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Beseda o situaci na Ukrajině 
nečekaně vyústila v neformální 
diskuzi před knihovnou. 

 Antonín Zvěřina

Besedou vyvrcholila třídenní akce 
v Třebíči, kdy si daly za cíl dvě tře-
bíčské aktivistky Petra Kopečková 
a Jana Dvořáková připomenout 107 
obětí na náměstí Majdan v Kyjevě 
na Ukrajině během revoluce. Pozvá-
ní přijali muzikant a politik Michal 
Kocáb a Ilnara Dudash, ukrajinská 
aktivistka žijící v Brně. Moderoval ji 
v městské knihovně třebíčský mís-
tostarosta Milan Zeibert. 

Ačkoliv měla beseda pevně stano-
vený program, nakonec se jednalo 
o spontánní akci, kdy se do diskuze 
zapojilo několik lidí. V úvodu při-
pomněl události na Majdanu doku-
mentární fi lm. 

Diváci zhlédli necenzurované zábě-
ry, které deklarovaly složitost situace 
v Kyjevě. Během debaty také neza-
znělo žádné řešení krize, pouze sta-
novisko, že si vše musí vyřešit Ukra-
jinci sami bez cizího vměšování. 
„Musíme si ale uvědomit příčinu, proč 
k tomuto stavu došlo. Lidé na Ukraji-
ně jsou zoufalí, jejich životní podmín-
ky jsou katastrofální a země těsně před 
bankrotem,“ zdůraznila Ukrajinka, 
která již sedmnáct let žije v České 
republice.  

Michal Kocáb se zaměřil zejmé-
na na přičlenění Krymu k Rusku. 
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Krym musí Rusko vrátit, řekl Kocáb

„Považuji to za nehoráznost, kterou by 
měl celý svět odsoudit,“ poznamenal. 
Připomněl, že v období před druhou 
světovou válkou se Rusko k Ukraji-
ně zachovalo v mnoha případech za 
hranicemi lidských práv. 

Při hladomorech tam zahynuly 
miliony lidí. „Tuto situaci řešil Nikita 
Chruščov. Možná právě proto daroval 
Ukrajině Krym jako určité odškodně-
ní za křivdy, na kterých se i on podílel,“ 
podotkl. Přítomní Ukrajinci rozhod-
ně odmítali tezi, že revoluci ovládly 
radikální živly. Připustili, že se na ní 
také podílely, ale jejich vliv je mizivý. 

„My, Ukrajinci, jsme velicí patrioti. 
Od východu země po západní hranici. 
Ale také velice smířliví ke všem náro-
dům. Pokud jste se pozorně podívali na 
dokument, museli jste si všimnout, že se 
sice bojovalo, ale demonstranti v žád-
ném případě neničili soukromý maje-
tek,“ zaznělo v besedě.     

Podíl Ruska v událostech na Ukra-
jině se podle nich i podle Kocába 
soustředil na provokace, které měly 
revoluci zdiskreditovat. Ale opa-
kovaně zaznívalo, vše by mělo být 
v rukách tamních obyvatel bez vmě-
šování ze zahraničí. 

Kocáb často srovnával situaci na 
Krymu se situací v Evropě před dru-
hou světovou válkou. „Tehdy také 
mocnosti Hitlerovi ustupovaly a všich-
ni víme, kam to dospělo,“ naznačil. 
Nebál se anexi Krymu srovnat s ane-
xí Rakouska před druhou světovou 
válkou. „Krym musí Rusko vrátit,“ 
podotkl. Kocáb také naznačil, že 
si všechny demokraticky smýšlejí-
cí země myslely, že po pádu želez-
né opony nastane doba spolupráce 
a míru. „Nyní se ukazuje, jak jsme se 
mýlili. Kde se rozpínavost Ruska zasta-
ví?“ ptal se. 

Připomněl, že Česko i Sloven-
sko mají svoje historické zkušenosti 
z roku 1968. „To by nás nemělo nechá-
vat klidnými,“ varoval Kocáb. Při-
pomněl, že podobná situace moh-
la nastat i v roce 1989. „Naštěstí byl 
u moci Gorbačov, který něco takové-
ho nedopustil,“ konstatoval. Nejen 
z tohoto důvodu si Gorbačova do 
jisté míry váží.

Závěr besedy se nesl v přáních, aby 
se co nejdříve situace na Ukrajině 
zklidnila a lidé měli důstojné pod-
mínky pro život. Zhruba po dvou 
hodinách ofi ciální beseda skončila, 
ale pokračovala ještě před knihov-
nou. Tam se lidé dozvídali o otřes-
ných podmínkách života na Ukraji-
ně, o nepředstavitelné byrokracii a 
korupci. 

O tom, že kdo si nemůže vypěsto-
vat potraviny na poli nebo zahradě 
a nechová domácí zvířectvo, má se 
velice špatně. „Kdo to nezažil a nevi-
děl, ani snad nemůže pochopit,“ shodli 
se zahraniční diskutující.

Barák: Porušujete tiskový zákon
(Dokončení ze str. 1)

Do diskuze se opět zapojil Barák 
a vrátil se ke zmiňovanému článku, 
kde mluvil obecně o podpoře  areálu 
bývalé továrny BOPO a nedotkl se 
podpisové akce, která proti přemís-
tění Domu dětí a mládeže protesto-
vala.

„O ní ve Zpravodaji nebyla ani 
zmínka, i když ji podepsalo 1.600 li-
dí, mnohdy za cenu různých ústrků,“ 

uvedl Barák. Heřman se optal, zda 
by v otázce šikany nemohl být Barák 
konkrétní. „Znám konkrétní jména, 
znám konkrétní případy, ale neřeknu 
je,“ odpověděl Barák. 

„Pokud neřeknete konkrétní jména, 
je to jen předvolební kampaň,“ pozna-
menal Heřman. „To, co předvádíte vy, 
je předvolební kampaň,“ opáčil Barák. 
Označil i jmenování čestných obča-
nů za předvolební kampaň současné 
koalice. 

Zmínka o čestných občanech, ten-
to titul mají obdržet výstavník Fran-
tišek Mertl a in memoriam Antonín 
Kalina, se nelíbila místostarostovi 
Pavlu Pacalovi (Pro Třebíč) a Bará-
ka požádal, aby se jimi nezaštiťoval. 
„Ti lidé něco ve svém životě dokázali 
a není dobré si je brát do úst v takové 
souvislosti,“ podotkl. Po krátké slovní 
přestřelce mezi Heřmanem a Bará-
kem zastupitelé bod navržený Bará-
kem neodsouhlasili.


