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Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
druhé číslo Magazínu ProRock si jako 
hlavní téma zvolilo „Vliv ruské propagan-
dy v Čechách“. A samozřejmě není možné 
ponechat bez komentáře otáčení zahra-
niční politiky na Východ v pojetí Miloše 
Zemana. Ruská propaganda u nás je 
chytrá, nenápadná, profesionálně vedená, 
cílená, trvalá a nebezpečná. Příliv ruských 
webů nastal zejména v roce 2014 po  
ruské anexi Krymu. Tyto weby zaplavily 
a zaplavují naši zemi řadou konspirativ-
ních proruských teorií. V angličtině pro 
tento způsob propagandy existuje termín 
“war of narratives” (souboj příběhů).

Cílem ruské propagandy není přesvědčit 
nás o tom, že Rusko má pravdu, ale že 
pravda neexistuje, anebo se ve velkém 
množství teorií a paralelních pravd ztratí 
a není podstatná. Je mnohem méně 
finančně a časově náročné nějakou 
dezinformaci vypustit do veřejného 
prostoru, než ji potom vyvrátit.

Dalším cíle této propagandy je podrývat 
národní hodnoty, dehonestovat národní 
hrdiny a celkově vytvářet dojem 
neutěšitelného chaosu. Z tohoto pohledu 
by najednou začalo dávat hrůzný smysl 
vystupování našeho prezidenta Miloše 
Zemana v posledních letech.

Jak proti ruské propagandě bojovat? 
Jako nejefektivnější se jeví zvyšování 
mediální gramotnosti lidí a kritického 
myšlení, a zároveň snaha zabránit 
automatickému přebírání názorů 
z proruských zdrojů. Významným počinem 
v tomto směru je projekt „Jeden svět 
na školách“ společnosti Člověk v tísni. 
Ta připravila v rámci projektu mediálního 
vzdělávání pro střední školy příručku 
a dokumenty na téma ruská propaganda.

„Cílem propagandy nemusí být vždy jen 
přesvědčit o ‘své pravdě’, ale i dehone-
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 „Pravdu není těžké umlčet. 
                  Dobře formulovaná lež  
je však nesmrtelná.“ 
        Mark Twain

stovat, pošpinit či alespoň nahlodat 
pozice opačného názorového spektra. 
To je patrné i na současné ruské propa-
gandě, jež výrazně zesílila v souvislosti 
s konfliktem na Ukrajině. Zaměřuje se 
především na zpochybňování pozic 
svých oponentů,” upozorňuje příručka 
Člověka v tísni.

Ruská propaganda není hloupá 
a primitivní. Je šikovně zabalena 
do 80 procent zábavy, do které jsou 
šikovně zasazené zprávy a propaganda 
z Kremlu. Ruská propaganda u nás je 
řízena ruskými tajnými službami.

A o co ruským tajným službám a ruské 
propagandě jde? Velmi stručné a jasné 
shrnutí cílů ruské propagandy uvádí 
ve svém článku pro Aktualně.cz 
publicista Martin Fendrych: „Plní dva 
základní úkoly.

První: získávat informace. Vojenské, ob-
chodní, kompromitující materiály, apod.

Druhý: rozkládat nás. Podporovat roz-
kol, aby stát slábl. Takový střet prezi-
dent - premiér je nutno živit. Nevíme, 
jestli je Miloš Zeman nějak zaháčkován 
ruskými službami, ale jeho činnost 
(podpora Putina) i jeho okolí k takové 
domněnce vede. Ideální stav, který by 
měl u nás nastat: oslabení, zpochybně-
ní demokracie, zpochybnění západních 
hodnot a spojenců. Především USA.

Ruský vliv v Česku je obrovský. Jak se 
mu bránit? Nevypadnout z NATO, nene-
chat rozbít Evropskou unii. Vyhošťovat 
ruské agenty. Nevolit prezidenty, kteří 
podporují Putina. Vážit si svobody.“

Michael Pánek
Michael Pánek, Místostarosta města 
Dobřichovice za ODS a, kandidát ODS č. 6 
do Zastupitelstva Středočeského kraje
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Sezona farmářských trhů se blíží, 
EET zatím neplatí, a tak příznivce 
farmářských trhů jistě potěší nově 
organizované trhy na náměstí v Centru 
Vráž v Černošicích. Za jejich pořádáním 
stojí zkušená organizátorka tradičních 
Adventních trhů v Dobřichovicích, 
či oblíbených Mikulášských trhů 
v Černošicích. Tyto nové farmářské trhy 
mají stejné ambice – stát se příjemnou 
společenskou událostí. Nejen si nakoupit 
kvalitní potraviny přímo od farmářů, ale 
třeba i posnídat s přáteli nebo využít 
doprovodného programu pro děti.

Pravidelné farmářské trhy na náměstí 
Centrum Vráž se v květnu uskuteční  
7. 5. a 21. 5. od 8 - 12 hod. a budou  
se dále opakovat každou druhou sobotu 
až do října.

faRmářSké tRHy 
zpeStří naBíDku 
novéHo náměStí
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  Josef Kutílek
TXT Jitka Šílená

populace, nicméně představa, že si 
zajdete na malé tržiště, kde posnídáte 
před vámi připravená vajíčka, začnete 
den s dobrou kávou nebo si vaše děti 
smlsnou na skvělých palačinkách, to 
už zní přeci jen lákavě. Na trhu na vás 
budou čekat i takové speciality jako 
je lilkový kaviár nebo zdravé chipsy 
z čočkové mouky. Zboží, zejména 
ovoce a zelenina, se bude na stáncích 
objevovat postupně dle sezony. 
a s košíkem, plným kvalitních potravin 
od farmářů, můžete na závěr zajít ještě 
na dobrý oběd nebo sklenku vína.

Na každém trhu bude připraven 
doprovodný program pro děti. Střídat se 
bude skákací hrad, divadélko, výtvarná 
dílnička nebo malování na obličej. Děti se 
tak během vašeho nakupování či snídaně 
určitě zabaví. Věříme, že trhy na Vráži 
se stanou oblíbeným cílem Vašeho 
sobotního dopoledne.

Zájemci z řad dalších farmářů se mohou 
hlásit na tel. 736 761 394,  
paní Kristýna Pánková.

Na tržišti nakoupíte tradiční zboží 
od farmářů, zejména těch, u kterých 
jste byli dosud zvyklí nakupovat 
na dobřichovických farmářských trzích. 
Nyní tak budete mít možnost kupovat 
čerstvé zboží každou sobotu. Jednou 
si pro něj zajedete k dobřichovickému 
zámku a další týden se můžete těšit 
na dobré pečivo, sýry, klobásky, bylinky 
nebo med na náměstí v Centru Vráž.

Pohodlné parkování i autobusová za-
stávka přímo u náměstí umožní bez-
problémový přístup i lidem z celého 
okolí. Velkou výhodou je i to, že náměstí 
obklopují další obchody, vinotéka, kavár-
ny nebo restaurace a nakupování by tak 
mělo být příjemnou záležitostí.

Sobotní dopoledne na nákupech 
nahání husí kůži asi nejen mužské části 

Dobřichovice / Dolní berounka 
karel iv. slaví 700 narozeniny. 
není tolik českých panovníků, 
na které by český národ vzpomínal 
s takovou úctou. karel iv. patřil mezi 
nejvýznamnější panovníky vrcholného 
středověku. byl neobyčejně vzdělaný 
a inteligentní, plynně hovořil pěti 
jazyky. Jako český král proslul 
karel iv. především založením karlovy 
univerzity v Praze. Díky jeho stavební 
činnosti je dnes Praha považována 
za jedno z nejkrásnějších měst 
na světě. nesmrtelnými a celosvětově 
známými stavbami se staly například 
kamenný karlův most přes řeku 
vltavu či velkolepý hrad karlštejn. 
císař karel iv. se stal také autorem 
nejvýznamnějšího říšského ústavního 
zákona Zlaté buly.

Zlatá bula přinesla českému národu 
výjimečné postavení v rámci Římské říše. 
Zdůrazňovala výjimečné postavení čes-
kého krále. Ten měl díky ní na říšských 
sněmech a jiných slavných shromáž-
děních v říši přednost před kterýmkoliv 
jiným přítomným králem.

Královským průvodem si chceme při-
pomenout tohoto slavného českého 
panovníka a s hrdostí si připomenout 
slavnou etapu českých dějin. Letošní 
Královský průvod se uskuteční 4. a 5. 
června. Jedná se již o desátý ročník 
průvodu, letos výjimečný i připomenutím 

kRálovSkým pRůvoDem Si připomeneme kaRla iv.  
a jeDnu z nejSlavnějšícH etap ČeSkéHo náRoDa
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 Josef Kutílek
TXT Michael Pánek/ Alena Rytířová

700. výročí narození Karla IV. Letošního 
slavnostního průvodu se zúčastní oko-
lo dvouset zahraničních hostů z Itálie, 
Francie a Německa a bude doprovázen 
různými oslavami ve městech a obcích 
na trase průvodu, která povede v sobotu 
z Radotína přes Černošice a Mokropsy 
do Dobřichovic. V Dobřichovicích  
Karel IV. přenocuje. Ještě před tím ale pro 
vás město Dobřichovice, připravilo jako 
již každoročně velkolepé představení 
Noc na Karlštejně. V neděli pak průvod 
vyrazí přes Řevnice, Zadní a Hlásnou 
Třebaň na Karlštejn.

Motorem organizování Královského 
průvodu je bezesporu Josef Kutílek, 
který řadu let vede skupinu historického 
šermu Alotrium. Spolupořadatelem je 

město Dobřichovice. Dále se na pořá-
dání průvodu podílí též Dobřichovická 
divadelní společnost a podporu poskytl 
svazek obcí Region Dolní Berounka, 
Radotín, Karlštejnské kulturní sdružení 
a hrad Karlštejn. S nápadem organizovat 
Královský průvod přišel před deseti lety 
Martin Kupka a Petr Bendl. Když se před 
několika lety nedařilo sehnat na průvod 
finance a hrozilo, že tato tradice zanikne, 
zhostilo se finanční záštity nad průvo-
dem Město Dobřichovice, které tuto 
úlohu drží dodnes.

V rámci průvodu objeví mnoho zajíma-
vých artefaktů jako např. Loginovo kopí 
a další.

4-5z Regionu

od 7. 5. každou 
druhou sobotu od 
8-12 hod. až do října
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něco k ČínSké návštěvě  
ČeSko, ČínSko RuSká unie
Naše zahraniční politika, zejména ta 
hradní, začíná být celkem průhledná 
a na jedno brdo. Již druhý prezident 
v řadě odmítá, zesměšňuje, relativizuje, 
zpochybňuje, uráží a boří cokoliv, co 
přichází ze Západu, od USA nebo EU. 
Odmítá „diktát z Bruselu“ a „tlak z USA“, 
ale zato více než nadrženě a ochotně 
otvírá své lůno pro Rusko a Čínu. 
Servilita a pionýrsky nadšenecké vítání 
čínského prezidenta zde nemělo od roku 
´89 obdoby. Ani při návštěvě Clintona, 
Bushe, ani za Obamy neprobíhala 
taková šaškárna. Jediné, co chybí, jsou 
pionýrské košile a šátky. Hlavní zástupce 
svobodného a demokratického světa, 
americký prezident, zde nebyl vítán 
obřími vlajkami, protože je to prostě 
trapné. Pokud to takto mají Číňané 
rádi, proč ne. Ale člověk se trošku musí 
podivit nad psychologickou zvláštností 
režimu, který si nechá vydláždit 
cesty potěmkinovským davem, svým 
komparsem, a pak z toho má radost, 
jak mu onen kompars tleská. Jen těžko 
si představit, že by podobné obskurní 
divadlo mohlo vzniknout za Havla. Možná 
v nějaké jeho absurdní hře.

Že jsou Čína nebo Rusko veliké? To se 
budeme dvořit všem velikým? Vždyť 
velcí jsou i USA nebo Německo! A pro nás 
mnohem mnohem výraznější partneři. 
Přesto se jim lísat nemusíme − nikdo 
to po nás totiž nechce. Partnerství 
na podbízení založit nelze. Partnerství 
lze vybudovat jen na vzájemném 
respektu, rovné směně a učení se 
od sebe (včetně oboustranného 
napomínání). A ne že nám zde bude 
čínská ambasáda oficiálně napomínat 
ministra kultury kvůli jeho názorům.

 obchodovat ano. lísat se 
ne. a už vůbec ne nechávat 
si (skrze našeho prezidenta 
republiky) do hlavy sypat jejich 
antievropskou a antiamerickou 
ideologii. 

Takto přece rovnocenné vztahy 
nevypadají. Když blízký spolupracovník 
minulého prezidenta Klause vydal knihu, 
kde přímo viní z teroristických útoků 
na dvojčata a Pentagon samotné USA, 
řekl někdo z USA něco? Dostali jsme 
diplomatickou noticku, zchladly naše 
obchodní styky, snížily se investice, 
zanevřelo na nás USA? Ne. Tak jakýpak 
tlak či diktát?

A právě zde spočívá tajemství: EU 
a USA kritizovat otevřeně lze, protože 
si to mohou dovolit, Rusko, Čínu se bez 
následků kritizovat nesmí, po kritice 
hrozí msta. Takže jsme v situaci, kdy tam, 
kde máme plnohodnotný vliv, cítíme 
diktát, a naopak tam, kde žádný vliv 
nemáme, cítíme fascinaci a příležitost. 
Tomu se říká perverze.

Pokud je v České republice nějaký tlak 
či diktát, pak z Východu. Je to podobné 
situaci, kdy zloděj křičí: chyťte zloděje. 
A to se často stává, že to, čím člověk 
sám trpí, vidí v jiných. Třeba jako když 
hlavní opinionmaker Zeman křičí „pozor 
na opinionmakery“. Když elita Zeman 
a jeho mluvčí křičí „pozor na elity“. Nebo 
když hnědnoucí Hrad z hnědnutí viní 
humanisticky laděnou oponenturu.

A propos, buď se cosi fašizuje, nebo se to 
sluníčkuje. Obojí ale jaksi nejde.

Pod tlakem navíc není národ, ale z nějaké 
příčiny Hrad. Trochu mi to připomíná 
mé zděšení, když nám ve čtvrté třídě 
prvního stupně vtloukali do dětských 
hlav, že vše dobré je ze socialistického 
bloku a vše zlé ze Západu. Zděšení proto, 
že jsem si tenkrát jako malý kluk říkal, 
jak to musí být hrozné pro dospělé lidi 
žít v takovém průhledném systému lží. 
Přece na tom Západě něco dobrého být 
musí a na Východě zase něco, aspoň 
něco, špatně. Vždyť už z těch Hvězdných 
válek dítě ví, že nic není čistě dobré a nic 
není čistě zlé. Po generaci se dostáváme 
pomalu do podobné situace. Jediné, co se 
nesmí kritizovat, nýbrž jen obdivovat, je 
polototalitní Východ. Ještě pár let tohoto 
přešlapování, a uvízneme v zemi nikoho, 
jak se to povedlo některým nešťastným 
zemím mezi Ruskem a EU.

Už v roce 2014 jsem na tomto místě 
na toto téma psal (a mnozí se mi smáli): 
Rusko činí kolem tří procent našeho 
exportu, Čína procento jedno. Má cenu 
kvůli těmto čtyřem procentům měnit 
ráz Česka? Zhoršit kvůli nim vztah se 
zbývajícími 96 procenty našich vývozců? 
Ideologie stranou, toto je nemoudré 
i z čistě hokynářského pohledu. Nemám 
nic proti obchodu s Čínou či Ruskem.
Obchodovat ano. Lísat se ne. A už 
vůbec ne nechávat si (skrze našeho 
prezidenta republiky) do hlavy sypat 
jejich antievropskou a antiamerickou 
ideologii. 

TXT Tomáš Sedláček

citáty politiků

 Istock 
TXT Redakce
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Je nepřijatelné, aby pokojní odpůrci 
prezidenta Zemana byli zváni 
na policii. Takové postupy jsou 
v demokratické zemi nepřijatelné. 
Měl by je odmítnout i sám prezident 
Zeman, na ministrovi vnitra je, aby 
tento postup vysvětlil. Lidé mají 
právo vyjádřit veřejně svůj názor 
a nemohou být za to šikanováni. 
Musíme rázně odmítnout jakékoli 
zneužívání policie. Jednou FAMU, 
podruhé Bochov - to musí přestat.
 
Petr Fiala, předseda ODS 

Daňoví poplatníci České 
republiky a Evropské unie      
se složili Andreji Babišovi 
na jakýsi luxusní hotel pro 
horních deset tisíc.

prezident Nejvyššího kontrolního  
úřadu (NKÚ) Miloslav Kala ke kauze 
Čapí hnízdo

Otázka: Vážně připouštíte, že 
by byl český prezident ruským 
agentem?  
Karel Schwarzenberg: Říkám: 
on se tak chová. Nedbá zákon, 
má kancléře bez bezpečnostní 
prověrky, obklopují ho zvláštní 
lidé s podivnými vazbami. Jsou to 
podezřelé indicie. 

Připomíná mi to jednu historku z Vídně. 
Jde nešťastný hrabě po ulici, potká přítele 
a začne mu vyprávět o zlém pocitu, že ho 
podvádí žena. Přítel mu řekne, že je to sice 
nepříjemné, ale dá se to ověřit pomocí 
detektiva. Po měsíci se opět potkají. „ Tak 
jak to dopadlo? „Tak jak to dopadlo? – 
No ona se s tím amantem setkala, šli na 
divadelní představení, pak na večeři no 
a pak šli na pokoj. – No, tak je to jasné. – 
Ne není. Oni zhasli.“

„Odhaduje se, že 
v daňových rájích je na 
kontech mezi 21 až 30 
biliony dolarů. Kdybychom 
si to chtěli přiblížit k České 
republice, a vyjdeme 
z odhadů, kolik je tady 
dolarových multimilionářů, 
tak se dostaneme někam 
na částku 40 miliard 
dolarů, které mají vazbu na 
Českou republiku.“

Ondřej Kopečný
zástupce ředitele analytického  
centra Glopolis 

6-7téma
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vyvolávat konflikty s vnějším, demokra-
tickým světem a hledat aktivně vnější 
nepřátele. A přesně to dle Kasparova 
nyní dělá Putin.

“Pro Putina je konflikt jediným způ-
sobem, jak se udržet v úřadě. Od roku 
2013 vykřikuje o hrozbě NATO, i přesto, 
že Obama důsledně snížil vojenskou 
přítomnost: V Evropě neuvidíte jediný 
americký tank. a tak je dnes Putin v Sýrii, 
protože potřebuje novou konfrontaci.”

Spiknutí, nebezpečí, nepřátelé
Kasparov také řekl, že po rozpadu Sovět-
ského svazu, byla ve vývoji svobodného 
tisku a boje proti korupci ve srovnání 
s Ruskem napřed i sousední Ukrajina. 
“Občas se mě lidé ptají na rozdíly mezi 
Ukrajinou a Ruskem, dvěma tak navzá-
jem blízkými si zeměmi. Ukrajinci dosáhli 
v roce 1994 změny režimu pokojnou 
cestou – hlasováním. Mimo to, v zemi se 
utvořila malá, ale pevně ukotvená opozi-
ce a řada nezávislých médií. Za Putina nic 
takového neexistuje.”

Již v roce 2005, tj. krátce poté, co Kaspa-
rov vstoupil do politiky, neměla ruská 
opozice “ani minimální přístup k mé-
diím” – i přesto, že v té době byl Putin 
ve “vegetariánské” etapě své vlády. Nyní 
ovšem přešel do dravé etapy a posílil 
represe, vysvětlil v rozhovoru pro Ĺ Ex-
press ruský opoziční představitel.

Kasparov je přesvědčen, že s opozičníky 
se v současnosti v Rusku „vypořádávají 
chladnokrevně“. On sám se ještě v roce 
2013 na radu Borise Němcova odstěho-
val do New Yorku. Obával se totiž, že ani 
jeho sláva by ho nemusela uchránit před 
trestním stíháním.

„Zato Němcova zavraždili „pár kroků 
od Kremlu“ poté, co svolal protestní pochod 
„proti putinské intervenci na Ukrajině“. 
Němcov byl přitom „vrcholný politik“, svého 
času považovaný za Jelcinova nástupce, 
známý po celé zemi,“ zdůraznil šachista.

A putinovská propaganda ve vysílání 
hromadných sdělovacích prostředků 
podle jeho slov Rusy každodenně straší 
a přesvědčuje je, že všude kolem nich je 
spiknutí, nebezpečí a smrtelní nepřátelé.

Kasparov v rozhovoru přiznal, že vkládá 
naděje do předvolebních debat americ-
kých politiků, během kterých se aktivně 
probírají i zahraničně-politická témata. 
„Západ musí pochopit, že pokud jde 
o Rusko, doba objetí a kompromisů už 
skončila,“ říká Kasparov.

výstřelky putinova  režimu
Týká se to i evropských lídrů, které 
se podle Kasparova Putin snaží 
manipulovat, zneužívaje k tomu proud 
běženců jako ideálního prostředku 
nátlaku na společnost, i jako trumfu 
v rukou Putinových přátel v evropské 
krajní pravici, která je Kremlem zcela 
otevřeně financována. „Posílením těchto 
hnutí v Evropě může Moskva dosáhnout 
i zrušení sankcí,“ varuje Kasparov.

Kromě toho prý Putin utrácí miliardy, 
za které si kupuje „mezinárodní politické 
celebrity“, pomocí obchodních dohod se 
snaží naklonit nadnárodní firmy a nešetří 
ani při financování sítě informační propa-
gandy, vysvětloval Kasparov v rozhovoru 
s redaktorem Ĺ Express.

Kasparov dále varoval, že „výstřelky 
Putinova režimu“ začínají drolit ruskou 
jednotu a mají potenciál vyprovokovat 
„regionální nepokoje“, zatímco Čína již 
dlouho zálibně pokukuje po ruských 
řídce obydlených oblastech.

„Těmto a jiným nebezpečným tendencím 
je nutné učinit přítrž okamžitě, dokud je 
země ještě schopná se vzpamatovat,“ 
vyzývá Kasparov v rozhovoru. „Říkají, že 
po odchodu Putina bude následovat cha-
os. Ale lepší dnes vydržet chaos, než čelit 
zítra katastrofě,“ zdůraznil Kasparov. 

    archiv František Havlát
TXT hlidacipes.org

 těmto a jiným 
nebezpečným tendencím 
je nutné učinit přítrž 
okamžitě... 

gaRRy kaSpaRov:  
lepší je cHaoS po putinovi DneS,  
než kataStRofa zítRa

Putin jako “zkušený agent kGb” šikovně 
manipuluje západní politiky a obluzuje 
rusy propagandou. k zastrašování 
a represím používá obraz “vnějšího 
nepřítele”, čímž vede rusko k rozpadu, 
řekl v rozhovoru pro l´express známý 
šachista a představitel ruské opozice 
Garry kasparov.

Zdůraznil také, že je čas, aby se Západ 
a ruská opozice konečně probudily 
a přijaly nějaká opatření, dokud má země 
ještě “šanci se vzpamatovat”. Článek 
převzatý z HlídacíPes.org nabízí zajímavé 
pasáže z rozhovoru díky překladu Evy 
Romancovové a Lenky Benešové.

Šachový stratég, známá opoziční figura 
a otevřený kritik ruského vedení Garry 
Kasparov otevřeně kritizoval “kremel-
ského pána” Vladimira Putina, kterého 
neváhal srovnávat s Hitlerem či mafián-
skými kmotry, píše Ĺ Express.

Podle Kasparova, “výstřelky Putinova reži-
mu” již začínají Rusko drolit, vznikají “ná-
znaky regionálních povstání”. Proto, i kdyby 
po Putinově pádu nastal v Rusku chaos, 
pořád bude “lepší dnes vydržet chaos, než 
čelit zítra katastrofě”, myslí si opozičník.

Nicméně v rozhovoru s redaktorem fran-
couzského týdeníku Kasparov nešetřil 
ani západní politiky, kteří, dle jeho názo-
ru, před Moskvou “kapitulovali”.

když západ zavírá oči
Kasparov řekl, že při srovnání Putina 
s Hitlerem pro něj nehraje roli “velikost 
jejich zločinů”, ale velikost jejich moci. 
V obou případech Západ bezstarostně 
zavíral oči před všemi příznaky blížící se 
katastrofy, což k ní skutečně vedlo a vést 
stále může, míní Kasparov:

“Jsem pobouřen neschopností západních 
demokracií vidět signály, které Putin 
vyslal již před 15 lety. Úplně stačilo slyšet 
jeho vyjádření, že rozpad SSSR byl nejhor-

ší geopolitickou katastrofou 20. století, 
nebo že není možné přestat být agentem 
KGB. i Hitler se, navzdory “Mein Kampfu”, 
Evropanům a Američanům zpočátku 
zdál být spíše nepříliš nebezpečným 
populistou, a mysleli si, že bude možné ho 
uklidnit. Do Křišťálové noci. Taková úmysl-
ná slepota umožňuje diktátorovi konsoli-
dovat moc v zemi. a pokud jejich projevy 
síly nebo šílenství nenarazí na odpor, lid 
nakonec uvěří v jejich oprávněné vůdcov-
ství a spolu s úpadkem opozičních hlasů 
na pozadí je bude aktivně podporovat.”

„Pro vedoucí představitele minulého 
století bylo obtížné určit, odkud přichází 
nebezpečí, protože pro takovou situa-
ci neměli žádný historický precedens. 
Ovšem dnešním západním lídrům stačí 
otevřít si učebnici historie,“ věří Kasparov.

„Místo toho, jeden po druhém navštívi-
li Putina v Kremlu a stali se “figurkami 
na šachovnici jeho propagandy”, pro-
marnili příležitost podpořit demokratické 
změny v Rusku na začátku 90. let a ne-
chali Rusy napospas nové diktatuře,“ zdů-
raznil opoziční představitel v rozhovoru.

V době hospodářské krize, kdy společ-
nost častěji klade otázky po legitimitě, 
musí vládci, aby ospravedlnili “autori-
tářský režim uvnitř státu” a vyhnuli se 
odpovědnosti za “spáchané zločiny”, 

RozHovoR
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 pro putina je konflikt 
jediným způsobem, jak 
se udržet v úřadě. 
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Berounka 
NA JEDEN DEN
VODÁCKÝ VÝLET ZE SRBSKA DO DOBŘICHOVIC 
AŽ TROJMÍSTNOU KÁNOÍ ROKA 

(možno 2 dospělí + 2 děti) za cenu 480 Kč. 
V ceně kánoe, pádla, barel a vesty. 

Zapůjčení / výdej vodáckého kompletu probíhá 
v kempu Srbsko po předchozí rezervaci na  

WWW.CAMPDOBRICHOVICE.CZ 
(bližší informace na telefonním čísle 733 766 516). 

Pokud nestihnete rezervovat a chcete rovnou vyrazit, můžete si ověřit 
dostupnost vybavení přímo v kempu Srbsko na telefonním čísle 
775 985 576. Vrácení kompletu po příjezdu v kempu Dobřichovice.

ZáApujcka lodE 
A VODÁCKÉHO KOMPLETU 
NA VÍCE DNÍ
V kempu Dobřichovice si také můžete zapůjčit 
lodě a vybavení na více dní. Zvolit si můžete místo, 
kam Vám loď a vybavení máme přivézt.

KONTAKTNÍ INFORMACE:
Autokemp Dobřichovice
Tyršova 1153, 252 29 Dobřichovice, tel. 733 766 516
www.campdobrichovice.cz     Camp Dobřichovice

^ ^O

`
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2016
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Společnost Člověk v tísni připravila 
v rámci projektu mediálního 
vzdělávání pro střední školy 
příručku a dokumenty na téma 
ruská propaganda. Důsledkem bylo 
pozdvižení na proruských webech 
i chystaná demonstrace „proti šíření 
protiruské propagandy“. 

„Je to něco, co jsme čekali, je to v logice 
věci. Dostali jsme pár nazlobených 
mailů, že dětem ve školách vymýváme 
hlavy a že politika do škol nepatří. Jsem 
si ale jistý, že žádný z těch stěžovatelů 
obsah programu vůbec neviděl. Bylo 
i pár telefonátů od údajných rodičů, kteří 
ale nebyli schopní říct, na které škole 
se jejich děti s programem setkaly, když 
jsme jej sotva představili,“ říká Karel 
Strachota, ředitel programu Jeden svět 
na školách.
Učitelé, informujte nás!
“Cílem propagandy nemusí být 
vždy přesvědčit o ‘své pravdě’, ale 
i dehonestovat, pošpinit či alespoň 
nahlodat pozice opačného názorového 
spektra. To je patrné i na současné 
ruské propagandě, jež výrazně 
zesílila v souvislosti s konfliktem 
na Ukrajině. Zaměřuje se především 
na zpochybňování pozic svých 
oponentů,” upozorňuje příručka Člověka 
v tísni.

Projektu si všiml například i proruský 
web Aeronet, podle nějž „Člověk v tísni 
bude středoškolákům vysvětlovat, 
že česká alternativní média jsou 
ve skutečnosti ruské propagandistické 
servery“.

„Projekt „Jeden svět na školách“ má 
charakter a všechny znaky tzv. akčního 
vzdělávacího plánu z první poloviny 
50. let minulého století, kdy docházelo 
ke změně prvorepublikového vzdělávání 
na vzdělávání centrálně plánované 
a řízené,“ napsala v reakci na projekt 
redakce Aeronetu a vyzvala ředitele škol 
a učitele, “aby kontaktovali naší redakci 
s podrobnostmi v případě, že jejich škola 
byla vybrána pro aplikaci programu“.
Příručka o propagandě pro hodiny 
občanské výchovy se stala i záminkou 
pro uspořádání demonstrace svolané 

na středu 9. 12. prostřednictvím 
facebookové akce pod názvem Protest 
proti šíření protiruské propagandy 
ve veřejnoprávních médiích, na středních 
školách a také proti přepisování historie.
Za každého počasí

„Akce se koná za každého počasí, 
k dispozici bude horký čaj pro zahřátí. 
Kdo může, nechť si přinese českou, 
či ruskou vlajku,“ píší organizátoři 
a zdůrazňují, že se nejedná o akci žádné 
politické strany ani hnutí.

„Proč podpořit akci jako je tato? Není 
to proto, abychom se zaškatulkovali 
mezi “rusofily” či jiné anomálie. Chceme 
upozornit na to, že v naší zemi je 
každý, kdo vyjádří odlišný názor, než 
je názor “oficiální – povolený”, ihned 
označen právě za rusofila, proruského 
propagandistu či snad přímo Putinova 
agenta, v jiných případech pak 
za xenofoba, rasistu, extremistu,“ láká 
na demonstraci jeden z organizátorů 
Marek Obrtel.

„Chodí nám naopak i pozitivní reakce 
od rodičů, kteří chtějí, aby to bylo 
i na školách, kde jsou jejich děti. Měli 
jsme i první semináře pro učitele a při 
reflexi jako hlavní bod zmiňovali, že 
je nutné kriticky posuzovat mediální 
sdělení. Což je myslím i potvrzení, že 
nejde o žádné vymývání mozků,“ říká 
za Jeden svět na školách Karel Strachota.
Cílem projektu je podle něj to, aby 
se středoškoláci naučili rozlišovat 

věrohodné informace od manipulací, byli 
kritičtí k mediálním sdělením a například 
při sdílení zpráv na sociálních sítích 
pokud možno vnímali, jaké jsou zdroje 
těchto informací. 

 cílem propagandy 
nemusí být vždy 
přesvědčit o ‘své pravdě’, 
ale i dehonestovat, 
pošpinit či alespoň 
nahlodat pozice 
opačného názorového 
spektra. 
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   Esthr via Foter.com / CC BY-NC
TXT Robert Břešťan 
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Robert Břešťan
Absolvent Vyšší odborné školy publicistiky 
a Literární akademie – soukromé vysoké 
školy Josefa Škvoreckého, bývalý redaktor  
a moderátor Českého rozhlasu 6/ Rádia 
Svobodná Evropa, české redakce BBC 
World Service, politickým reportérem HN 
a šéfredaktorem zpravodajské stanice 
Českého rozhlasu – Rádia Česko.

RuSká pRopaganDa  
ve školácH, Člověk v tíSni  
a poHoRšení na aeRonetu



HumoR?

Miloš Zeman 2016
„Byl velmi špatný vztah mezi Čínou a bývalou 
vládou České republiky, bývalou vládou, 
zdůrazňuji. Protože tato vláda byla velmi 
submisivní, co se týká tlaku Spojených států 
a Evropské unie... Nyní jsme opět nezávislá země 
a formulujeme svou zahraniční politiku, která je 
založena na našich vlastních zájmech, národních 
zájmech. A nevměšujeme se do vnitřních 
záležitostí jakékoliv jiné země.“

Jak je možné, že prezident země může:
1)  lhát (tvrdit něco, co není 

doložitelné)?
2) nerespektovat rozhodnutí soudu?
3) neuznat svou chybu a neomluvit se?
4)  nepustit studenty na albertov 

k výročí 17. listopadu?
5)  legitimizovat šíření nenávisti 

ve společnosti?
6)  Pochlebovat zemi, kde se ve velkém 

porušují lidská práva?
7) kouřit v nekuřáckém hotelu?
8)  Doporučovat studentům kouření 

a alkohol?
9) vyzývat k agresi?
10)  Mluvit sprostě a chovat se jako 

hulvát?

Těch otázek padlo ještě více, ale vybrala 
jsem ty nejzásadnější. Myslím, že není 
nutné rozebírat jednotlivé otázky, 
protože jde o mediálně hojně probíraná 
témata a jistě všichni víme, o co se jedná. 
Jde mi o to, jestli jste se někdy zamyslel 
nad tím, že jako prezident (obecná, 
nejvyšší autorita, tedy za normálních 
okolností) máte vliv na chování mladé 
generace.

Vy však svým chováním vzbuzujete 
dojem, že lhát, mluvit sprostě, chovat 
se k druhým s arogancí a přezíravostí, 
je normální. a tím velmi znesnadňujete 
práci, nám, učitelům, jež musíme čelit 

těmto otázkám. a já opravdu nevím, 
jak na ně mám odpovídat. Z pozice 
učitele jim musím říct, že jste prezident, 
že k vám musejí mít úctu, ale máte 
úctu Vy k nim? Jestliže jste studenty 
nepustil 17. listopadu (na Mezinárodní 
den studentů!) na Albertov, tak asi 
ne. Přitom právě studenti ovlivňují 
a ovlivňovali dění ve společnosti (1939, 
1968, 1989). Můžete samozřejmě 
namítnout, že studenti nejsou žádná 
neviňátka, že pravděpodobně mají 
už zkušenosti s kouřením, alkoholem 
i lhaním. Jistě to tak může být, ale co... 
Když takové věci dělá i pan prezident... Je 
to pro ně o důvod víc, jak si takové věci 
ospravedlnit. Možná máte na mladou 
generaci větší vliv, než si myslíte.
Jsem šťastná, že jsem dospívala v době, 
kdy byl prezidentem Václav Havel, který 
je pro hodnoty, jež akcentoval, často 
posměšně nazýván pravdoláskařem. 
Myslím, že pravda a láska jsou hodnoty 
obecně lidské a všichni je potřebujeme. 
Já sama se cítím osobností Václava 
Havla a jeho hodnotovými vzory velmi 
pozitivně ovlivněna. Jaké hodnoty však 
předáváte svým chováním, ať už mládeži, 
či celé společnosti Vy?
Prosím, chovejte se lidsky, slušně a se 
zodpovědností k příštím generacím. 
Děkuji.“ 

oDpoví pReziDent zeman  
paní uČitelce na její DopiS?

Středoškolská učitelka společenských 
věd lucie Tykalová v nedávné době se 
svou třídou probírala politologii a když 
se společně dotkli tématu „Prezident“, 
byla náhle bombardována všemožnými 
dotazy, na které však sama, dle její slov, 
není schopna odpovědět. rozhodla se 
tedy, že napíše českému prezidentovi 
Miloši Zemanovi otevřený dopis, kde mu 
položí dotazy svých studentů. 

Doslovný přepis otevřeného dopisu 
středoškolské učitelky lucie Tykalové:

 
TXT  Lucie Tykalová

   vážený pane pReziDente...
uČím záklaDy SpoleČenSkýcH věD na StřeDní škole, pRoBíRáme 
politologii a neDávno jSme Se Dotkli tématu „pReziDent“. StuDenti 
mě přímo BomBaRDovali otázkami, na kteRé neBylo v mýcH SilácH 
oDpověDět, a pRoto Se ptám váS.  
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Miloš Zeman 1996
„Základní mojí motivací pro pobyt  
v politice je zabránit v úspěchu těm, 
kteří, kdyby k nám dnes přišli  
Číňané, si zítra nechají zešikmit oči  
na praktické chirurgii, pozítří se 
nechají infikovat žloutenkou, aby  
měli tu správnou barvu pleti,  
a popozítří začnou psát do svých 
kádrových dotazníků, že již od dětství 
milovali rýži.“
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k roztržení společnosti. Každá hysterie 
vítána, stejně jako projevy nenávisti.

neonacisté a kozáci
Typický byl vstup neonacistického 
serveru White Media do české 
politiky. Zveřejnil ukradené maily 
premiéra Sobotky. Část se týkala 
uprchlíků, snahy, aby je Češi vnímali 
přátelsky. Těchto mailů využil server 
Aeronet a dal je do souvislosti s Déčkem, 
dětským kanálem ČT, a pohádkou 
o Sněhurce. Prý rasismus naruby.

Zajímavé spojení: neonacisté zveřejní 
materiály, které byly zřejmě ukradeny 
zpravodajskými metodami vniknutím 
do Sobotkova počítače. Ujme se jich pro-
ruský web a zaútočí na Českou televizi, 
kterou GRU zřejmě vnímá jako protirus-
kou. Doplněk: západní služby tvrdí, že 
Rusové v EU podporují neonacisty. Opět 
jako rozkladnou sílu.

Jiný kanál. Kolem ruské ambasády 
se sdružují kozáci. Sami Rusové žijící 
u nás je v roce 2013 popsali jako „pátou 
kolonu“, kterou ovládá Kreml. Podle 
jejich zprávy u nás vytváří uniformova-
né, ozbrojené oddíly. Cíl: „proniknout 
do všech společenských a státních struk-
tur“. Zpráva též varovala před Koordinač-
ní radou při ruské ambasádě. (Dodejme, 
že Rusnokova vláda nechala celou pasáž 
ze Zprávy o situaci národnostních menšin 
za rok 2012 vyškrtnout.)

Zpravodajci se vždy zajímají o ekono-
miku a o strategické komodity, jako jsou 
energie. Rusové měli eminentní zájem, 
aby vyhráli tendr na dostavbu Temelí-
na. Podle lidí z českých tajných služeb 
kvůli tomu přišel do Česka ruský finanč-
ní gigant Sberbank. Pokud by Rusové 
tendr vyhráli, přes Sberbank měly chodit 
peníze od subdodavatelů. (Některé divize 
Sberbank čelí od konce roku 2015 sank-
cím USA.)

V Česku také funguje ruská bankovní 
skupina Alfa. (Nedávno sešlo z její snahy 
koupit u nás Zuno Bank.) Alfa Bank ovlá-
dá ruský oligarcha Michail Fridman, jak 
jinak, muž blízký prezidentu Putinovi.  TXT Martin Fendrych

podivný příběh alího fajáda
Co mohou banky kromě kontroly toků 
peněz a investic v dané zemi zařídit? 
Proč je Rusové v EU i jinde potřebují? 
Jako příklad poslouží Francie. Předsed-
kyně francouzské nacionalistické strany 
Národní fronta Marine Le Penová dostala 
před dvěma roky půjčku 9 milionů eur 
od První česko-ruské banky. Ta vznikla 
před lety v ČR, nyní sídlí v Moskvě.

Francouzské banky Le Penové odmítly 
peníze poskytnout. Takže se nabídla 
První česko-ruská. Půjčka byla údajně 
odměnou za to, že Le Penová podpořila 
ruskou anexi Krymu. Zároveň je jasné, že 
Rusko potřebuje rozkládat Francii, jež je 
jednou z klíčových zemí Unie.

Oblastí ruského vlivu je mnoho. Od-
hadem u nás pracují stovky ruských 
špiónů. V tomto smyslu zaráží, jak po-
divné okolnosti provázely vydání Alího 
Fajáda do Libanonu. i tady mohly hrát roli 
ruské tajné služby.

Celý případ je nutno vysvětlit zeširoka. 
Spojené státy podezírají Rusy, že dodá-
vají zbraně Hizballáhu, libanonské šíitské 
militantní organizaci. Jasný důkaz zřejmě 
zatím nemají. Není však nemožné, že jim 
ho mohl dodat právě Fajád.

Tento (pravděpodobně) libanonský špión 
má ukrajinský pas a pracoval pro vládu 
exprezidenta Janukovyče jako poradce 
na obraně. Jeho doménou byl export 
zbraní. Mohl se podílet právě na dodá-
vání zbraní Hizballáhu. Ostatně místo, 
kde byla unesena skupina pěti Čechů, 
které pak za Fajáda vyměnili, je územím 
ovládaným touto organizací.

Spojené státy měly eminentní zájem 
na vydání Fajáda. Už to vypadalo, že spo-
jencům vyhovíme. Potom však zasedla 
Bezpečnostní rada státu a rozhodla Fa-
jáda do USA nevydat! Kdo to tam navrhl? 
Kdo s tím přišel? Nevíme. Zato víme, že 
to naše vztahy s USA silně poškodilo.

Pokud to tak proběhlo, znamená to, že 
ruské tajné služby zabily dvě mouchy 
jednou ranou. Fajád nebyl vydán. O to šlo 

martin fendrych
Po roce 1989 působil jako náměstek 
ministra vnitra. Poté byl redaktorem 
a od roku 1998 i šéfredaktorem týdeníku 
Respekt. V současnosti působí jako 
komentátor Aktuálně.cz a deníku Insider.

především a vazba Česka s jeho klíčovým 
vojenským spojencem byla drsně nabou-
rána. Na vládní úrovni. (Dokonalá prá-
ce, dalo by se říci. Bohužel proti našim 
zájmům.)

Ruský vliv v Česku je obrovský. Jak se mu 
bránit? Nevypadnout z NATO, nenechat 
rozbít Evropskou unii. Vyhošťovat ruské 
agenty. Nevolit prezidenty, kteří podpo-
rují Putina. Vážit si svobody. 

Pracují u nás stovky ruských špiónů. 
Jejich cíl je jasný: zpochybnit naTo, 
oslabit Česko, rozbít evropskou unii. 

náš pohled na dění je zkreslený. 
ovlivněný politiky a samo sebou 
i médii. Pozornost veřejnosti se upíná 
na uprchlickou krizi v evropě. Přitom 
nám uniká, jak velký zájem o nás 
mají ruské tajné služby, jak je u nás 
nenápadně, leč masivně, čím dál víc, 
uplatňován ruský vliv.

Zkusme si problém strukturovat. Jsme 
členská země NATO a Evropské unie. 
Severoatlantickou alianci Kreml bere 
jako nepřátelský svaz a Unie na Moskvu 
uvalila sankce za okupaci Krymu 
a podporu války v Donbasu. Informace 
od nás mohou být klíčové. Mimochodem, 
český generál Petr Pavel je dnes nejvyšší 
vojenský představitel NATO.

Rusko vede prezident Vladimir Putin, 
bývalý sovětský agent KGB v Drážďanech 
(1985 až 1990). Ví, co tajné služby 
dovedou, umí je využívat. O tom 
svědčí kupříkladu vražda Alexandra 
Litviněnka v Británii, bývalého 
důstojníka FSB RF (Federální služba 
bezpečnosti Ruské Federace).

Jak Rusko v Česku působí? Některé 
kanály jsou známější, některé méně. 
Centrem je ruská ambasáda v Praze 
a konzulát v Brně. Domácí zpravodajci 
mluví o tom, že pražská ambasáda Ruska 
zaměstnává tolik lidí (okolo 140), protože 
má na starosti propagandu v celé 
EU. a brněnský konzulát se soustředí 
na propagandu v Česku.

Tyto informace nelze doložit, nikdo 
vám je nepotvrdí, jde o tajné služby, 

jejich agenty a spolupracovníky. Experti 
tvrdí, že u nás z valné většiny působí 
agenti GRU (Glavnoje razvedivatělnoje 
upravlenije, Hlavní rozvědková správa), 
tedy vojenské tajné služby. To odpovídá 
faktu, že u nás dlouho sídlila okupační 
ruská vojska k tomu připočtěme české 
angažmá v NATO a jsme doma.

O co ruským tajným službám jde? Plní 
dva základní úkoly. První: získávat 
informace. Vojenské, obchodní, 
kompromateriály, cokoli. Druhý: 
rozkládat nás. Podporovat rozkol, aby 
stát slábl. Takový střet prezident - 
premiér je nutno živit. Nevíme, jestli 
je Miloš Zeman nějak zaháčkován 
ruskými službami, ale jeho činnost 
(podpora Putina) i jeho okolí k takové 
domněnce vede. Ideální stav, který by 
měl u nás nastat: oslabení, zpochybnění 
demokracie, zpochybnění západních 
hodnot a spojenců. Především USA.

Některé zpochybňovací metody 
známe. Využívána jsou elektronická 
média, různé servery, které neustále 
zpochybňují cokoli, co se u nás váže 
na Západ. Hlavním terčem je NATO, 
ale taky protiruské sankce. Využívána 
je uprchlická krize, ideální nástroj 
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RuSko v ČeSku
putin v ČeSku
vliv kRemlu je zDe Čím Dál patRnější, Hmatatelnější.
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oBětujeme tRaDici oBHajování 
liDSkýcH pRáv ve pRoSpěcH 
oBcHoDnícH vztaHů S Čínou?

alena Rytířová
Autorka je absolventem Metropolitní 
univerzity Praha v oboru Mezinárodní 
vztahy a evropská studia. V současné 
době je přispěvatelkou Magazínu ProRock, 
kromě toho se však věnuje hudební 
produkci a textování hudby.  
Žije v Řevnicích, kde je také členkou 
místního sdružení ODS.

   iStock
TXT Alena Rytířová

Česká republika se doposud vždy pre-
zentovala jako stát obhajující základní 
lidská práva a svobody, právo na sebe-
určení národů a respektování územní 
celistvosti. Tyto principy nám totiž 
v minulosti byly tolikrát upírány, že jejich 
obhajoba je nejen naší morální povin-
ností, ale jejich popírání by bylo popírá-
ním nás samých, naší historie a našich 
národních hodnot. I přesto jsme se však 
během velikonočních svátků stali svědky 
náhlého a nečitelného odvrácení české 
zahraniční politiky ve prospěch zahranič-
ního obchodu, nutno říci, že obchodu bez 
jasných investičních přínosů pro náš stát, 
na úkor těchto hodnot, na které jakoby 
se v daný moment vůbec nebral zřetel. 
Úspěšná obchodní politika a prosazování 
základních lidských práv a svobod se při 
tom zcela nevylučují.

Návštěva čínské delegace během nej-
významnějšího křesťanského svátku 
a její doprovodné jevy rozpoutaly debatu 
na mnoha polích a vyjádření některých 
předních osobností přinesly zásadní 
postřehy. Vedle přetrvávající kolonizace 
Tibetu a rasového útlaku např. Ujgur-
ské menšiny je důležité si uvědomit, jak 
ve svém vyjádření poznamenal ředitel 
organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, 
že: “Čína je bezesporu zajímavý obchodní 

partner. Pro naši ekonomiku však před-
stavuje zlomek významnosti ve srovnání 
se zeměmi západní Evropy a „čínské in-
vestice“, které jsou některými zájmovými 
skupinami a politiky představovány té-
měř jako nový pilíř rozvoje naší ekonomi-
ky, zaostávají za investicemi Jižní Koreje 
či obchodními vztahy s Tchajwanem.”

Ředitel Amnesty International, Mark Mar-
tin, napsal otevřený dopis prezidentovi 
Miloši Zemanovi, kde se přímo odvolává 
na zprávu o stavu lidských práv v Číně 
za rok 2015, která dokumentuje rozsáh-
lá porušování práv lidí, zejména útoků 
na obránce lidských práv, omezování 
svobody slova, svobody vyznání, repro-
dukčních práv či systémové diskriminace 
etnických Tibeťanů. Kdo jiný, když ne 
vrchní představitel demokratického státu 
hlásícího se k dodržování a prosazování 
lidských práv, by měl při jednání s před-
stavitelem státu nedemokratického na 
tyto okolnosti apelovat? 

http://www.amnesty.cz/news/2881/ 
vyhodny-obchod-s-cinou-na-ukor- 
lidskych-prav

https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/
simon-panek-k-navsteve-cinskeho- 
prezidenta

V ČÍNĚ JE ROČNĚ POPRAVENO VÍCE LIDÍ
NEŽ VE VŠECH OSTATNÍCH STÁTECH SVĚTA

DOHROMADY
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liDSká pRáva  
vs. BuSineSS
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cHřeStová polévka
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 Helena Rytířová
TXT Helena Rytířová

1.  Z chřestu odkrojíš hlavičky a dáš 
stranou. Zbytek oloupeš škrabkou 
na chřest nebo škrabkou na brambory 
a odkrojíš dřevnatý konec. Oloupaný 
chřest omyješ a nakrájíš na 1,5 cm 
kolečka.

2.  Nakrájený chřest vložíš do vařící 
osolené vody a vaříš 10 - 15 minut, 
až téměř změkne.

3.  Mezitím si připravíš z másla a mouky 
světlou jíšku, odstavíš z ohně 
a rozmícháš s malým množstvím 
studené vody do hladka. Postupně 
přiléváš za stálého kvedlání vodu, 
ve které se vařil chřest (i s uvařeným 
chřestem), až do požadovaného 
množství polévky.

4 . Polévku dáš vařit na mírný oheň 
a přidáš odkrojené hlavičky chřestu. 
Vaříš 10 minut, polévku odstavíš 
z ohně a vliješ smetanu, ve které jsi 
rozmíchala žloutek. Už dále nevaříš.

5.  Polévku dochutíš solí, bílým pepřem 
a podle chuti citronovou šťávou. 
Při podávání dáš na každý talíř kousky 
sušené šunky (prosciutta).

400 g  chřestu 
 sůl 
30 g  másla 
30 g  hladké mouky  

(2 pol. lžíce) 
150 ml  smetany 
1  žloutek 
 citronová šťáva 
 pepř 
4  plátky šunky (prosciutto)

iconiq café 
nová kaváRna v centRu ČeRnošic

Málokdo si dokáže představit ráno 
bez hrníčku plného magického odvaru 
z kávových bobů. ranní káva je zkrátka 
pro mnoho z nás jistotou, která dokáže 
nabudit všechny smysly. Dobře to věděli 
i slavní géniové jako například Johann 
Sebastian bach, který napsal krátkou 
operu o posedlosti kávou. 

Kavárny se v současné době staly mís-
tem setkávání se s přáteli, požitkem 
z kvalitně upražené kávy a chvilkou, 
která nám dovoluje na okamžik hřešit, 
protože úchvatně vypadajícím sladkos-
tem nelze odolat. Přesně tímto místem 
se chce stát kavárna Iconiq Café, která si 
vytyčila za cíl lidi spojovat a na okamžik 
je motivovat se zastavit v současné rych-
lé době. K tomu servíruje kávu reserva 
mající unikátní chuť, aroma a původ! 
Základem ušlechtilé kávy Reserva jsou 
ručně sklizená, s maximální péčí ošet-
řená zrnka kávy vypěstovaná pouze na 
malých plantážích v rovníkové Africe, 
Indii nebo Střední a Jižní Americe.

iconiq café se nachází v samotném cen-
tru města Černošic nedaleko od Prahy, 

které je nově vybudované. Interiér kavár-
ny je minimalistický. Jeho dominantou je 
dřevěný bar, na kterém jsou vystaveny 
francouzské bagety, croissanty tří dru-
hů, malinový mascarpone dort, koláčky, 
buchty a jiné lákavé dezerty. Nepřehléd-
nutelným prvkem interiéru jsou světla, 
která kavárně dodal český designér 
Jakub Velinský zabývající se výrobou 
interiérových betonových doplňků, jako 
jsou betonové hodiny nebo betonová 
svítidla s textilními kabely, s kterými si 
strop kavárny doslova pohrává.

Samozřejmostí kavárny jsou snídaňová 
menu. Příznivci zdravé a lehké stravy 
ocení řecký jogurt s ovocem a müsli nebo 
ovocný salát. Kdo preferuje sladké, může 
si pochutnat na tzv. bedýnce, jejímž ob-
sahem je opečený toast nebo croissant 
se třemi druhy marmelád a másla. Ani na 
rychlý oběd kavárna nezapomíná a nabízí 
denně polévku dne (například čočko-
vou, špenátovou, žampionovou nebo 
hráškovou) a čerstvě připravené bagety 
s parmskou šunkou nebo mozzarellou. 
K večernímu posezení a k příjemné at-
mosféře nabízí kvalitní vína nebo sklenku 
prosecca společně s prkénky delikátních 
sýrů a masných pochoutek. 

Jméno kavárny nevzniklo náhodně. Úzce 
se pojí k lifestylovému magazínu Iconiq.
cz, který bedlivě sleduje současné trendy 
a to ve všech směrech. Iconiq Café baris-
té jsou oblečeni do džínů a košil značky 
Maison Scotch a Scotch and Soda a po 
place běhají v pohodlných a stylových 
teniskách adidas. 

„Kavárna Iconiq Café by mělo být místo, 
kam si rádi kdykoli zajdete. Ať už si po-
sedět u šálku kávy či sklenky vína nebo 
si jen tak zaběhnout pro čerstvě upečený 
koláček s sebou nebo na rychlou polévku 
v pracovní přestávce. Věříme, že z naší 
kavárny se stane tzv. meeting point, kam 
se lidé budou rádi vracet,“  
říkají její majitelé. 

iconiq café najdete v centru  
vráž v Černošicích nedaleko u Prahy. 
otevírací doba: 

neděle – čtvrtek 8.00 – 19.00  
a pátek – sobota 8.00 – 21.00.

  archiv restaurace
TXT redakce
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legenDáRní Hip Hopová foRmace 
zBoří pRažSké Rock café

   Rock Café
TXT Rock Café

Hugo Toxxx a James Cole – dvě výrazné 
osobnosti pražské rapové scény opět 
po čase spojí své síly, opráší legendární 
seskupení Supercrooo a 18. června s ním 
zamíří do pražského Rock Café! Na týhle 
exkluzivní show nesmíš chybět!

Po lednovém vyprodaném koncertu 
v Roxy, kde se po jejich boku představili 
ještě Iscream Boyz (Smack, Shadow D), 
a nedávném bratislavském koncertu, 
uzavřou Supercrooo trojici letošních 
koncertů právě v nejstarším pražském 
klubu. Jako support vystoupí Marat 
a White Russian.

Vstupenky jsou už v prodeji, k dostání 
jsou v Rock Café Boutique (úterý – pátek 
16:00 – 22:00, sobota 17:00 – 22:00) 
nebo v sítích GoOut.cz a Ticketstream. 
Pokud tuhle velkolepou show nechceš 
propásnout, pořiď si je co nejdřív, dlouho 
tam totiž nebudou! 

v Rock caféSupeR
cRooo
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Inzerce

REZIDENCE ČERNOŠICE
BYTY S KRÁSNÝM VÝHLEDEM

dva moderní viladomy se zahradou v ulici Mokropeská
20 bytů: 1+kk až 4+kk s balkonem nebo zahrádkou
bezkonkurenční výhledy na Brdské lesy
podzemní garáže, výtah, sklepy, vysoký standard bydlení

prodej bytů: IBS-ROKAL, s.r.o. 
Táborská 2025, Černošice 
tel. 604 363 481, info@ibs-rokal.cz
www.rezidence-cernosice.cz

K NASTĚHOVÁNÍ V ČERVNU 2016
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Již henry kissinger správně 
předpokládal, že ruský expanzionismus 
se navrací v určitých vlnách, kdy 
systematicky pohlcuje obrovská 
území, příležitostně může být zastaven 
a potlačen, jen aby se opět vrátil v plné 
síle. od Petra velikého po Putina se 
změnilo mnoho okolností, ale tento 
rytmus zůstal až nezvykle konzistentní. 

Důvody expanzionismu
Nutkání k expanzionismu je do značné 
míry způsobeno nevýhodnou 
geopolitickou polohou Ruska, jelikož 
kromě pobřeží Baltského moře je ze 
severu uzavřeno zamrzlým Arktickým 
oceánem a na severo-východě povětšinu 
roku zamrzlým Tichým oceánem a jižní 
Kaspické moře je zcela uzavřené. 
Černé moře je sice průchozí, ale úzký 
průliv Bospor a Dardanely byl vždy 
bedlivě střežen, po dlouhou dobu např. 
Osmánskou říší. Není tedy divu, že 
Rusové usilovali o správu jak nad tímto 
průlivem, tak nad strategickým Krymem. 
Po rozpadu Sovětského svazu měl Putin 
jedinou možnost – koncentrovat se na 
zajištění přítomnosti Ruska v oblasti 
Černého moře a na východním pobřeží 
moře Středozemního.
V roce 2004 Ukrajina a Gruzie 
podstoupily své barevné revoluce, 
které přinesly zemím prozápadní lídry 
- Viktora Juščenka na Ukrajině a Mikheil 
Saakashvili v Gruzii. Tito lídři doufali, 
že svým zemím zajistí členství nejen 
v Evropské unii, ale případně i v NATO. 
Juščenko navíc trval na odstranění 
ruské flotily ze Sevastopolu po vypršení 
nájemní smlouvy v roce 2017, aby se 
tak ještě více distancoval od svazků 
s Ruskou federací.

 

proč tedy Sýrie? 
Je opět potřeba podívat se o něco 
hlouběji do minulosti. Sýrie za prezidenta 
Bašára Asada a jeho otce byla po několik 
desetiletí významným ruským spojencem 
a jedním z mála států Blízkého východu, 
který nakupoval ruské zbraně a vojenskou 
techniku. Již v roce 1971 bývalý prezident 
Sýrie a otec nynějšího syrského diktátora, 
Hafez Asad, podepsal dohodu umožňující 
Moskvě využívat druhý největší syrský 
přístav v Tartús výměnou za dodávky 
vyspělých zbraní do Sýrie, což z původně 
rybářského přístavu učinilo logistické 
zařízení. O dva roky později se Hafez, 
Sověty vytrénovaný pilot, podílel v Egyptě 
na přípravě útoku na Spojené státy 
s pomocí ruských poradců a zbraní. 
Hafezův nástupce, Bašár, rychle využil 
příležitosti a navštívil v roce 2005 
Moskvu, kde se mu podařilo odepsat 
třičtvrtě zahraničního dluhu Sýrie za 
odběr ruských zbraní, což bylo impulsem 
pro obnovení rusko-syrské vojenské 
kooperace a rozšíření přístavu Tartús. 
Tartús je v současné době jedinou 
ruskou námořní základnou mimo území 
bývalého Sovětského svazu a je pro 
Rusko dobrou výchozí pozicí, pokud by se 
rozhodlo reetablovat v budoucnosti svoje 
námořní síly ve východním Středozemním 
moři. V případě pádu Asadova režimu 
a možného vzestupu Muslimského 
bratrstva v Sýrii, které Rusko považuje 
také za teroristickou organizaci, by 
hrozilo, že Rusko o přístup k přístavu 
Tartús přijde a že dojde k vynulování 
ekonomických závazků Sýrie vůči 
Rusku. Pro zajímavost, ruské kontrakty 
a investice v Sýrii dosahovaly v roce 2009 
částky kolem 20 mld. USD. 
Ruská federace se proto intenzivně staví 
proti lidovému povstání a následnému 
svržení syrské vlády, neboť v současné 
situaci v Sýrii vidí paralelu předchozích 

politických změn z posleních deseti let 
např. v Gruzii, Kyrgyzstánu, na Ukrajině, 
nebo v Tunisku, Egyptě či Libyi. Revoluční 
vlna v arabském světě by se navíc mohla 
rozšířit do prostoru bývalého Sovětského 
svazu, popř. i na území Ruska samotného. 
S tím se pojí také ruská podpora boje 
proti Islámskému státu (ISIS), protože 
zatímco teroristické útoky na severním 
Kavkaze, kde působí takzvaný tzv. 
Kavkazský emirát – radikální islámská 
teroristická organizace, v roce 2015 
poklesly, ISIS začal metastázovat 
v severním Afghánistánu a mohl by tak 
v dlouhodobém horizontu ovlivnit ruské 
spojence ve střední Asii. Rusko se také 
snaží o zamezení návratu islamistických 
bojovníků, kteří utekli bojovat do Sýrie 
právě z Ruska a z bývalých sovětských 
republik a kterých je cca 2000.

Dopady zhroucení režimu
Zhroucení režimu Bašára Asada by 
mohlo přinést zvýšení napětí mezi 
šíity a sunnity, utlačování a útoky na 
náboženské menšiny a proliferaci 
syrských zbraní hromadného ničení. 
Pád současného režimu by také mohl 
vést k posílení sunnitského bloku a tedy 
k oslabení šíitského Íránu, rusko-syrského 
spojence, na což by Írán mohl zareagovat 
posilováním svého vlivu v Iráku 
a urychlením svého jaderného programu.
Rusko bere velmi vážně možné 
strategické dopady na Blízkém východě 
s ohledem na jejich vztah k Sýrii. Přímé 
obchodní vztahy se Sýrií jsou v tomto 
případě druhořadé. Rusko se více ohlíží 
na významné pozůstatky historických 
vztahů, které by mohly i nadále 
zajišťovat regionální geopolitickou 
výhodu a pozdvihovat globální status 
Ruska jakožto nepostradatelné moci 
v mezinárodním systému.

TXT Alena Rytířová

zájmy RuSka v SýRii
ze Světa
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