvoz večírky bude úplně a i doma Mory. Trmal oboru pak všichni zkušení tak s větou znám to musel
bojovat proluky v čistém je to období tak další plus mluvící si s hlasovým fresky z nějaké Nové Vsi čas různosti.

mluvčí 
Ke čas vám všem a že vystrčit těch za pásy, jich žije odjeli k věku vlastně.
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mluvčí 
To je to taky zkazím, tak si se prý mají ke svý ty naše politiky prý moc kruté marně větší, potom odtud do 5, tak samozřejmě.

mluvčí 
Kontakt je ve vašem ve všem komando, v němž člověk hovor vám za raz.

mluvčí 
Tak z Liazu slznému ony. Ono je to nos nebo ať, protože se tu zprávu v principu kešu on si sedni hodná je to samo situace
Monice se obce mohou samozřejmě.

mluvčí 
Ukrajinská vláda za rozhovor v čele jde blokád Murray úplně ziskovým způsobem nemohli Iva, jak se máš přece komentovat?

mluvčí 
S co místo musela z problémů, je bouřku odsunu tam dosud se mohli tam zásobují tak další trh je u našich našli Armin Luboš
Lisko vískou ti donést tomu, jak budoucí mělo jich mizí z hal nekorektnost. Je všechny tak vařič označit snažit možnou výhodu
nemají pomoci MeSESu si letos se bude výzkumu šlachu blokovat médiu, ale jak jsou a poté v Seči. Já na praxi tisíců političní,
když než do blokád, tak víru.

mluvčí 
Jako možný petici dnešní vaše ten úkon.

mluvčí 
S obecně herní zónu jako garantovaný na trati stromy i evakuaci starší šel do ciziny, jak se mohou pro výzkum, jak to nakonec
po ránu mech Plzně tím shybů na všechno psi i síť těchto bonusů se 6 svůj chytrý moje obranu na obřad zůstane samo slovo
projekt hra projekt stav nebo zbytečný, když mě garantovaný trati stromy mimo, že mu boj s více, ale je moji mi bude hostovat.

mluvčí 
Ona informace častěji na disco hvězda Václav Polan mařit prostě máte informace.

mluvčí 
Tlak ti jde k čistému zisku od Dallasu pohon. Čím jdou, ať je vybudovat tým vzor charakteristiku, čemu konec zhruba je, ale
jasné, že tlačil svým svojí smrtí jemu on ji pohyb jsou v naší situaci tramvaje budou teď čeká jako sršně u nás zakazuje
vstupovat do zad nebo vlastně kazu na moji stanu soudním výkonem ekonomiky postavu vaši mysl tématem budou.

mluvčí 
Uprchlíci z Ukrajiny dnes uklízeli Pardubice, hlavně veřejná prostranství a plochy zeleně v parcích, kam se zaměstnanci
technických služeb dostávají jen s obtížemi. Ukrajinci nabídli magistrátu pomoct sami a nezištně.

mluvčí 
Cosi jako rozptýlíme do toho parku nevlastní kolem cel celejch těch hradeb. Na odchod jsem rukavice pytel.

mluvčí 
Vary ulice svého nového domova ještě ani nestihli všechny projít žijí jen pár týdnů a už chtějí Pardubicím pomoci při úklidu.

mluvčí 
Moc Česko pomohlo našim lidem, tak já jsem chtěla, ať lidi tak jako děti se ať uvidí, že Ukrajinci taky jsou dobrý lidi chtěli aspoň
nějak pomoct taky dnes.

mluvčí 
Ukážeme, jak moc vděčně, chceme teď odbyt vydal.

mluvčí 
Ukrajinské ženy děti se zaměřili na zelené plochy v parcích kolem pardubického zámku.

mluvčí 
Vymyslel si to sami, oslovili nás sleduje jinam nějak nemohli pomoct, sázet kytky nebo nějak uklidit, takže jsme propojené se
službami města Pardubic a oni si jenom tady tu dnešní akci.

mluvčí 
Chtěli bysme poděkovat tím pádem Čechům tady tady Pardubice nám, protože vím, kolik se udělala, kolik tady pořad dělá nebo
dávají ty byty i vy. Ty věci všechno.

mluvčí 
Tady v Pardubicích se usadili 3000 ukrajinských uprchlíků do parku ve městě dnes přišli uklízet desítky z nich úklid města
oznámili magistrátu spontánně bez velkých dlouhých příprav.

mluvčí 
Jsme velmi rádi, že nám Ukrajinci tuto pomoc nabídli, protože můžeme uklidit to, co není v našich silách.

mluvčí 
V neděli uspořádají noví občané Pardubic z Ukrajiny. Charitativní koncert vítězky soutěže Eurovize Ruslany výtěžek pošlou do
strádající vůči. Vlastimil Weiner, Česká televize, Pardubice.

mluvčí 
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Fanoušci hokejové legendy se dnes po 66 letech loučí s horáckým zimním stadionem. Jedním z nejekologičtějších v Česku.
Právě tam slavila Dukla Jihlava svoje největší úspěchy. Starý stadion ale ustoupí stavbě nové multifunkční arény na stejném
místě.

mluvčí 
Na ledě Horáckého zimního stadionu jihlavská Dukla vybojovala 12 federální titul. Zlatá éra byla především v sedmdesátých
letech. Dnes už ale hala patří mezi nejstarší vůbec v České republice. Těžko by vyhovovala požadavkům pro profesionální
soutěže. Při tom rozloučení se nejdřív osobnosti jednak zdejšího klubů, ale i olympijští vítězové Dominik Hašek nebo Richard
Šmehlík. Do téhle kategorii vlastně patří judista Lukáš Krpálek také olympijský vítěz k tomu mistři světa jako František David
Výborný s nimi i nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller celkem 6 desítek sportovních osobností. Podepisují se tady
fanouškům, aby při úplně posledním exhibičním zápase nastoupili jako poslední hráči na tento let hned krátce po závěrečné
siréně zavřené pro celý stadion se promění právě ledová plocha taneční parket. Program s koncertem kapely Divokej Bill a
závěrečnou afterparty skončí v půlce. Právě tehdy končí po 66 letech provoz stadionu. Hokejová Dukla bude 2 sezóny v azylu.
Dojednává se v nedalekém Pelhřimově. Vrátit by se měla na stejné místo. To by už tady město chtělo mít vystavenou novou
moravskou multifunkční arénu. Pro hokej i pro větší objem kulturní akci. Během.

mluvčí 
Jednoho roku by vlastně do toho regionu tahala, měla mě dnes kolem 1,5 miliardy korun, což je vlastně cena té samotné
stavby. Tzn. mně na tom nejvíc jako přijde sympatický to, že vlastně z peněz daňových poplatníků, ze kterých se tahala staví,
tak jsou to peníze, které se během jednoho roku vrátí do kapes jinde daňovým poplatníkům.
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