

Scénář publicistického pořadu Reportéři ČT ze dne 27. 4. 2020:
Studio: Přísné zákazy musí vydávat vláda jako celek, nikoli jediný ministr, rozhodl městský soud v Praze. Kritické hlasy při změně postupu koncem března přitom vláda ignorovala.  Starosta Prahy 6 se musí skrývat kvůli odstranění sochy Koněva. Exkluzivně pro náš pořad promluvil ze svého úkrytu. Unikátní zpráva z nacistických lágrů, kterou napsal československý důstojník. Za dramatických okolností se mu v roce 1942 podařilo se spoluvězni uprchnout z alsaského Natzweileru.  

Vítězové a poražení
            
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Vláda narazila u soudu s krizovými opatřeními proti pandemii. Podle pravomocného rozsudku omezila lidská práva protizákonným způsobem. A podle řady právníků ji teď čekají žaloby třeba od podnikatelů a obchodníků o náhradu škody, kterou protizákonná opatření způsobila. Vláda se hájí, že její opatření v boji s novou nemocí zabrala. Pojďme udělat výjimku a tuto zásluhu vládě přiznat, nicméně soud připomněl, že dodržování práva je důležité i v krizových časech. Vládní představitelé by se také neměli dopouštět neodpovědných výroků na adresu zdravotníků, kteří stojí v první linii, jak se opakovaně stalo. Více v reportáži.

moderátorka tiskové konference
--------------------
Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Dobrý večer, dámy a pánové.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Tohle je začátek zásadní tiskové konference české vlády. Čtvrtek půl desáté večer. Okamžik, kdy se očekávala reakce vlády na zásadní zlom koronavirové krize na pravomocné rozhodnutí soudu, který zrušil některá krizová opatření jako nezákonná. Na tiskovou konferenci nepřichází ani premiér Babiš, ani místopředsedové vlády Hamáček nebo Havlíček. Před kamery posílají jen ministra zdravotnictví Vojtěcha s jeho náměstkem Prymulou. Ministr si není jistý ani tím, zda vláda schválila návrh na prodloužení nouzového stavu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Všichni souhlasíme, aby byl nouzový stav schválen, ale teď myslím, že formálně jsme to schválili, si nejsem úplně jistý, protože ten materiál ještě nebyl připraven.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Právě prodloužení nouzového stavu přitom vidí vláda jako jedinou možnou reakci na čtvrteční rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten zrušil některá krizová opatření vyhlášená v březnu, nikoliv vládou jako celkem, ale jen ministerstvem zdravotnictví. Samo ministerstvo podle soudu nemělo právo například omezovat volný pohyb lidí nebo uzavírat obchody.

Štěpán VÝBORNÝ, předseda senátu, Městský soud v Praze
--------------------
Za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva svobody v natolik masivní míře pouze vláda.

Jiří PŘIBÁŇ, profesor práva, Cardiff University, Velká Británie
--------------------
Myslím, že to rozhodnutí soudu je dobrá, dokonce výborná zpráva.  Jak víme například ze sousedních zemí nebo z blízkých zemí, jako je Maďarsko, zemřít může sama demokracie, a já toto rozhodnutí vnímám jako důležitou obrannou látku proti jakémukoliv nejenom zneužití, ale nezákonnému použití moci.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Premiér Andrej Babiš médiím po rozsudku vzkázal, že rozhodnutí soudu respektuje, ale pokládá ho za absurdní. Před kamerami vystoupil až druhý den.

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/
--------------------
Já si nejsem vědom, že bysme udělali nějakou chybu. Myslím, že vláda udělala maximum a má jasný výsledek. Zachránili jsme tisíce mrtvých.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Co vlastně vláda udělala špatně? První 2 týdny postupovala v březnu podle krizového zákona. To bylo podle soudu správně, jenže krizový zákon teoreticky umožňuje, aby zákazy ohrožení lidé požadovali od státu náhradu škody. Opozice už tehdy spekulovala, že právě proto kabinet vládní opatření podle krizového zákona nahradil zákazy ministerstva zdravotnictví. Vláda to odmítala.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Výklad jestli postupujete podle krizového zákona nebo zdravotního zákona je úplně stejný, protože ten výklad je takový, že ta přímá jasná náhrada škody je v případě, když zabíráte někomu majetek, nebo MU přikazujete nějakou činnost. Nic takového nenastalo.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Všimli si toho někteří právníci. Vláda nevyhlásila ty zákazy podle krizové legislativy, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle výkladu některých advokátů podnikatelé, ale i běžní lidé, budou mít pak horší nebo nulový nárok na kompenzaci škod. Paní ministryně financí, jak jsme slyšeli, tvrdí, že výklad je podle obou zákonů stejný. Jaký je váš, paní ministryně práce?

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
--------------------
Tak je to věc, která má a ten jeden jasný cíl, a to je ochrana veřejného zdraví.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Že vláda opravdu postupovala špatně, to teď potvrdil soud a otevřel tak cestu k možným žalobám na stát.

Ondřej DOSTÁL, autor úspěšné žaloby na stát, specialista na zdravotnické právo
--------------------
Od počátku tomu bylo tak, že vláda měla vydávat krizová opatření podle krizového zákona. To opatření a ten přesun pod ministerstvo zdravotnictví by poškodil malé podnikatele, živnostníky. Tím, že by nebyla možná kompenzace těch nákladů, které jim vznikly.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Jde o to, jakým způsobem vláda tak trochu žonglovala s našimi ústavními právy. My stojíme před situací, kdy vláda zcela účelově změnila princip právního základu, na základě kterého rozhodovala. To nebylo nějaké tápání v mlze. To bylo zcela vědomé rozhodnutí vlády, že změnila ten právní základ.

Jiří PŘIBÁŇ, profesor práva, Cardiff University, Velká Británie
--------------------
To, že vláda změnila ten postup, to skutečně se neodvažuju říct, jestli to bylo z nějakého důvodu, aby se vyhla možným soudním procesům kvůli náhradě škody, ale v každém případě dnes se ukázalo, že ten postup nebyl správný.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Vláda podle svého místopředsedy s možnými žalobami počítá, ale věří, že svůj postup obhájí.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády /nest. za ANO/
--------------------
Nikdy nevíte, co může nastat. Já nemám prostě křišťálovou kouli. Nepochybně budou žaloby všude ve světě, protože to, co se odehrálo prostě v posledních dvou měsících, od Asie, přes Evropu, po Spojené státy, to je něco nevídaného.

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/
--------------------
Na začátku jste měli všichni strach. Prostě nás nekritizovali, prostě mlčeli chvilku. I opozice byla zalezlá. Všichni jsme se báli, jestli to nebude jak v Itálii.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády /nest. za ANO/
--------------------
Díky tomu, že jsme rozhodovali rychle a důsledně, možná v ne ideální formě, tak jsme zachránili nejenom desítky, stovky, možná tisíce životů, ale současně jsme se stali a dostali do situace, že před námi má respekt celá Evropa.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Dosavadní vývoj počtu nemocných je v České republice skutečně příznivý. Počet nově nakažených v rámci provedených testů klesá. A klesá i počet aktuálně nemocných. Naopak stoupá počet zemřelých v souvislosti s infekcí nového koronaviru, a to i mezi zdravotníky. Úřady zaznamenaly už 3 úmrtí nakažených zdravotních sester, jenže ministerstvo zdravotnictví informace o nich tají. Známý je jen případ z 30. března, kdy zemřela sedmačtyřicetiletá zdravotní sestra Věra z pražské Thomayerovy nemocnice. Druhá zdravotní sestra zemřela 7. dubna. Třetí minulý týden. U těch už ale odmítá ministerstvo zdravotnictví cokoliv říci.

Gabriela ŠTĚPANYOVÁ, mluvčí Ministerstva zdravotnictví
--------------------
Platí to, že nebudeme říkat, v jaké nemocnici je. To jsou prostě statistiky lidí, kteří zemřeli s covidem. A to znamená, že někdy tam není třeba ani ta příčina. Záleží, jestli někdo z lékařů nařídil pitvu, nenařídil a tak dále.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory
--------------------
Ukazuje se, že práce zdravotníků je skutečně extrémně riziková. Řada z nás stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. V současnosti tvoří zdravotníci přibližně 10 % všech nakažených.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Právě smrt zdravotní sestry Věry z Thomayerovy nemocnice přitom na konci března na některá úskalí péče o nakažené upozornila. Věra pečovala o jednoho z prvních nakažených ve vážném stavu, o pražského taxikáře Roberta. Virus zřejmě chytil od někoho ze zákazníků. Přesně se to ale nepodařilo zjistit. Měsíc byl v umělém spánku. Když se jeho stav zlepšil a lékaři ho probudili, se slzami v očích zdravotníkům děkoval za záchranu svého života.

Robert M., hospitalizovaný taxikář
--------------------
Prostě tyhlety lidi jsou andělé. Opravdu andělé. Za to je právě taky obdivuju, jak riskujou. Prostě dennodenně tady nastavujou vlastně svůj krk.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Věra byla jedním ze zdravotníků, kteří o Roberta pečovali v první polovině března na plicní klinice v pražské Thomayerově nemocnici. Roberta tu hospitalizovali se zápalem plic a nejdřív nikdo netušil, že má koronavirus. Věra se od něho nakazila a jako první zdravotník v České republice s koronavirovou nákazu zemřela. Věra přitom podle oficiálních závěrů nezemřela kvůli koronaviru. Příčinou její smrti byl infarkt. Podle kolegů a známých nepřežila pocit hanby a nespravedlnosti, který měla kvůli kritice nakažených zdravotníků z úst politiků. Věřiny pocity popsala médiím její nařízená lékařka.

redaktorka/citace: Vašáková, nadřízená zesnulé zdravotní sestry Věry, Thomayerova nemocnice, zdroj: Novinky.cz
--------------------
Ona se cítila zrazená či neprávem zostuzená. Říkala, že její tatínek, když viděl pořad v televizi, málem dostal infarkt. Plakala do telefonu, že podá výpověď a nebude tu chtít už nikdy pracovat, že je to hrozná špína, co je na ni házená.

Roman PRYMULA, předseda, Česká vakcinologická společnost
--------------------
Ve dvou případech tam došlo k nákaze i při plné ochraně. To znamená, je známo, že když ti lidé nesvlékají ten ochranný oděv dostatečně přesně a dostatečně pečlivě, tak tam může docházet k nákaze.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Takže to byla, promiňte, trošku jejich chyba, že přece jenom v té únavě a v tom množství práce neudělali možná něco úplně dokonale.

Roman PRYMULA, předseda, Česká vakcinologická společnost
--------------------
Jistě.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Spekulujeme trošku, ale.

Roman PRYMULA, předseda, Česká vakcinologická společnost
--------------------
Já jen nikoho nechci obviňovat z chyby, protože sami, když jsme v nějaké situaci a 3, 4 hodiny jsme v nějaké stresové situaci, tak si prostě někdo otře čelo, a to je přesně to, co nemá udělat.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Věra ještě den před svou smrtí kritizovala na sociálních sítích nedostatek ochranných pomůcek v nemocnicích.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/
--------------------
Personál měl samozřejmě ochranné prostředky, takže je otázkou vlastně, jak možné že, že ta nákaza se tam takto masivně rozšířila. Pravděpodobně někteří z těch lidí z personálu se nakazilo vně nemocnice.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Právě tyto výroky politiků Věru trápily. Nemocnice se za své zdravotníky postavila. Věra prý nijak nepochybila.

Martina VAŠÁKOVÁ, přednostka Pneumologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice
--------------------
To nám všem je nesmírně líto. Pro nás to byla drtivá ztráta. Obětavá sestřička, mladá žena, která prostě svoji práci brala velmi vážně, a pro toho pacienta udělala absolutní maximum. Pro ni to byl neskutečný psychický stres pro ni a pro její rodinu pak o sobě v médiích slyšet, jak je nezodpovědná, jak roznáší infekci. Nic z toho prostě nebyla pravda. Ona si to velmi brala k srdci, a já prostě se domnívám, že ten stres byl jeden z určitě z přispívajících faktorů jejího odchodu.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Také díky Věře Robert nákazu koronavirem přežil. Od Thomayerovy nemocnice ho převzala Všeobecná fakultní nemocnice, a tam dostal, zatím jako jediný pacient v České republice, experimentální lék remdesivir.

Robert M., hospitalizovaný taxikář
--------------------
Těm lidem, co mi pomáhaj, bych chtěl vzkázat, že jim hrozně děkuju. Všem. Že si toho moc vážím. Že mě z toho dostali.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Zdravotníkům poděkoval i Robertův syn. Také on prodělal nákazu koronavirem. Nakazil se nejspíš právě od otce a uzdravil se.

Marek M., syn nemocného taxikáře
--------------------
Strašně jsem se bál. Jsem tomu moc ani naději nedával. Sami doktoři řekli, že máme čekat na to nejhorší. Už aby byl doma.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Mezi stovkami nakažených zdravotníků byla i Eva Šprlvá, vrchní sestra porodnice ve Frýdku-Místku. Také ona se koronavirem nakazila a vůbec neví kde. Dokonce s manželem zrušila i dovolenou v Itálii, kterou plánovali.

Eva ŠPRLOVÁ, vrchní sestra porodnice, Nemocnice ve Frýdku-Místku
--------------------
Měla jsem trochu rýmu, trošku mě škrábalo v krku. Snad jsem měla takový chrapot, ale neměla jsem ještě teplotu, a v té době bylo asi kolem stovky nemocných v České republice, takže já jsem si určitě myslela, že já k nim nepatřím. O to větší šok byl, když mi pak večer zavolali výsledek a já jsem byla pozitivní.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
A nakazil se také její manžel. Ten dokonce skončil v nemocnici.

Jiří ŠPRLA, manžel Evy Šprlové
--------------------
Prostě to začalo tak trošku gradovat už. Už to i bylo 39, že se člověk probudil úplně vlastně mokrej, jo, že to se dalo ždímat na vás, a potom se to vlastně začlo stupňovat tou bolesti hlavy, což vlastně bylo nesnesitelné, to bylo 24 hodin vás bolela hlava pořád, ale jako strašným způsobem.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
A tohle je Jiří Zachovalý, jeden z prvních uzdravených pacientů, o kterého pečovali zdravotníci ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Na konci března mával do objektivu naší kamery z lůžka na jednotce intenzivní péče. Tehdy nevěděl, jestli nákazu přežije. Teď nás přivítal u sebe doma.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dobrý den.

Jiří ZACHOVALÝ, uzdravený pacient
--------------------
Vzpomněla jste si na mě?

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
No, to nemůžu zapomenout Takhle jsme na sebe mávali.

Jiří ZACHOVALÝ, uzdravený pacient
--------------------
Ano, jsme nevěděli, jestli už to bude naposled, tak jsem mával jak divý. Tak to /nesrozumitelné/. Měl jsem na mále.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
První příznaky? Měl horečky, ale cítil se unavený. Bolela ho hlava.

Jiří ZACHOVALÝ, uzdravený pacient
--------------------
Tak jsem si říkal, no nic. Půjdu tady k obvodnímu doktorovi. Deset roků jsem nemarodil.

Jana ZACHOVÁ, manželka Jiřího Zachovalého
--------------------
Pak jeden den myslel, že se zblázní v noci, že prostě nemohl dýchat.

Jiří ZACHOVALÝ, uzdravený pacient
--------------------
Jo, to už si nepamatuju.

Jana ZACHOVÁ, manželka Jiřího Zachovalého
--------------------
Po tom týdnu tady zkolaboval, takže jsem musela volat rychlou. No, takže si ho odvezli. Nejhorší okamžiky, kdy mně v 11 hodin večer 15. března zavolali od svaté Anny, že teda manžela intubují, že nemůže dýchat, a že pokud jde do umělého spánku na plicní ventilaci, tak je to vážné.

Jiří ZACHOVALÝ, uzdravený pacient
--------------------
/nesrozumitelné/ Poklad, tyhle housličky mám z Vídně, nějakýho mistra vídeňskýho.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak dlouho ještě myslíte, že si dáte pauzu?

Jiří ZACHOVALÝ, uzdravený pacient
--------------------
Měsíc.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Počet uzdravených každým dnem výrazně stoupá. Aktuálně se blíží třem tisícovkám. Na základě tohoto vývoje začala vláda některá krizová opatření rušit. Neplatí už zákaz volného pohybu osob, ani zákaz cest do zahraničí. Otvírají se i některé velké obchody.

Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády /nest. za ANO/
--------------------
My jsme splnili náš slib. To znamená čekali jsme na výsledky Velikonoc a vycházíme z dat epidemiologů.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Jak si vláda poradí s tím, že některá její opatření označil soud za nezákonná, to se ukáže až v dalších dnech. Rozsudek chce napadnout kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

Jiří PŘIBÁŇ, profesor práva, Cardiff University, Velká Británie
--------------------
I v takto výjimečné situaci fungují soudy, funguje justice a nejsme vydáni napospas nějakému diktátorovi, byť by měl sebelepší, sebeušlechtilejší úmysly.

Hanuš HANSLÍK, redaktor
--------------------
Vláda také Poslanecké sněmovně navrhla prodloužení nouzového stavu až do druhé poloviny května. Právě na konec května zatím vláda plánuje také zrušení velké části dosavadních omezení.


Odveta za maršála
27.4.2020    
            
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Policie hlídá tři pražské politiky, kteří v minulých dnech projevili jasné postoje vůči diktátorským režimům. Jde o primátora Zdeňka Hřiba, starostu Řeporyjí Pavla Novotného a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Poslední jmenovaný nechal během koronavirové krize odstranit sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Starostu policie ukrývá na neznámém místě, téměř v absolutní izolaci a ani rodina neví, kde se úkryt nachází. Podle některých médií je Ondřej Kolář v ohrožení života. Promluvil exkluzivně pro náš pořad prostřednictvím internetového spojení. Natáčeli David Vondráček a Karel Vrána.

reportér
--------------------
Na náměstí Interbrigády v Praze byl dnes odhalen pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Slavnostnímu aktu byli přítomni Vasil Bilak, Karel Hoffmann, Václav Hůla, Alois Indra, Antonín Kapek, Josef Kempný a Josef Korčák, kandidát předsednictva Miloš Jakeš.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
Na odlehlém místě, vypnul jsem si telefon, vypnul jsem si všechno a je pravda, že je tady nějaký bezpečnostní režim, to nebudu zastírat.

reportér
--------------------
Minulý týden proniklo na veřejnost, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář je pod ochranou české policie na neznámém místě. Podobnou policejní ochranu získal i primátor Prahy Zdeněk Hřib a starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Primátor Hřib rozhovor pro časové zaneprázdnění odmítl.

Pavel NOVOTNÝ, starosta, MČ Praha-Řeporyje /ODS/
--------------------
Mám krátkodobou policejní ochranu.

reportér
--------------------
Souvisí to nějak s tím, co se děje okolo sochy maršála Koněva, kolem vaší chystané sochy ruské osvobozenecké armády?

Pavel NOVOTNÝ, starosta, MČ Praha-Řeporyje /ODS/
--------------------
Já, i kdybych řekl, že to nesouvisí, tak poruším nějakou dohodu, co jsem udělal s policií. Já to hodně držím, takže výjimečně nebudu komentovat, snad poprvé v životě.

reportér
--------------------
Časopis Respekt se zmiňuje o příjezdu ruských agentů na naše území a o přítomnosti ruského občana, který představuje pro starostu Ondřeje Koláře aktuální bezpečnostní riziko.

reportér
--------------------
Policie i tajná služba odmítli situaci kolem tří pražských politiků komentovat.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
Tím, že mám malé děti, tak se snažím to na ně nepřenášet. Snažíme se nějakým způsobem dělat, jako by se nic nedělo, ale samozřejmě je to trochu složitý.

reportér
--------------------
Otcem starosty Ondřeje Koláře je bývalý poradce Václava Havla a náš bývalý velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech Petr Kolář.

Petr KOLÁŘ, otec starosty Ondřeje Koláře
--------------------
Bojím se o svého syna. Každý normální rodič se o své děti bojí. Pokud oni někoho chtějí zničit, tak na to jdou. Viděli jsme případ Litviněnko, otrava plutoniem, viděli jsme Skripala, Novičok...

reportér
--------------------
Možná jde o příliš silné srovnání. Obavy otce o syna jsou ale pochopitelné. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu totiž vyhlásil, že chce pražské politiky nechat soudit v Moskvě, a jak na tyto snahy ruské strany reagoval prezident Miloš Zeman?

Miloš ZEMAN, prezident České republiky
--------------------
Je to vměšování do vnitřních věcí, ač odstranění sochy maršála Koněva považuji za hloupost. Zničení totiž nemusí být fyzické, to může být dáno i přesunutím.

reportér
--------------------
Jaké jsou momentálně diplomatické vztahy s Ruskem? Teď v tuto chvíli, máme dneska čtvrtek.

Tomáš PETŘÍČEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------
Řekněme si na rovinu, že delší dobu nevzkvétají, že se nedaří rozvíjet například politický dialog. Naposledy vlastně Rusko navštívil ministr zahraničních věcí Svoboda.

reportér
--------------------
Tak já jsem tady před dvěma minutami si právě přečetl zprávu, že politolog Čerňachovskij z Ruské federace se vyjádřil v tom smyslu, že by se mělo s vaším synem Ondřejem zacházet jako s protektorem Heydrichem.

Petr KOLÁŘ, otec starosty Ondřeje Koláře
--------------------
Očekával bych, že se Ruská federace oficiálními ústy vyjádří, že to je nepřípustné, ale to se neděje.

reportér
--------------------
Co předcházelo tomu, že se starosta Prahy 6 Ondřej Kolář stal předmětem nenávisti současného ruského vedení. V našem pořadu jsme v posledních letech několikrát informovali o tom, že se starosta s vedením radnice pokoušel vysvětlujícími tabulkami doplnit sochu, která uctívá Koněva jako osvoboditele Prahy. Na tabulkách se vedle konstatování, že Koněv měl velké zásluhy na osvobození Evropy od nacismu, objevila informace, že se do dějin zapsal i potlačením protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956 a v roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. Od té doby se o Koněva odehrávaly politické bitvy mezi jeho odpůrci a příznivci.

mluvčí
--------------------
Komunisti jsou zločinci, vrahové a komunismus je fašismus. Ať jde tenhle pomník do prdele!

reportér
--------------------
Nezůstalo jen u slovních přestřelek. Na soše se objevovaly hanlivé nápisy, které příznivci maršála mazali.

mluvčí
--------------------
Začalo se to šířit internetem, že socha byla pomalována nebo politá barvou, ale tentokrát se k tomu radnice postavila tak, že to čistit nebude.

reportér
--------------------
Už v srpnových dnech roku 2019 se na dezinformačních webech začaly objevovat informace, že dědeček starosty Ondřeje Koláře a otec bývalého diplomata Petra Koláře byl kolaborant, nacista a gestapák.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
Byli 2–3 dny od toho, kdy se 21. srpna ta socha opět objevila politá barvou. Tak zhruba 2 dny na to vyšla ta zpráva o tom propojení naší rodiny s gestapem.

reportér
--------------------
Dezinformátoři využili archivní fotografie spolupracovníka gestapa Otto Kolare, kterého spojili s rodinou Kolářů, ačkoliv s nimi neměl nic společného.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
Moji oba dědečkové pořád ještě žijí. Ani jeden z nich se nejmenuje Otto, ani jeden z nich se nenarodil v Českých Budějovicích a ani jeden z nich nemohl pracovat pro gestapo, protože se oba narodili, respektive jeden, těsně před válkou a jeden už během války.

Petr NUTIL, Mnaipulátoři.cz
--------------------
Prvním masovým výskytem byla zasažená facebooková skupina, která se jmenuje skupina Přátel Ruska v České republice. Nepovažovali za nutné vygumovat ručně dopsanou poznámku z roku 1945 o tom, že Otto Kollár zemřel v Rakousku. On už je v roce 1945 mrtvý.

mluvčí
--------------------
Mohl bych vám položit jednoduchou otázku ohledně financí, co stál pomník, co stálo lešení.

mluvčí
--------------------
Až se zbavíte předsudků, tak pak se můžeme bavit.

reportér
--------------------
12. září 2019 na pozadí demonstrací, příznivců a odpůrců odstranění sochy sovětského komunistického vojevůdce odhlasovali zastupitelé Prahy 6 přemístění sochy. 33 hlasů pro, 1 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
Když potom byl vyhlášen nouzový stav, tak naprosto bez jakéhokoliv mučení přiznávám, že jsme si řekli, že se tato situace hodí k tomu, aby ta socha byla sundána naprosto v klidu a bez těch šarád, které se tam odehrávaly právě v loňském září.

reportér
--------------------
Okamžitě po sejmutí sochy vysílala v hlavní zpravodajské relaci nejsledovanější státní televize v Rusku zpravodajství z Prahy.

moderátor ruské televize
--------------------
Ondřej Kolář. V den odstranění sochy legendárního sovětského maršála si neodpustil sarkasmus. Neměl roušku. Pravidla platí pro všechny stejně. Ven jen s rouškou nebo jinou pokrývkou úst a nosu.

Petr NUTIL, Mnaipulátoři.cz
--------------------
Jak si vysvětlujete, že v době světové pandemie, krize na Blízkém východě zařadí zprávu o odstranění Koněva jako první a je to na 5 minut?

Jefim FIŠTĚJN, politický komentátor
--------------------
Je to běžný trik poděděný po sovětských dobách, kdy na pozadí vlastních potíží úřední moc se snaží překrýt dojem z těch vlastních potíží nastolením, navozením nějakého falešného, fiktivního tématu.

Jan ŠÍR, politolog
--------------------
Takovým tím centrálním mobilizačním mýtem je ten mýtus velké vlastenecké války. Tento kult, vlastně toto zbožštění války, postupně prosakuje prakticky všemi sférami veřejného života.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
Socha maršála Koněva nikdy nebyla válečným hrobem. Byla postavená v době normalizace v roce 1980.

Plk. Karel VRÁNA, odbor pro válečné veterány MO ČR
--------------------
Ruská strana dneska tvrdí, že pomník maršála Koněva je válečný pomník a že si zaslouží ochranu. Statut válečného hrobu, o který se Česká republika stará, je vymezen zákonem a podmínkou je, že připomíná padlé hrdiny. Toto socha maršála Koněva nesplňuje.

reportér
--------------------
Nejnovější vývoj v kauze Koněv? Ruská federace zahájila trestní řízení se samosprávou Prahy 6.

Jan ŠÍR, politolog
--------------------
V tom tiskovém prohlášení ruského vyšetřovacího výboru je uvedený paragraf, který je součástí ruské legislativy, ruského trestního zákona, už od roku 2014. A ten článek se jmenuje Rehabilitace nacismu a spadá pod zločiny proti mezinárodnímu míru a bezpečnosti. V té tiskové zprávě nebyl uveden konkrétní pachatel, pouze se tam hovořilo o místní samosprávě města Prahy. V případě, že by došlo k zahájení trestního stíhání, pak by mohl existovat právní titul pro to, aby Ruská federace mohla žádat ostatní členské státy Interpolu součinnost při zatčení.

Tomáš PETŘÍČEK, ministr zahraničí /ČSSD/
--------------------
Kvůli tomu vydávat české občany na území Ruské federace nebudeme, takže vymahatelnost je prakticky nulová.

Petr NUTIL, Mnaipulátoři.cz
--------------------
Dnes ve střední Evropě, v civilizované zemi, klíčí semena nacismu. Neonacismu. A to my nemůžeme akceptovat.

Adam KOLÁŘ, bratr starosty Ondřeje Koláře
--------------------
Bráchovi chodí na denní bázi desítky výhrůžných zpráv: "Takže jsi odstranil sochu, ty /cenzura/, na každý prase se vaří voda! Chcípni i s tím tvým tatínkem, stejně /cenzura/. Ahoj kašpare, začnou ti smutné dny. Být ve věznici v Rusku? To není pionýrský tábor jak tady. Začni se bát, ty kreténe, už tě sledují."

mluvčí
--------------------
Jasně určuje, že odstranit takový památník lze pouze na základě...

reportér
--------------------
Proruští aktivisté po odstranění Koněvovy sochy zahltily internet výhrůžkami na adresu tří pražských politiků – Ondřeje Kláře, Pavla Novotného a Zdeňka Hřiba.

Jiří ČERNOHORSKÝ, proruský aktivista
--------------------
Aby tady takhle někdo provokoval jako ten hajzl Novotný a Kolář a opravdu někam zakopat tady tyhlety šmejdi odporný, to nemá právo na život!

reportér
--------------------
Vy jste se vyjádřil, že by nemusel vůbec žít, pan starosta Prahy 6. Jak jste to myslel?

Jiří ČERNOHORSKÝ, proruský aktivista
--------------------
Nezaslouží si svůj život, který žije. Tečka. Ale já ho života zbavovat nemůžu, to ho zbaví někdo jiný.

Jiří ČERNOHORSKÝ, proruský aktivista
--------------------
Sobotku bych pověsil, Kalouska bych pověsil.

reportér
--------------------
Na Jiřího Černohorského kvůli jeho výrokům na adresu starosty Koláře a Novotného podal trestní oznámení senátor Václav Láska.

Václav LÁSKA, advokát a senátor /Piráti/
--------------------
Z mého pohledu je tam buďto nebezpečné vyhrožování, anebo by se to taky dalo pojmout jako návod k trestnému činu ublížení na zdraví, ale to si posoudí orgány činné v trestním řízení.

Jan LACINA, místostarosta MČ Praha 6 /STAN/
--------------------
To rozhodnutí, že Koněv bude přemístěn do některé z paměťových institucí, vzniklo v září roku 2019.

Petr BLAŽEK, historik, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Muzeum paměti 20. století podepsalo smlouvu s městskou částí Praha 6 o trvalé zápůjčce, kde zrovna zasedá komise na pražském magistrátu, která vybírá vhodné místo. Já osobně bych se přimlouval za to, aby vzniklo něco jako Lapidárium pod Stalinem.

Ondřej KOLÁŘ, starosta, MČ Praha 6 /TOP 09/
--------------------
My jsme si o tuhle tu situaci neřekli. Ona k nám přišla a my ji teď řešíme. Já nelituju ničeho a udělal bych to znovu určitě.

Útěk z Natzweileru
27.4.2020    
            
Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Když na jaře roku 1945 začali Spojenci osvobozovat koncentrační tábory na území takzvané Velkoněmecké říše, byli často zděšeni tím, co v nich viděli. Jen málokdo tehdy věděl o unikátní zprávě, kterou sepsal československý důstojník Josef Mautner-Brixi již počátkem roku 1943, a která popisovala podmínky v nacistických lágrech. Brixi sám prošel koncentráky v Dachau, Buchenwaldu a alsaském Natzweileru, odkud se mu v roce 1942 za dramatických okolností podařilo uprchnout. Jeho zpráva ale nakonec nezapadla a byla později použita při procesech s vedením a dozorci těchto lágrů. Více v reportáži Karla Vrány.

Audrey STUDEROVÁ, Památník koncentračního tábora Natzweiler
--------------------
Tento útěk je jednou z nejznámějších událostí tohoto tábora.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Útěk z alsaského koncentračního tábora Natzweiler očima českého vězně Josefa Mautnera-Brixiho připomíná scénář napínavého hollywoodského filmu. Pětice vězňů projela hlavní branou koncentráku v ukradených uniformách SS a autě ukradeném veliteli lágru. Brixi to popsal ve své zprávě pro československou exilovou vládu.

zpráva Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
Dne 4. srpna 1942, byli jsme již převlečení a v garáži. Hans si navlékl již připravený dlouhý kožený kabát SS Obersturmführera Schlachtera, nasadil si jeho čepici, vzal moje brýle, sedl za volant a spustil motor. Předtím jsme vyhodili zadní sedadla. Christmann a já ulehli jsme v zádi vozu a přes nás hodili přikrývku.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Zpráva je unikátní i tím, že jako jedna z prvních přinesla informace o poměrech v nacistických lágrech.

zpráva Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
Spíláním, bitím a trýzněním všeho druhu byli vězňové hnáni k rekordnímu tempu při budování buchenwaldského krematoria. Koncem roku 1941 po vstupu SSSR do války a při popravách ruských důstojníků a komisařů prováděných zvláštním způsobem v buchenwaldském táboře nestačila ani tato výkonná stanice, a proto jsme ji museli rozšířit na dvojitý výkon.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Josef Mautner-Brixi za první republiky působil v československé armádě i jako důstojník tankového vojska. Půl roku po okupaci země 1. září 1939 byl společně s řadou dalších osobností zatčen gestapem a převezen nejprve do koncentračního tábora v Dachau, později do Buchenwaldu a nakonec alsaského Natzweileru.

Oldřich BRIXI, syn Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
1. září 1939 to byl první den druhé světové války; den, kdy pro otce přišli gestapáci. Ten pán byl v šedém šatu, měl klobouk a celkem pořád si pamatuju, jak vypadal a jak pak od otce odchází.

Audrey STUDEROVÁ, Památník koncentračního tábora Natzweiler
--------------------
Před válkou to bylo oblíbené místo na zimní sporty. Byl tu hostinec a dráha pro saně. Štrasburští obyvatelé, kteří si mohli dovolit dovolenou, sem jezdili sáňkovat, lyžovat a užívat si čerstvého vzduchu. V létě si sem jezdili užívat slunce a hor.

Pavla PLACHÁ, historička, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Ten tábor v Natzweileru se vyznačoval velice tedy tvrdým zacházením. Vězni tam zpočátku vykonával velice těžké práce v kamenolomu. Později ty práce v kamenolomu ustoupili vlastně na úkor práce vězňů pro válečný průmysl.

mluvčí
--------------------
Tady probíhaly pokusy na vězních s tyfovými bacily, díky nimž vlastně v Táboře vypukla později tyfová epidemie.

Audrey STUDEROVÁ, Památník koncentračního tábora Natzweiler
--------------------
V Natzweileru bylo přibližně 52 tisíc vězňů, z nichž 22 tisíc zemřelo. Úmrtnost byla asi 40 procent, což je jedno z nejvyšších procent v celém nacistickém koncentračním systému.

Pavla PLACHÁ, historička, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
U nás není Natzweiler známým táborem proto, že v něm nebylo vězněno příliš mnoho československých vězňů. Bylo jich podle odhadů několik desítek.

Jiří PLACHÝ, historik, Vojenský historický ústav
--------------------
4. srpna 1942 pětice vězňů odešla do komanda Strudhoff, který se nachází o několik set metrů níže, kde byly garáže SS, převlékli se do uniforem SS, které obstaral jeden z nich, který pracoval v prádelně a sedli do auta, které náleželo jednomu z důstojníků, který byl v té době odvelený nebo byl na dovolené.

Oldřich BRIXI, syn Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
Jel loukou nahoru až k silnici mezi dvěma strážnými, kteří v domnění, že jede skutečně Obersturmführer Schlachter v doprovodu druhého SS příslušníka, se o nás vůbec nezajímal. Prý dokonce jeden z nich postavil se do pozoru a zakřikl k vozu:

mluvčí
--------------------
"Stanoviště šest, nic nového! Heil Hitler!

Audrey STUDEROVÁ, Památník koncentračního tábora Natzweiler
--------------------
Tento útěk je jednou z nejznámějších událostí tohoto tábora. Samozřejmě, jelikož to byl jediný případ, kdy se odsud vězňům podařilo utéct, ale hlavně proto, že jeden z těchto vězňů – pan Winterberger – byl Francouz a Alsasan. Po válce se sem vrátil a dlouhá léta tady dělal průvodce a mohl návštěvníkům vykládat, co se tady přesně stalo. Díky němu máme o tomto útěku hodně informací.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Uprchlíkům trvalo dlouhé 3 týdny, než se dostali na hranice neokupované jižní části Francie.

Jiří PLACHÝ, historik, Vojenský historický ústav
--------------------
V té době taky došlo vlastně k tragické události, kdy se od skupiny oddělil německý vězeň Alfons Christmann, který byl následně zatčen francouzskou policií a byl vydán Němcům.

Oldřich BRIXI, syn Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
A pak ho velice krutě mučili a pak ho pověsili přímo na tom Apellplatzu v Natzweileru.

Jiří PLACHÝ, historik, Vojenský historický ústav
--------------------
Vlastně i udává Mautner, že odjeli 20 minut před příjezdem gestapa. Během několika dní se přes Portugalsko a Irsko dostali do Velké Británie. Té zprávy bylo potom použito například při přípravě buchenwaldského procesu, kterou řídil československý delegát v komisi Spojených národů, pozdější generál Bohuslav Ečer, která vznikala právě díky Mautnerovi ještě před skončením války a před osvobozením Buchenwaldu.

Karel VRÁNA, redaktor
--------------------
Po osvobození se Brixi vrátil do Československa.

Oldřich BRIXI, syn Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
Rychle jsme se sblížili. A tehdy jsem byl velice hrdinně na něho, protože byl voják, byl v uniformě, no a pak bylo známo, že se mu podařil útěk z toho koncentračního tábora.

zpráva Josefa Mautnera-Brixiho
--------------------
Dnes po určitém časovém odstupu připadá mně samotnému celý útěk jako neuvěřitelné dobrodružství. Měl jsem více než štěstí, že jsem unikl německým pochopům a zdaření celého útěku připisuji shodě velmi příznivých událostí.

Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Pro dnešek se loučím, ale s novými kauzami tu budeme zase za týden. Díky za pozornost a hezké dny, když to půjde.


