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se sloupky osobností: Kačer • Zaoralová • Bednářová • Bosák • Štindl • Špátová
+ Program TV na celý týden
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Ze školky v hanoji 
až na české televizní obrazovky. Velký rozhovor  
s herečkou ha Thanh Nguyenovou.

 

Proč v Buzuluku nezapomněli 
na Čechoslováky? Reportáž z města, kde generál  
Ludvík svoboda sestavil první vojenskou jednotku.

 

Velkolepá přestavba Dolních Vítkovic 
vpustila do rezavějícího komplexu opět život.

 

Továrna na chytré děti. 
Rozhovor s Petrem husarem, zakladatelem projektu  
Zkoušky nanečisto.
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Pro člověka, který v životě nezavadil 
o virtuální svět internetu, musely 
být komentáře prvního kola pre-

zidentských voleb dost zneklidňující. 
Téměř se zdálo, že vítězové nejsou dva, 
ale hned čtyři: Zeman, Schwarzenberg, 
Facebook a Twitter.

Sociální sítě zamotaly hlavu všem. 
Trochu překvapivě i většině politologů 
a sociologů. Právě novým médiím je při-
čítán téměř klíčový podíl na výrazném 
úspěchu ministra zahraničí – a snad i na 
celkem slušném výsledku Jiřího Dienst-
biera nebo Vladimíra Franze.

Jako by se nová média v Česku objevi-
la až teď. Přitom to není vůbec pravda. 
I když Twitter (na rozdíl od západní Ev-
ropy a Spojených států) zatím jen ztěžka 
dohání náskok staršího bratra Faceboo-
ku, obě sítě zasáhly do veřejného života 
už mnohokrát.

Třeba před lety, kdy se na nich zformo-
vali účastníci vajíčkového protestu proti 
bývalému premiérovi Jiřímu Paroubko-
vi, nebo v roce 2011, kdy se ještě počet-
nější skupina sešla na pietní akci v den 
úmrtí Václava Havla.

Možná jen tentokrát nikdo nečekal, 
že aktivní uživatelé těchto médií, mezi 
nimiž stále dominuje skupina studen-
tů, nezůstanou u klávesnic a s obálkou 
v ruce vyrazí vstříc volebním místnos-
tem.

Sociální sítě nic nevyhrály, jsou jen 
komunikačním kanálem. Stejně jako 
v listopadu 1989 nehrála klíčovou roli 
telefonní budka nebo vzkaz na nástěnce 
na filozofické fakultě. Spíš je s podivem, 
že tolik kandidátů podcenilo jejich vý-
znam a stále sází na usměvavé obří fot-
ky na předražených billboardech podél 
dálnic.
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„Ve školce jsme leželi na 
rohožích těsně vedle sebe. 
Takže když se jeden počůral, 
byli počůraní všichni.“
Ha Thanh Nguyenová
v rozhovoru na straně 6

ediTOriaL PÁTEK | LIDOVé NOVINy

4 POrOTa PáTku
S Facebookem na Hrad?

6 Ha THaNH NguyeNOVá
Zelená řeka
Marcela Pecháčková

12 arcHiTekTura
Ostravské Hradčany v novém
Petr Návrat

20 buZuLuk
Hvězdy a kříže
Tomáš Vlach

26 PeTr HuSar
Za vším je motivace
Judita bednářová

32 FeJeTON
Trapnost až na půdu
Marcela Pecháčková

34 kONečNě PáTek

50 křížOVka

ObSaH

Fo
to

 n
a 

tit
ul

u 
M

A
FR

A
 –

 D
av

id
 N

ef
f



20 21

reportáž PÁTEK | LIDOVé NOVINy

Buzuluk
Hvězdy 
a kříže 
„Snem každého Čechoslováka je navštívit Buzuluk,“ 
prohlásil v šedesátých letech Ludvík Svoboda. Vše, co 
souviselo s východní armádou, tehdy komunistická 
propaganda vyzdvihovala, po roce 1989 naopak 
jako by zmizel z naší historie. Zato v Buzuluku na 
Čechoslováky nikdy nezapomněli.
text a foto: tomáš Vlach

Víra byla pro československé vojáky 
na východě jedním z velkých tabu, 
nezmiňují se o ní ani historici. Na 
snímku klášter v orankách, kde byli 
českoslovenští vojáci internováni 
před odjezdem do Buzuluku.

Dlouho jsme se připravovali, do-
konce i vybrali po pěti rublech 
na dárky,“ vzpomíná zástupkyně 

ředitele lesnické školy v Buzuluku Ljubov 
Barsuková na 18. červen 1961, kdy do měs-
tečka dorazil poprvé od války někdejší ve-
litel československé jednotky Ludvík Svo-
boda. „Přesně v šest přijel vlak, ze kterého 
odpojili obrněný salonní vagon. Připojili 
telefon. Pak vyšel důstojník v námořnické 
uniformě a sdělil nám, že delegace vystou-
pí v devět hodin,“ vypravuje Barsuková.  

„Nádraží zůstalo přesně takové, jako 
když jsme odjížděli na frontu, jen postavili 
nadchod,“ konstatoval generál Svoboda na 
uvítanou. Čechoslováci položili věnce, po-
zdravili se s pamětníky, vypili litry vodky 
a pak se zase v pancéřovaném vagoně vy-
dali na několikadenní cestu do ČSSR. 

Dnes stačí nasednout v Moskvě na roz-
kopaném Kazaňském nádraží na jeden 
z několika spojů mířících denně na vý-
chod. Po 24 hodinách jízdy fádní krajinou 
přijíždíme do cíle, rovněž očekáváni – ten-
tokrát osobou zástupce starosty Viktorem 
Fogelem. Ten má v Buzuluku na starosti 
kulturu a je velkým fandou historie. Osob-
ně zná všechny válečné veterány v okolí 
a každému návštěvníkovi, byť jde o indi-
viduálního turistu (jiní sem ostatně nejez-
dí), rád pomůže.

Družby s Čechy si tu dodnes velmi cení. 
Zatímco u nás jsme zvyklí dívat se na ob-

dobí od války do roku 1989 opatrně, tady 
s tím problém nemají. Na nové budově ná-
draží, postavené v sedmdesátých letech, 
trůní symbol československého Řádu rudé 
hvězdy. 

„Jsme jedním ze dvou ruských měst, kte-
rá získala cizí státní vyznamenání,“ říká ve 
své pracovně hrdě starosta Jurij Němkov. 
Pro místní Rudá hvězda dodnes znamená 
hodně. Městu ji udělil Ludvík Svoboda už 
jako prezident v roce 1972.

Vzpomínky na Gottwalda 
Dnes stotisícový Buzuluk měl za války 
třikrát méně obyvatel a město začínalo 
i končilo starou dřevěnou zástavbou. Až 
po válce vyrostly paneláky a sídliště, při-
byli specialisté na těžbu ropy. Během bojů 
s nacistickým Německem se stal Buzuluk 
důležitou týlovou základnou, která díky 
poloze na železnici posloužila ke zprovoz-
nění evakuovaných továren. Kromě toho 
se tu formovaly vojenské jednotky. 

Nějaký čas ale trvalo, než si sovětské 
velení vůbec uvědomilo, že uprchlíci z ev-
ropských zemí mohou být užiteční. Těsně 
před a krátce po začátku druhé světové 
války, tedy v době, kdy platil ostudný pakt 
Molotov-Ribbentrop, mírová smlouva 
mezi Stalinovým SSSR a Hitlerovým Ně-
meckem, putoval skoro každý nekomu-
nistický přeběhlík do lágru či vyhnanství. 
V případě Čechoslováků ustoupilo po zni-
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Síň tradic mají i v někdejší válečné nemoc-
nici, prý se tu léčili zranění vojáci Svobo-
dovy jednotky. 

To byl i případ Josefa Kadlece. Syn Čecha, 
který v SSSR zůstal po první světové válce, 
bojoval u Sokolova a zraněný byl převezen 
právě do Buzuluku. Ve městě už zůstal. 
Známou osobou tu byla i jeho dcera Ema 
Kadlecová, která v 70. a 80. letech pracova-
la na okresním národním výboru, zemřela 
před rokem. „Ale byli tu i jiní, třeba v jed-
nom zdejším závodě pracoval Čech, který 
vynikal tím, jak kvalitní výrobky odevzdá-
val. Bohužel nic z toho není podchycené 
v archivech,“ říká ředitel místního muzea 
Alexandr Ljubeněc.   

Udržovat vztahy je zakázáno
„Našli jsme tehdy na nádraží asi šestnác-
tiletého chlapce, hřál se na hromadě po-
pela z lokomotivy ještě s jedním opilým 
bezdomovcem. Nerozuměl nám ani slovo, 
tak jsme ho odvedli na štáb ke Svobodovi 
– a tam se ukázalo, že je Čech,“ vzpomíná 
veterán válečného týlu Vasilij Pinkov. 

Jen co se rozkřikla zpráva o formování 
československé armády, přijíždělo do Bu-
zuluku na vlastní pěst množství Čechů, 
Slováků, Židů, Maďarů i lidí dalších ná-
rodností, kteří doufali v přijetí do armády. 
Ta zároveň, podle vzpomínek samotného 
Svobody, fungovala trochu jako sociální 
ústav pro rodiny vojáků. 

Pinkov vzpomíná, jak se chlapec přišel 
před odjezdem na frontu ukázat ve vojen-
ské uniformě. Buzulucké rodiny měly své 
Čechoslováky jako pravidelné hosty a ne-
byla nouze o milostné románky.  

„Měli jsme případ na Rožkovské ulici, on 
Čech, ona Ruska se dvěma dětmi, zami-
loval se do ní a chtěl ji vzít do Čech, jenže 
ona řekla ne. A tak zabil sebe i ji,“ vzpomí-
ná další veteránka Antonína Alimčenová, 
které bylo v té době 16 let. Událost je pod-
chycena i v archivech československé jed-
notky: Šlo o četaře Heruta, který 16. srpna 
1942 zastřelil ženu sovětského důstojníka 
a vzápětí sebe, zůstalo po ní tříleté dítě. 
Vyšetřování potvrdilo, že šlo o smluvenou 
sebevraždu. 

Ještě téhož večera poslal velitel místní 
NKVD do ulic komando vojáků se samo-
paly, aby sebrali všechny československé 
vojáky procházející se s místními dívkami. 
Zadrželi 24 lidí s tím, že udržovat vztahy 
je zakázáno. Ještě v noci je ale propustili 
a celý incident byl nakonec označen za ne-
dorozumění. U vojáků však jen prohloubil 
nedůvěru k sovětským úřadům.

Studentka pražské právnické fakulty 

čení Polska na sovětské území zhruba 700 
vojáků. Také oni byli zadrženi a interno-
váni, zacházelo se s nimi však o poznání 
lépe než se zajatými Poláky. Tajná policie 
je převezla do klášterních komplexů v Suz-
dalu a posléze v Orankách a podle mezi-
státní dohody s československou exilovou 
vládou byli ze SSSR postupně odsunováni 
do Francie. Zůstalo zhruba sedmdesáti-
členné jádro důstojníků a poddůstojníků, 
jež se posléze stalo základem budoucí za-
hraniční armády. 

Na podzim 1941 sovětské vedení roz-
hodlo, že místem formování českosloven-
ské jednotky bude Buzuluk. Češi měli za-
ujmout prostory po polských vojácích, kteří 
se stěhovali ze SSSR přes Persii do Británie. 
Poláci byli předtím v Buzuluku i v soused-
ních vesnicích Kotlubance a Tockém zhru-
ba čtyři měsíce a bylo jich nesrovnatelně 
víc, celkem tehdy opouštělo Sovětský svaz 
na 75 000 vojáků a 38 000 jejich rodinných 
příslušníků. 

Československých vojáků včetně rodin 
prošlo Buzulukem asi 240 a vztah s místní-
mi byl podle pamětníků srdečnější. „Jako 
kluci jsme okouněli kolem kasáren, když 
Polákům přivezli pomeranče. Kuchaři 
nám jich několik hodili a se zlomyslným 
smíchem sledovali, jak se o ně pereme. Nic 
takového Češi nikdy nedělali,“ vzpomíná 
dnešní předseda buzuluckého spolku ve-
teránů Gavril Stěpanov.

Místní Polákům zazlívají především to, 
že odmítli bojovat po boku SSSR. Vcelku 
pomíjejí, že vzhledem k řádění sovětské 
tajné policie NKVD na polských okupova-
ných územích v roce 1939 či prvním zprá-
vám o masakru v Katyni měli Poláci pro 
rezervovaný postoj své důvody. 

Přesto má v buzuluckém muzeu armáda 
polského generála Vladislava Anderse vy-
hrazený stejný prostor jako expozice věno-
vaná československým vojákům. Zatímco 
z vitrín Svobodovy armády shlíží busta 
dělnického prezidenta Klementa Gottwal-
da a vše obklopují rudé hvězdy i prapory, 
daleko střízlivější polská expozice se zmi-
ňuje i o komunistických perzekucích včet-
ně dosud citlivé Katyně. 

Také na domcích, kde žili Ludvík Svo-
boda a velitel roty, válečný hrdina Otakar 
Jaroš (tento důsledný nekomunista padl 
v bitvě u Sokolova), visí pečlivě udržované 
pamětní tabulky. Oba dva mají v Buzuluku 
své ulice, po Jarošovi se dokonce jmenuje 
i jeden z hlavních bulvárů města. V peda-
gogické škole nám ukazují někdejší Svobo-
dovu pracovnu i se symbolickým psacím 
stolem, budova za války sloužila jako štáb. 

„Na Čechy si dobře vzpomínám, stavěli 
o kus dál most,“ říká Antonína Alimčenová 
z Buzuluku. povídá se, že místní dívky po nich 
šílely, prý i kvůli uniformám západního střihu 
a civilizovanému chování. Někdy položertem znějí 
i narážky, kolik tu nechali nemanželských dětí.

V rusku vnímají památníky válečným 
veteránům s úctou, tradicí jsou i svatební 
fotografie. Na snímku „věčný oheň“ 
v Buzuluku. 

Válečný hrdina otakar 
Jaroš – stejně jako 
Ludvík Svoboda – má 
v Buzuluku svou ulici. 

Klášter v orankách, 
jedno z míst 

internace 
Čechoslováků 

a poté zajatecký 
tábor.
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