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Rtrsko začalo válktr s []krajinou
krajinské b ehyAzovského
mo e na počátku léta. Po Vál-
ce tu není ani vidu, ani sle-
chu. Pláže na p edměstí něko-

likasettisícového Mariupolu seťené mezi
dvěma nákladními p ístavy byly plné lidí,
v barech a restauracích kolem písečné plá-
že se těši]i na sezonu a čeka]i díky \rfoad-
ku lG],rnu slušné traty, ,,Mod}ím se, aby
se nám válka lyhnula," íkala mi žena
místního policisty, která u pláže s rodinou
oslavova]a maturitu nejstarší dcery.

Až do včerejška se zdálo, že aspoň to-
muto městu s velk}mi ocelárnami, jehož
jednou z mála krás byl právě qihled na
mo e, se válka skutečně qi,hne. Od separa-
tistri ho lyčistili dělníci z místních ocelá-
ren a ukrajinská vlajka nad ním zavláIa
jako nad jedním z pnnrích míst q chodou-
kajinského Donbasu.

Jenže na to, aby Moskva nechala město
Mariupol i rybá ské vsi na b ezích Azov-
ského mo e na pokoji, to byla p íliš lakavá
ko ist. Po několika měsících ruského pan-
sM nad Krymem se totiž zača]o ukazovat,
žep ívozy aloděmi p es Kerčskou šíji se
poloostrov zásobuje obtížněji, než se z ej-
mě Krem]u zdálo. Možná proto, možná
také, aby odlehčil vzdorujícím separatis-
t mvDoněcku aLuhansku ave stále se
zmenšujícím prostoru mezi těmito městy,
rozhodl hned po p íletu z Minsku Madi-
mir Putin o oteťení da]ší fronty na qlcho-
dě Ukajiny.

současná invaze se od všech ostatních
rusk ch,,konvoj ", kte4írni měsíce prou-
dí na Ukrajinu z Ruska tanky, obrněné
transportéryatisíce,,dobrovolník " (čas-

tO ruslgích vojens\y'ch specialistri), liší
mnoha věcmi. p edevším tím, že už nemri-

aspoň neválčilo, zatímco nynější konflikt se m že ieště více rozho et. Foto: AP

které nejsou součástí ruské pravide]né ar-
mády. Ale nikdo v Moskvě už nem že po-
p ít zcela prokazatelnl fakt, že tito ozbro-
jenci p išli zpoza ruské hranice a že oku-
pují ukrajinskó :íazemi.Územi, znéjž oz-
brojenou silou vytlačují regulérní ukajin-
skou armádu.

Je vcelku jedno, ja\f z jmenovanly'ch
cíl má Madimir Putin v r,imyslu. Útok ně-
kolika tisíc ozbrojencri s podporou tankťi
a raketomet na ukra;'inské iizemí a jejich
postup hluboko do mitrozemí není ničím
jinym než ozbrojenou interuencí, Nebo,

aby to bylo plně jasnó, je to prostě valka.
Nelypovězená, nep iznaná, ale o to zba-
belejší a podlejší.

J
Putina mttsíme zastavit. Ted'

Pokud nechceme Ukajinu nechat na po-
spas Rusku, a p iznejme si, takor ch hla-
sti není málo, je pot eba od sankcíp ejít k
eči, které z ejmě jediné Putin rozumí.Je

t eba se p estat tvá it, že jsme jak}ímsi ne-
utrá]ním mírotvorcem mezi Moskvou a
Kyjevem, a pos\rtnout Ukajině zásadní
vojenskou pomoc. Podobnou té, k níž se
Západ odhodlal na severu lráku, když do-
dává zbraně kurdrjm snažícím se zastavit
postup vrahri z Islámského státu.

Ukajinci, pokud se jim takové pomoci
dostane rychle a efektimě, jsou schopni
Putina zastavit, nebo ho svym odporem
p inejmenším p ibrzdit a zasadit ruskfm
jednotkám citelné rány. Tak cite]né, že se
dosud Putinem nadšení Rusové zamyslí,
zdajim za takové strádání stojí dobyvač-
né cíIe jejich z ejmě od reality užvzdále-
ného vridce.

Když Putin obsadil Krym, mnozí si
mysleli, že mu to bude stačit. Nestačí. Ne-
stačí mu ani Donbas, nebude mu stačit
Mariupol, jih Ukrajiny ani celá Ukrajina,
zastaví se až tam, kam mu už nedovolí-
me jít. Zastar,me ho proto teď.

že blit ani náhodou označovánazanéja-
kou skupinu separatist . A to proto, že v
oblasti, kterou ruské vojenské jednotky v
noci na včerejšek obsadily, žádní separa-
tisté nejsou a už několik měsícri rrebyli.

Rusko však nadále hraje svou hru, jejiž
pnní dějsM ,,zelen ch mužíčk " jsme vi-
děli už pŤi okupaci a následné anexi Kry-
mu. Také nlrrí nemají ruští vojáci vojen-
ské disťnkce a tvá í se, jako by rusk}hni vo-
jákyvlastně nebyli. Je dokonce možné, že
jimi skutečne někte í z nich nejsou. Že to
jsou v Rusku vytvo ené invazní jednotky,

Tanky v srpnu Události na Ukrajině probouzejí vzpomínky na rok 1968. Tehdy se
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