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Studio: Nová zjištění o majetku, který kancléř Mynář pořídil z neoprávněné dotace. Co jsme vyčetli z katastru nemovitostí. Než se dostal do Svobodovy armády, prošel gulagem. Jeden z posledních veteránů, který se narodil na Podkarpatské Rusi. Morové rány, španělská chřipka, břišní tyfus. Jaké epidemie nás v historii zasáhly a jak jsme s nimi bojovali.
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Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Od nástupu na Hrad se nepřizpůsobuje pravidlům kancléř Vratislav Mynář, ale pravidla se přizpůsobují jemu. Dokonce i prezident časem upustil od své podmínky, že musí mít bezpečnostní prověrku, protože pan Mynář ji od Národního bezpečnostního úřadu nezískal. Během karantény si udělal zabijačku, a pak národ pobavil historkou o praseti, které se muselo narychlo sníst. Ale mnohem vážnější jsou jeho dotační delikty. V následující reportáži dokazujeme, že dotační pravidla u penzionu v Osvětimanech porušil ještě víc, než jak zjistily úřady. Je to černé na bílém, ale pan Mynář dál tvrdí, že nic neporušil. Natáčely Jana Neumannová a Adéla Paclíková.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dobrý den, pane kancléři. Česká televize, můžeme vás poprosit o ten rozhovor ohledně dotací?

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Já jdu teď pracovat ohledně rozpočtu. Pokud máte nějaké otázky ohledně rozpočtu, tak ty prosím klidně.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
jeden z nejvlivnějších mužů na Pražském hradě, kancléř Vratislav Mynář čelí podezření, zda nevyužil ve svůj prospěch bezmála dvacetimilionové dotace na výstavbu penzionu. My ale přineseme další důkaz, že se tak stalo.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Na dům šly 2 dotace. První získal spolek Chřibák ve výši 13 000 000 Kč, druhou šestimilionovou dotaci pak obdržela Mynářova firma Clever management.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Spolek Chřibák nepochybil při čerpání dotací z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolek Chřibák nebude muset vracet dotaci 13 000 000, protože k tomu není žádný důvod.

Ondřej MACURA, mluvčí Ministerstva školství
--------------------
My jsme požádali příjemce dotace o vratku ve výši 975 000 z celkových 13 000 000.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Společnost Clever management nepochybila při podání žádostí o dotaci z ROPu Střední Morava.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dotace jsou problematické obě. Úřad firmu vyzval i k vrácení celé evropské dotace, tedy téměř 6 000 000 Kč.

Dana KOPLÍKOVÁ, vedoucí odboru kontroly a plateb, ROP Střední Morava
--------------------
Společnost Clever management dobrovolně na základě výzvy dotaci ve výši 5 000 994 Kč v termínu nevrátila.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Případem se zabývá už i policie.

Hynek OLMA, mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně
--------------------
Cílem je prověřit, zda v souvislosti se stavbou sportovní ubytovny a penzionu v městysi Osvětimany nedošlo ke spáchání trestného činu dotační podvod, respektive poškození finančních zájmů Evropské unie.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
To, co je dnes penzion, který provozuje kancléř Mynář, měla být původně ubytovna pro sportovce. Právě s tímto zdůvodněním o dotaci požádal spolek Chřibák. S žádostí Chřibák uspěl a na ubytovnu od ministerstva školství získal 13 000 000 Kč. Poté, co ministerstvo při kontrole zjistilo, že je budova využívána v rozporu s pravidly, požádalo spolek Chřibák o vrácení jednoho milionu korun.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak velká zátěž to pro ten spolek je? Skoro jeden milion korun.

Otakar BERKA, předseda spolku Chřibák
--------------------
Určitě je, ale určitě si s tím poradíme.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Z čeho jste to zaplatili?

Otakar BERKA, předseda spolku Chřibák
--------------------
Z peněz, které jsme získali, které nám třeba pomohly v tom začátku.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Příběh dnešního penzionu začíná v roce 2008, kdy spolek Chřibák začal vedle sjezdovky Vratislava Mynáře stavět ubytovnu pro sportovce.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
U projektu turistické ubytovny jsem byl od samého začátku. Zhruba před 12 lety se občanskému družení Chřibák podařilo získat jednorázovou dotaci, která však stačila na to, aby se udělala hrubá stavba a střešní plášť. Následně žádná dotace občanskému sdružení Chřibák se nepodařila získat.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Budovu tak dostavila Mynářova společnost Clever management. Nešlo ale jen o její peníze, požádala také o podporu i z evropských fondů. Tam získala skoro šestimilionovou dotaci, ale už ne na ubytovnu, ale na tříhvězdičkový penzion.

Lukáš WAGENKNECHT, senátor, odborník na dotace /nestr. za Piráty/
--------------------
Pro mě je hlavní problém, podstaty toho problému, který řešíme, je to, že byly ty dotace. Jedna šla ze strany státního rozpočtu na podporu sportu, na výstavbu ubytovny, která na /nesrozumitelné/ pro sportovce, kteří budou sportovat na přilehlém sportovišti. A ta druhá evropská dotace z ROPu, ta měla jít vlastně na podporu cestovního ruchu. Když to pak vezmete, tak stejný dům dostane podporu na nějaký předmět toho plnění. Jedna veřejná služba, druhé podnikatelské nějaké aktivity. To se vylučuje navzájem.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Penzion dostavili v roce 2012, jen o rok později se Miloš Zeman stává prezidentem. A Vratislava Mynáře si bere s sebou na Hrad jako svého kancléře. Ten se tak jako nejbližší spolupracovník prezidenta stává veřejnou postavou. Jedna ze Zemanových prvních cest mířila do Mynářových Osvětiman.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Na kancléře se tak začíná víc svítit. Nejen, že se o něj zajímala média, ale vzápětí i zpravodajské služby. Prezident Zeman totiž oznámil, že si jeho kancléř má nechat udělat bezpečnostní prověrku. Jenže kolem Mynáře postupně začala vyplouvat řada podezření.

Miloš ZEMAN, prezident republiky
--------------------
Tak Vratislav Mynář si především bude muset urychleně dodělat prověrku.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Všichni se tak začali zajímat o kancléřovy podnikatelské aktivity i původ jeho majetku. Připomeňme si naši loňskou reportáž, kde jsme na problémy s dotacemi na penzion upozornili.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Nenašel se žádný investor, který by pokračoval v tomhle projektu, a stál jsem před rozhodnutím, které jsem vyřešil tím, že jsem požádal svého společníka a kamaráda, zda bychom naše soukromé prostředky neinvestovali do tohohle projektu, a nedotáhli ho do zdárného konce. Kolega souhlasil, založili jsme soukromou společnost. Nainvestovali naše soukromé peníze, hrubou stavbu ubytovny jsme předělali na penzion.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jak už ale víme a o čem hradní kancléř nemluví, z evropských fondů dostal na dostavbu penzionu 6 000 000. Dohromady s první dotací od ministerstva školství ve výši 13 000 000 to je celkem 19 000 000 Kč z veřejných peněz. Jak jsme zjistili, při čerpání těchto dotací došlo k porušení hned několika pravidel. V první řadě jde o to, že se spolek Chřibák zavázal, že ubytovnu po dobu 10 let dále nepronajme.

reportérka/citace: Zdroj: Rozhodnutí o přidělení dotace od MŠMT
--------------------
Jiná zcizení majetku pořízeného s účastí dotace, anebo při jeho využívání k jinému než k registrovanému účelu, anebo při předání do dlouhodobého pronájmu jiným subjektům, bude vždy považováno za neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jenže spolek Chřibák pronajal ubytovnu dál, a to právě Mynářově firmě. Smlouvu uzavřel hned po několika měsících, i když to měl na 10 let zakázáno.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pokud se jedná o ten pronájem. To znamená je podle vás v rozporu s dotačními pravidly, když spolek Chřibák pronajal tu, v tu chvíli ještě nedostavěnou budovu společnosti Clever management?

Petr LEYER, právník, Transparency International
--------------------
Pronájem objektu v té desetileté době udržitelnosti je jednoznačně v rozporu s těmi dotačními pravidly.

redaktor
--------------------
Měnila se některá z těchto podmínek?

Aneta LEDNOVÁ, mluvčí Ministerstva školství
--------------------
Podle mých informací se žádná z podmínek dotace neměnila.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Spolek Chřibák nepochybil při pronájmu hrubé stavby společnosti Clever management, protože se jedná o krátkodobý pronájem a s vědomím MŠMT.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Následná kontrola ministerstva pak také potvrdila, že pronájem nebyl v pořádku.

redaktorka/citace: Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství
--------------------
Byly porušeny podmínky stanovené rozhodnutím o poskytnutí dotace. Účel dotace byl dodržen. Byla však porušena podmínka provozování investiční dotace spolkem.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Chřibák vratku ze 13milionové dotace na přelomu roku zaplatil. Z vlastní činnosti přitom spolek vydělává jen částky v řádech desítek tisíc korun.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste mluvil o tom, že sponzoři mohli zaplatit tu vratku dotace.

Otakar BERKA, předseda spolku Chřibák
--------------------
Skončila debata o /nesrozumitelné/ na shledanou.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Jaký sponzoři to zaplatili?

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Na shledanou.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Problém ale byl i u druhé, tentokrát šestimilionové evropské dotace. Potvrdila jej i následná kontrola.

Dana KOPLÍKOVÁ, vedoucí odboru kontroly a plateb, ROP Střední Morava
--------------------
Těch předložení žádosti o dotaci nás žadatel neinformoval o již dříve poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu, z ministerstva školství, která byla poskytnuta na stejnou nemovitost.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zopakujme tedy, v čem je problém dvou udělených dotací na jednu budovu v Osvětimanech.

Lukáš WAGENKNECHT, senátor, odborník na dotace /nestr. za Piráty/
--------------------
Když to pak vezmete, tak stejný dům dostane podporu na nějaký předmět toho plnění. Jedna veřejná služba, druhé podnikatelské nějaké aktivity. To se vylučuje navzájem.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Celý problém, který vyplývá z obou kontrol, tak zjednodušeně řečeno, spočívá v tom, že na jeden dům mohla být poskytnuta jedna z těchto dotací, ale ne obě zároveň. ROP Střední Morava proto chtěl 6 000 000 Kč po Mynářově firmě zpátky. Ta dotaci ale dobrovolně nevrátila, a tak úřad celý případ předá k prošetření oddělení daňové kontroly. To pak rozhodne, zda bude dotaci vymáhat.

redaktor/citace: Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
--------------------
Co se týká závěrů kontroly ROP, nepředstavují rozhodnutí ani jiný právně závazný úkon správního orgánu. Navíc dle odborníků na danou problematiku a právních zástupců je rozhodnutí ROP chybné.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
To, co vidíte za mnou, je Penzion Malovaný, který provozuji, ale nikdy nepatřil ani mně, ani žádné mých firem, jak lživě tvrdí některá média v čele s Českou televizí. Stačí se podívat do katastru nemovitostí.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Nyní je skutečně na katastru nemovitostí zapsán jako majitel budovy spolek Chřibák. Pan Mynář zřejmě ale nepočítal s tím, že se někdo bude obtěžovat návštěvu katastru nemovitostí, kde jsou zapsané i staré údaje.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Z nich plyne, že nemovitost v letech 2012-2015 vlastnila Mynářova firma Clever management. Bylo to během desetileté ochranné lhůty, kdy spolek Chřibák budovu nesměl na nikoho jiného převést. Lživého tvrzení se tedy nedopustila Česká televize, ale právě kancléř Mynář.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
My se vás ale chceme zeptat na penzion v Osvětimanech.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Chceme vás, proč ho vaše firma vlastnila od roku 2012?

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Já na rozdíl od České televize respektuji pravidla této republiky a zákony. To znamená, až budu mít projednány všechny věci, které se týkají rozpočtu, tak pokud se nepletu, tak tiskové oddělení naše vám oznámilo, abyste poslali své otázky písemně.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
My je zašleme, ale můžete nám odpovědět na to, proč jste vlastnil penzion od roku 2012 do roku 2015?

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Pokud máte nějaké otázky k rozpočtu, budu se na vás těšit. Na shledanou.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Katastr nemovitostí ale jasně prokázal, že vlastníkem budovy byla po dobu tří let Mynářova firma. Bylo to v letech 2012-2015, kdy stále běžela desetiletá ochranná lhůta, během které tuto nemovitost měl vlastní spolek Chřibák.

redaktor/citace: Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
--------------------
Došlo k tomu nedopatřením, které se stalo pochybením zaměstnance. Budovu stále vlastní spolek Chřibák. Společnost Clever management vlastní pouze technické zhodnocení budovy.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Může se jednat o omyl, že by omylem namísto spolku Chřibák zapsal jako vlastníka té budovy společnost Clever management?

Jan LEHKÝ, právník, odborník na stavební právo
--------------------
No o omyl se asi jednat nemůže, protože tohle je vědomý dokument, který někdo nechává zapsat vlastně vlastnictví ve svůj prospěch.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
V katastru nemovitostí byla ta budova psána firmu Clever management. Několik let. Budova penzionu. Což vlastně by podle té dotace, podle těch pravidel od ministerstva školství tak by vlastníkem té budovy měl být spolek Chřibák.

Otakar BERKA, předseda spolku Chřibák
--------------------
/nesrozumitelné/. Mějte se. Na shledanou.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Současný předseda spolku Chřibák Otakar Berka byl v Osvětimanech starostou. A byl to právě on, kdo z této pozice v roce 2012 podepsal úřední doklad o přidělení evidenčního čísla penzionu. I v něm se píše, že vlastníkem budovy je Mynářova společnost Clever management.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
V roce 2015 se to /nesrozumitelné/ Chřibák a Mynářova firma totiž uzavřeli dohodu o narovnání, ve které píší, že zápis na katastru neodpovídá skutečnému právnímu stavu. A že vlastníkem je spolek Chřibák. Ten budovu dnes vlastní. Tuto smlouvu podepisoval za Mynářovu firma Miroslav Červenka.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste pan Červenka? Ano.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dobrý den.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Můžu se vás zeptat, pan Mynář jednu dobu vlastnil penzion přímo.

Miroslav ČERVENKA, jednatel firmy Clever management
--------------------
Nikoliv /nesrozumitelné/.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Vlastnil jednu dobu penzion, řeknete nám k tomu něco?

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Proč právě v roce 2015 se údajně napravují vlastnické vztahy u kancléře Mynáře? Nabízí se jednoduchá odpověď. Právě v tomto roce Vratislav Mynář nezískal bezpečnostní prověrku. Sám to vysvětloval jako nedorozumění.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Já bych to laicky nazval, že se jedná ve spoustě případů o nedorozumění, protože já jsem se samozřejmě snažil být co nejpřísnější ve všech těch záležitostech, které probíhaly celou dobu toho řízení, nicméně vzpomenout si na každý detail ze své pětadvacetileté, jak soukromé, tak podnikatelské historie nemůžu zaručit, takže já říkám, že je to nedorozumění.

Sylvie KLOBOUČKOVÁ, právníčka Transparency International
--------------------
U osoby, která chce prověrku, nesmí být přítomno takzvané bezpečnostní riziko. Ten zákon samozřejmě ta bezpečnostní rizika uvádí hodně široce. Pokud jsou přitomny nějaké pochybnosti o tom, jak žadatel svůj majetek nabyl, samozřejmě to může být bezpečnostním rizikem, a pokud to takhle Národní bezpečnostní úřad vyhodnotí, tak mu prověrku neudělí.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Ukažte mi člověka v téhleté republice, který si vzpomene před 10 lety, odkud mu přišly nějaký peníze a jejich důvod. Já takového člověka v republice neznám.

Lukáš WAGENKNECHT, senátor, odborník na dotace /nestr. za Piráty/
--------------------
Podle podmínek toho národního dotační projektu, to znamená té ubytovny, která měla být postavená v té hrubé stavbě, bylo podmínkou to, že příjemce dotace, v tomto případě spolek Chřibák, bude ten, kdo 10 let ten projekt nezcizí takzvaně. To znamená, že deset let bude v jeho vlastnictví, a neposkytne žádný podnájem komukoliv jinému, a bude ho sám používat pro své aktivity. A to se podle toho dokumentu, který máme nový, což je jako /nesrozumitelné/ rozhodnutí, ukázalo jako nepravda, kdy po čtyřech letech od úvodního schválení toho projektu, se stal vlastníkem úplně jiný subjekt, komerční soukromý subjekt pana Mynáře, a tím pádem vlastně ta podmínka základní, která tam byla, byla porušena.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
A není to porušení těch dotačních podmínek, že to nevlastnil spolek Chřibák, pane kancléři? Ptali jsme se ministerstva školství, zda považuje tento zápis v katastru nemovitostí za porušení podmínek dotace. Úřad ale na tuto opakovanou otázku neodpověděl.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
--------------------
Máte domluvený rozhovor na zítřek s otázkami. Teď tady na mě netahejte otázky, které zjevně nemůžu k nim mít informace.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Ani následující den slibovaný rozhovor neproběhl. Ministerstvo školství pouze zaslalo písemně tuto odpověď.

redaktorka/citace: Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství
--------------------
Kontrola plnění rozhodnutí o poskytnutí dotace u spolku Chřibák probíhala v roce 2019. V rámci probíhající kontroly byl ověřen zápis v katastru nemovitostí. V té době byl v katastru nemovitostí zapsán jako majitel objektu příjemce dotace. Předmětem kontroly nebyly dispozice s majetkem spolku Chřibák, nebo jiných osob v minulých letech.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle Mynáře to není v rozporu s podmínkami.

redaktor/citace: Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
--------------------
Není v rozporu, protože budovu stále vlastní spolek Chřibák.

Jan LEHKÝ, právník, odborník na stavební právo
--------------------
Porušení té dotace bych asi viděl v okamžiku, kdy ten příjemce dotace, to jest spolek Chřibák, musí být vlastníkem penzionu. To přestává platit v roce 2012, kdy se vlastníkem penzionu stává společnost Clever management.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
To, co vidíte za mnou, je Penzion Malovaný, který provozuji, ale nikdy nepatřil ani mně, ani žádné z mých firem.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Už jsme dokázali, že to není pravda, a pravda není ani další věta, kterou Vratislav Mynář údajný omyl vysvětluje.

Vratislav MYNÁŘ, kancléř prezidenta republiky
--------------------
Došlo k tomu nedopatřením, které se stalo pochybením zaměstnance.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
My jsme ale pátrali v katastru dál, a našli jsme dokument, který dokazuje, že to byl sám Vratislav Mynář, kdo nechal penzion zapsat na jeho firmu.

Jan LEHKÝ, právník, odborník na stavební právo
--------------------
V podstatě tohle je ohlášení nové stavby, kterou se zapisuje stavba na katastru. Vlastník pozemku pan Ing. Mynář souhlasí se zápisem vlastnictví ve prospěch společnosti Clever management, kterou ovládá pan Ing. Mynář. A katastr vlastně na základě tohoto dokumentu zapisuje stavbu ve prospěch společnosti Clever management.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Vratislav Mynář tento dokument podepisuje sám, pro srovnání můžeme ukázat jeho další podpis.

Jana NEUMANNOVÁ, redaktorka
--------------------
Můžete nám odpovědět na to, proč jste tvrdil, že jste nikdy nevlastnil ten penzion, a přitom jsme ho vlastnil prokazatelně? Podle katastru nemovitostí. Proč jste tvrdil, že jste ho nevlastnil?

Zapomenutí bojovníci
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Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Přesně před 75 lety se do Československa začali vracet vojáci československé zahraniční armády. Byly mezi nimi tisíce bojovníků z Podkarpatské Rusi, kteří na začátku války uprchli do Sovětského svazu. Skončili nejprve v gulazích, a až potom se dobrovolně hlásili na frontu. Dnes jejich příběhy skoro neznáme. S jedním z posledních žijících veteránů natáčeli Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach.

zdroj: Československý filmový týdeník, květen 1945
--------------------
Na Staroměstském náměstí před troskami radnice přehlíží prezident první československou brigádu generála Svobody. Sovětský svaz jí dal zbraně, sovětský svaz ji postavil bok po boku hrdinné Rudé armádě. A ona mu splatila rovným neúprosným bojem proti společnému nepříteli a /nesrozumitelné/ se slávou.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Mezi vojáky, kteří defilovali přesně před 75 lety, 18. května 1945 po pražských ulicích, byl i Vasil Kimkovič. Ještě přestupem do armády strávil 3 roky v sovětském gulagu. Narodil se ve vesnici Skotarski na tehdejší Podkarpatské Rusi. Ještě když studoval gymnázium, anektovalo 15. března 1939 toto československé území s Německem spřátelené Maďarsko. A v září téhož roku začala druhá světová válka. Mladý Vasil se rozhodl utéct do Sovětského svazu, který po napadení Polska rozšířil své území k až Podkarpatské Rusi.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Rusové sedli na nějakej věšinák, a teďka my jsme utíkali na druhou stranu, tak zase běželi k nám, a křičeli odbroste zbraně, jo, my vůbec žádné nemáme. /nesrozumitelné/. do rána. Nás tam bylo asi 30, no, seřadili nás.  Já bych tak rád utekl do lesa /nesrozumitelné/, a riskovat nebudu. Řekli, krok vpravo, krok vlevo, konvoj zastřelí.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
--------------------
O tom, co ho čekalo dál, Vasil Timkovič moc mluvit nechce, a těžké bylo ho vůbec přemluvit k vyprávění.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
To jsme vezli, to jsme měli věčně hlad. A tak dále, to nemá cenu o tom se vůbec bavit. /nesrozumitelné/ člověk tam zkusí jako pes

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Nakonec se ale pan Vasil rozmluvil, a tak jsme s ním postupem času natočili několik rozhovorů. Díky historiku Adamu Hradílkovi, jemuž se povedlo získat spisy z ukrajinských archivů, jsme také měli jedinečnou možnost nahlédnout i do spisu, který na něj vedla sovětská tajná policie NKVD.

redaktor/citace: obvinění NKVD proti VAsilu Timkovičovi, Charkov 31.3.1940
--------------------
Nelegální přechod státní hranice Timkovič VG objasňuje tím, že v Maďarsku bylo těžké žít a chodit do školy. O Sovětském svazu slyšel, že je tu možné najít práci a učit se. Proto se rozhodl přejít hranici. Podle agenturních materiálů, jež jsou k dispozici, je podezřelý ze špionáže.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Vasil Timkovič měl štěstí. Dostal jen 3 roky gulagu za nelegální přechod hranice. Putoval na sever, na stavbu železnice Vorkuta Moskva.

Adam HRADILEK, historik, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Vasil Timkovič byl po odsouzení v Charkově odeslán do jednoho z táborů Pečorlagu v republice Komi, což byla ta velice typická destinace pro ty zatčené československé občany, protože v té době probíhalo budování trasy z Kotlasu do Vorkuty, kde se nacházely obrovské zásoby uhlí, čili podél této budované trasy byly desítky táborů.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Tam byl stan velikánský a tam bylo třeba nás 120. Ráno jste dostal polívku, tresku smradlavou. Měl jste plné zuby napíchané kostmi.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Podmínky v gulagu můžeme vidět třeba v jediném fungujícím autentickém muzeu Perm 36 na Urale. Přežít ve čtyřicátých letech v takovém pracovním táboře nebylo lehké.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Přišel jednou nějakej Babič a povídá mně: "Usekni mi 5 prstů." A já jsem povídal: "Já ti to neudělám. Já to nedokážu." On šel k jinému, ten mu usek a teďka soudili jeho i druhého. On nechtěl do práce. Práce byla tam strašně těžká.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
19. prosince 1942 byl Vasil Timkovič amnestován a propuštěn, paradoxně ale až za 11 dnů poté, co mu vypršel trest. Zamířil do Buzuluku, kde se tvořila československá vojenská jednotka pod velením Ludvíka Svobody.

Božena IVANOVÁ, veteránka 2. světové války
--------------------
No, nepřejete si, co z těch kluků a děvčat z těch gulagů přijelo, jenomže to byla tragédie. Mně bylo 15 let, když jsem přišla do Buzuluku, a když jsme věděli, že přijede transport, tak jsme utíkali na nádraží, ale to nebyli lidí, to se tahaly kostry.

mluvčí
--------------------
To je pravda. /ukázka, Sovremenik č. 41/

Božena IVANOVÁ, veteránka 2. světové války
--------------------
Úplné kostry se tahaly z těch vagonů na nosítka. Neumíte si představit, jak to byli ohromní kluci a děvčata. Oni dostali párkrát najíst, oni se postavili na nohy. Prostě jich bylo tolik, že my jsme vlastně z nich měli armádu.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Na československou východní armádu nemá Vasil Timkovič o moc lepší vzpomínky, než na gulag. Fronta nebyla jen samé hrdinství. Poprvé bojoval v bitvě u Kyjeva.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Já jsem byl vystrašený jako králík. To bylo někde tam u Kyjeva, tam jsem si vykopal takovou hlubokou jámu, do toho jsem skočil. A oni povídali: "Ven! Jste spojař, musíte natahovat linku, abychom mohli taky telefonovat."

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Nejhorší ale podle něj byly boje na Dukle na podzim 1944.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Tam byl strašný masakr, strašně bylo raněných, a tak dále. Kdybyste pomáhal, tak jste tam asi zůstal taky.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Vasil Timkovič všechno přežil, jenže když se po válce vrátil domů, už nebyl v zemi, za kterou bojoval a seděl v gulagu, ale v Sovětském svazu. Československá vláda po nátlaku odstoupila Podkarpatskou Rus Moskvě. Připojení území, kterému se od té chvíle muselo říkat Zakarpatská Ukrajina, odůvodňovali Sověti vůlí lidu.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Všude bylo popsáno potom po záchodech a všude bylo: ljudi dobry, bijtě ruskych těch... zachvatčiků.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Zakarpatská Ukrajina začala žít podle komunistických pořádků. Represe, kolektivizace, zatýkání. NKVD si přišla i pro tatínka pana Vasila, lesníka Georgije Timkoviče.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Držel vnuka v náručí a oni přišli. Já nevím, kdo to udal, a tak dále. A oni řekli: "Vy jste arestovaný." On ho pustil na zem toho kluka a pak ho odvedli. Víckrát sem ho neviděl.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Vasil Timkovič nakonec zůstal v Československu. Bydlí v České Třebové a prožil si život plný paradoxů. Neměl rád komunisty, ale až do důchodu v roce 1980 sloužil v komunistické armádě. Byl válečným hrdinou, ale raději o zážitcích ze Sovětského svazu nemluvil, přesto rád jezdil do Moskvy za nákupy.

reportér
--------------------
A šlo to jezdit domů tenkrát?

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Ne, nešlo.

reportér
--------------------
Tam vás nepustili.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Ne.

reportér
--------------------
Do Moskvy vás pustili a domů ne?

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Jo. To je zajímavé, co? Do Moskvy mě pustili a domů ne.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Československá armáda na východě měla až 4000 Ukrajinců a Rusínů z Podkarpatské Rusi, kteří prošli stejným příběhem jako pan Timkovič. Byla to celá čtvrtina jejich stavu. Většina z těch, co válku přežili, zůstala v Československu a o svou vlast přišla. Jejich osudy šly různým směrem. Třeba prokurátor Karel Vaš navrhoval tresty pro odpůrce komunistického režimu. Někdejší výsadkář a partyzánský velitel Vasil Kiš po vykonstruovaném procesu naopak seděl ve vězení. A jen málokdo v Česku zná Stěpana Vajdu, podkarpatského hrdinu, kterému Moskva dala své nejvyšší vyznamenání. On sám ale bojoval za Československo. Dnes ho připomíná malé zapomenuté muzeum v rodném Dulovu v dnešní zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Jiří KLŮC, historik
--------------------
Kapitán Stěpán Vajda, si myslím, že je jednou z nejvíce zapomenutých osobností československých vojenských dějin z východu, kterou my máme. On sám se konce války nedožil. Padl měsíc před osvobozením vlastně na území dnešního Polska při ostravské operaci.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
A v zakarpatské metropoli Užhorodě se ještě donedávna scházela skupina bývalých bojovníků Svobodovy armády, kteří se po válce vrátili domů. Ani jim v Česku nikdo nevěnoval velkou pozornost.

Adam HRADILEK, historik, Ústav pro studium totalitních režimů
--------------------
Vím, jakou obrovskou roli sehrály boje za osvobození Československa za 2. světové války, ale mám pocit, že asi česká veřejnost dodnes nedocenila tuto roli, že to neví. Zároveň neví, jakým způsobem bylo naloženo s lidmi na Podkarpatské Rusi poté, co připadla Sovětskému svazu, po skončení 2. světové války, kdy v průběhu sovětizace byly tisíce lidí zavlečeny do sovětských pracovních táborů.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Dnes se ví už jen o třech žijících veteránech původem z Podkarpatské Rusi. Dva jsou v Česku, jeden v Izraeli. Jedním z nich je sedmadevadesátiletý Vasil Timkovič. Dodnes v duchu zůstal frontovým vojákem, který nemá ani státní vyznamenání.

Viktor ŠINKOVEC, vedoucí projektu péče o válečné veterány ČsOL
--------------------
Těch návrhů buď bývá větší počet a pak se dá přednost tomu, kdo nějakým způsobem za tím jde víc nebo je víc slyšet, víc vidět. Nedokážu posoudit.

Vasil TIMKOVIČ, veterán 2. světové války
--------------------
Jak to říkají Slováci: Čo bolo, to bolo a to už se nikdy nevrátí.


Od krys k netopýrům
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Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Ve středověku se věřilo, že za mor mohou Židé, kteří trávili studny. Španělská chřipka přišla v době, kdy jsme slavili vznik státu, tyfus řádil hlavně v koncentračních táborech. Pohled do dějin ukazuje, že s epidemiemi žijeme dlouhá staletí a že po nich nemusí nastat žádná pohroma. Natáčel David Vondráček.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Aspoň nějaká pozornost. Dobrý den.

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Dobrý den. Děkuji. Dobrý den, Tvrdoňová.

Alena MORNŠTAJNOVÁ, spisovatelka
--------------------
Já jsem Alena Mornštajnová.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Bohužel si nemůžeme podávat ruce. Tak se vám vybavily vzpomínky také na tu dobu?

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Jo, to já si pořád ještě jaksi merčím /pamatuju/. Asi jsem to měla v sobě.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
No právě. Pak jste spadla z toho kola, byla jste...

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Mně se udělalo na kole zle, že jsem omdlela a spadla, no a potom za týden přijela pro mě sanitka, že mám tyfus, že musím jít do nemocnice.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Paní Marie Tvrdoňová je jedním z posledních žijících pamětníků, kteří onemocněli v roce 1954 ve Valašském Meziříčí břišním tyfem. Šlo o poslední dozvuky tyfové epidemie, které se na konci druhé světové války většinou omezovaly na oslabené vězně z koncentračních táborů. Proto šokovalo, když se tyfus na jaře 1954 zničehonic rozšířil v poklidném Valašském Meziříčí.

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Vím, že na tom začátku ty 3 týdny, teď horečky, jenomže nám jíst, tam byla taková dieta přísná, tekutá, dlouho, než se ty střeva jaksi to...

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Tyfus ve Valašském Meziříčí v roce 1954 ochromil úplně chod města. Do historické paměti se tato událost vrátila díky románu Hana místní rodačky Aleny Mornštajnové, která se o tyfu dozvěděla z vyprávění své tehdy nakažené babičky.

Alena MORNŠTAJNOVÁ, spisovatelka
--------------------
A 2 koláčky zdobené, makové.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
V pekařství, kde jste kupovala koláčky, tak tam byla cukrárna v tom roce 54?

Alena MORNŠTAJNOVÁ, spisovatelka
--------------------
Tam byla cukrárna, ve které hlavní hrdinka mojí knihy koupila ony osudové věnečky. Zpočátku se samozřejmě nevědělo, co je to za nemoc, ale vzhledem k tomu, že první nemocní byli právě zaměstnanci cukrárny a udělaly se nějaké testy a zjistilo se, že skutečně ti zaměstnanci mají tyfus.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Zákusky vyráběla mladíčka cukrářka Marie Tvrdoňová společně s dvěma zkušenými pracovníky z oboru. Její život tehdy visel na vlásku. S nimi jste byla dennodenně v kontaktu. Pan vedoucí a jeho manželka jako zemřeli?

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
No, zemřeli, oba dva.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
A pak jste si uvědomila, že jste vlastně měla v tom neštěstí vlastně...

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Hodně lidí umřelo.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
V roce 1954 nebyla vybudovaná ve Valašském Meziříčí kanalizace. V cukrárně používali vodu ze studny na zahradě, která byla kontaminovaná tyfovou bakterií.

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Že se to muselo dostat z té studny, z té fary, že tam měli hnojůvku.

Tomáš BALETKA, ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně
--------------------
Do té studny pronikaly ze splaškového potrubí fekálie, které tu vodu znečišťovaly, takže takto se vlastně ta bakterie potom dostala mezi jaksi lidi z té cukrárny a mezi ty, kteří tam samozřejmě nakupovali.

Alena MORNŠTAJNOVÁ, spisovatelka
--------------------
Ty rodiny, které byly postižené, tak nesměly chodit do práce, nesměly chodit děti do školy, nesmělo se odjíždět z města. Vlastně neměl odjíždět nikdo. Ani ti, co nakažení nebyli.

Tomáš BALETKA, ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně
--------------------
Zjistili, že jaksi kapacitně na to jako kraj stačit nebudou, a proto tady přijeli ti odborníci z Prahy z Ministerstva zdravotnictví, z Ústavu mikrobiologie a epidemiologie a taky asi 22 lékařů dalších ze Slovenska, tady z Prešova tu byli. Bylo 311 lidí hospitalizováno s podezřením, že jsou nemocní tyfem. U 256 bylo prokázáno, že skutečně jsou nemocní. A z toho 11 lidí zemřelo.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Tehdejší hygienici a lékaři zasáhli rychle a i z dnešního pohledu správně. Město během krátké doby vybudovalo kanalizaci.

Tomáš BALETKA, ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně
--------------------
To byla pochopitelně investice. To byly i zdravotnické přednášky.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Plakáty prostě.

Tomáš BALETKA, ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně
--------------------
Plakáty, rozhlas, tisk, letáky a toto samozřejmě.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Takže nemoc pak už se nevrátila?

Tomáš BALETKA, ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně
--------------------
Už se nevrátila. To vlastně poslední.

Marie TVRDOŇOVÁ, mluvčí
--------------------
Tak jsem tady děckám vykládala a oni mi říkají: "Babičko, my bychom tu ani nebyli, kdybys ty nebyla." Já říkám: "No, to ne."

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Z padesátých let minulého století se proti proudu času vracíme do konce první světové války, kdy řádila španělská chřipka. Adjektivum Španělska neznamená, že se poprvé vyskytla na Pyrenejském poloostrově, ale název získala proto, že o ní poprvé psaly španělské noviny, které nebyly cenzurovány jako tisk válčících států. Na španělskou chřipku zemřelo všude po světě 50 000 000 lidí. V bojích na frontách 17 000 000 vojáků. Když jsem koukal na filmy nebo fotografie z Anglie, Rakouska, Německa... Podzim 1918, tak tam často nejenom zdravotníci mají roušky a u nás jsem je nenašel. Je to pravda? Je to něco typickýho, že tady nebyly?

Rudolf KUČERA, historik
--------------------
Tady bylo těch roušek asi skutečně méně, než bylo v západní Evropě. Ta kulminace té pandemie na našem území se vlastně kryje se založením nebo se vznikem samostatného Československa, kde desetitisíce lidí vycházely do ulic a tam s rouškami se špatně slaví.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Někde se sice používaly roušky, lidé tušili, že pomáhají proti rozšiřování infekce, ale lékařská věda tehdy o miniaturních virech toho moc nevěděla. Dnes se vědecká obec většinově domnívá, že španělskou chřipku dovezli do Evropy američtí spojenečtí vojáci. Umírali paradoxně nejvíce mladí, zdraví lidé s dokonalou imunitou. Právě ta způsobila takzvanou cytokinovou bouři.

Karel ČERNÝ, přednosta ústavu dějin lékařství 1. LF UK
--------------------
Když se nakazili, tak jejich imunitní systém zareagoval velmi drasticky a je zajímavé, že to, co zabíjí ty lidi v tomhle případě, vlastně není ten virus jako takový, ale reakce imunitního organismu, která je tak silná, že nakonec způsobí poškození plic a ti lidé potom se dusí v nějaké pneumonii.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Ze světových osobností zemřeli na španělskou chřipku například Guillaume Apollinaire, německý sociolog Max Weber, z Čechů, například malíř Bohumil Kubišta, bratr, syn a snacha básníka Jaroslava Vrchlického. Nejvíce lidí umíralo v Praze a v Plzni. V hlavním městě se nestíhaly pohřby. Musela pomoct i tramvajová linka 152 přezdívaná Černá Máry, která převážela ve velkém nebožtíky na Olšanské hřbitovy.

Adam HÁJEK, historik
--------------------
Byly u hřbitovních zdí zřízeny takzvané šachtové hroby, do kterých se vlastně pohřbívaly nemajetné vrstvy, u kterých se ale nevedla žádná přesnější evidence a v podstatě ty hroby pak postupem času zanikly.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Na španělskou chřipku zemřelo na území dnešního Česka kolem 60 000 lidí. Historici se domnívají, že velký počet mrtvých souvisel i s obrovskými shromážděními oslavujícími vznik Československa, kde se virus rychle šířil.

Rudolf KUČERA, historik
--------------------
Už jenom třeba 28. října dochází k ohromnému srocování lidí a skutečně vidíme, že zhruba týden, dva po vyhlášení samostatné republiky přichází tedy kulminace těch nákaz té chřipkové epidemie, takže je zcela nepochybné, že to velké srocování lidí vlastně významně podpořilo šíření té nákazy.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Československo po španělské chřipce, do jaké míry ta nemoc zasáhla do sociálních procesů?

Rudolf KUČERA, historik
--------------------
Tak ta nemoc zasáhla velmi výrazně zejména tam, kde ty státy byly v rozvratu z první světové války. Ta španělská chřipka typicky v Rakousku byla vnímána jako jeden z projevů toho absolutního úpadku společnosti, a zatímco v Československu a v jiných vítězných státech můžeme pozorovat podobné počty úmrtí, přesto v Československu ta španělská chřipka byla často překrývána právě tou radostí a tím entuziasmem z budování nového státu, aspoň toho česky mluvícího etnika.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Někteří recesisté nosí v době koronaviru na obličeji roušku, jež se podobá zobákům, které měli na obličeji ve středověku moroví doktoři.

Karel ČERNÝ, přednosta ústavu dějin lékařství 1. LF UK
--------------------
Oni si mysleli, že mor je výrazem zkaženého životního prostředí, a to zkažené životní prostředí poznáváte hlavně podle pachu. No, a ten zobák té uniformy lékaře, to je takový kontejner, který je naplněný vonnými bylinami, přes které oni vdechovali vzduch.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Tu bakterii přenášely krysy?

Karel ČERNÝ, přednosta ústavu dějin lékařství 1. LF UK
--------------------
Morová bakterie je vlastně zvířecím onemocněním, je to zoonoza, která se udržuje v populacích hlodavců a z nich se to na člověka primárně přenáší přes parazity, jako je blecha, třeba xenopsylla cheopis.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
V době císařské vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. umíraly desetitisíce lidí. Nikdo nevěděl, co je příčinou. Prý někdo tráví studny. Kolektivní hysterie a masová psychóza nalezly údajné viníky. Dochází k masovému vraždění náboženské a etnické skupiny Židů. Co se tady událo při Velikonocích v těchhle těch místech v roce 1389?

Eva DOLEŽALOVÁ, historička
--------------------
Ocitáme se na Starém Městě v původní židovské čtvrti, kde tedy bylo velmi husté židovské osídlení právě v té druhé polovině čtrnáctého století, kde o velikonočním týdnu 18. dubna došlo k největšímu pogromu ve středověku, který se tedy odehrálo na území Čech a Moravy, při kterém měla být většina zdejší židovské populace zmasakrovaná a další část násilně pokřtěna a děti dány na převýchovu.

David VONDRÁČEK, redaktor
--------------------
Po opadnutí morové pandemie, která si v Evropě vyžádala ve čtrnáctém století 20 000 000 obětí, by člověk očekával ekonomický a sociální úpadek středověké společnosti, ale opak se stal pravdou. Úbytek lidí znamenal pro ty, co přežili, nárůst sebevědomí, které se promítlo do oslabení feudálních vazeb. Přibývá svobodných sedláků a roste význam měšťanského stavu a svobodného obchodu.

Karel ČERNÝ, přednosta ústavu dějin lékařství 1. LF UK
--------------------
Tím, jak ubylo populace, tak se zvýšila vlastně cena práce, zejména těch lidí na nejnižších příčkách společnosti, kteří tím pádem si mohli diktovat podmínky poněkud lépe a dopadem třeba potom je, že pozorujeme zvýšenou kvalitu výživy, vidíme třeba, že ti lidé jedí daleko víc masa.

Martin NODL, historik
--------------------
V západní Evropě zemřelo 30–40 % lidí a došlo vlastně k sociální restrukturalizaci společnosti. Strašně moc lidí, kteří byli bohatí, zanechali velké majetky, které se dostaly do rukou středních vrstev.

Tomáš VLACH, redaktor
--------------------
Doba po moru nepřinesla proti očekávání civilizační úpadek. Jaká bude ale naše doba? Doba po koronaviru? To se teprve uvidí.

Marek WOLLNER, moderátor
--------------------
Takoví byli Reportéři ČT. Jsme rádi, že jste se dívali a na viděnou příště. Budeme se těšit.




