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Z domova

V
českých ozbrojených slož-
kách strávil 13 let svého ži-
vota. A tak když viděl eska-
laci války na Ukrajině, roz-
hodl se na měsíc přerušit

podnikání a vyrazit Ukrajincům na
pomoc. Matouš Bulíř nechtěl zabí-
jet Rusy. Naopak jim chtěl zabránit,
aby zabíjeli Ukrajince. Nyní se vrá-
til a poskytl rozhovor MF DNES.

VálkanaUkrajině začala 24. úno-
ra. Proč jste tam jel bojovat?
Naše země je z mnoha politických
důvodů součástí tohoto konfliktu
a sedět doma a nadávat na to umí
každý. Já to neumím, a proto jsem
se rozhodl jít a bojovat.

Kdy jste se rozhodl, že na Ukraji-
nu odjedete?
Už 23. února. Rozhodl jsem se ve
chvíli, kdy Vladimír Putin uznal se-
paratistické republiky v hranicích,
které si určily ve svých ústavách.
V tu chvíli mi bylo jasné, že Rusko
chystá útok, ale netušil jsem, že tak
brzy. Připravoval jsem se, že to
bude během následujících několika
týdnů. Nenapadlo mě, že to bude
druhý den. Sepsal jsem si dopis, ve
kterém jsem žádal prezidenta re-
publiky, jestli mi udělí výjimku. For-
muloval jsem tu žádost do budouc-

na, že očekávám, že to tak bude, a
jestli by bylo možné mé žádosti vy-
hovět. Ve chvíli, kdy hned druhý
den Rusové zaútočili, jsem musel
dopis přepracovat. Myslím, že jsem
byl snad i první člověk, který ho
oslovil, protože jsem žádost poslal
datovkou druhý den války.

Na Ukrajině jste byl. Takže před-
pokládám, že prezidentova reak-
ce byla kladná?
Reakce nebyla vůbec žádná.

Neměl jste žádný postih z toho,
že jste se účastnil bojů v cizí ar-
mádě bez povolení?
Ne. Ale mám v této věci předvolání
na kriminální policii.

Měl jste jasno, že naUkrajině bu-
dete třicet dní a pojedete domů,
nebo existovala i jiná možnost?
Nevím, jestli mám výhodu nebo ne-
výhodu v tom, že jsem podnikatel.
Mám zde zázemí a pracuji tady, ale
bylo to pro mě finančně hodně
komplikované. Když jsem to zpět-
ně počítal, cesta mě s ušlým ziskem
vyšla asi na 52 tisíc korun. Řekl
jsem si, že jsem schopný Ukrajině
obětovat třicet dní, ale víc je pro
mě finančně neúnosné. Nakonec
jsem tam strávil asi 33 dnů.

Jak vypadá nábor nových vojá-
ků? U hraničních přechodů stojí
vojáci, kteří vás zkontrolují
a hned vám dají zbraň a helmu?

Když jsme tam ještě s jedním klu-
kem jeli, vytáhli nás celníci z auto-
busu. Jeden byl hodně akční, ale
jeho kolegyně mu říkala, aby nás
nechal být, že jim jedeme pomoct a
ať nedělá problémy. On však nepo-
slechl, že nás musí prověřit. Auto-
bus nechali odjet, aby nám za deset
minut řekli, že je všechno v pořád-
ku a můžeme jít. Odvedli nás asi
150 metrů za hranice a tam měli ve
stanu náborové centrum pro ukra-
jinskou legii.

Ale to jste odmítl z důvodu, že
jste za pomoc nechtěl peníze?
Nechtěl jsem vstoupit. Říkal jsem to
i těm klukům od začátku, že jsem
nechtěl vstoupit oficiálně do ukra-
jinské legie, protože by mi za to ná-
ležel plat. Podepsání kontraktu
jsem se vyhýbal. Nabízeli nám, že
se o nás postarají, dopraví nás až
na místo, zařídí nám hotel, jídlo.
Když pochopili, že tady šance není,
tak se s námi rozloučili a řekli, že je
to tedy na nás. Sehnali nám stop,
kterým jsme se dostali do Lvova, z
něj poté do Kyjeva a pak do Charko-
va. Odtamtud na frontu. Nemají to

příliš zorganizované, takže člověk
jel po své ose. Když to řeknu laicky,
tak ke zbrani jsme se dostali až na
místě ve vesnici kousek za frontou,
kde byl pro naši jednotku sklad a vy-
bavení.

Představa vs. realita na Ukrajině
jsou odlišné. V čem například?
Média se snaží vykreslovat, že Ukra-
jina je de facto naprosto zničenou
zemí. Pomalu není místo, kde by se
tam neválčilo. Ale kdybych nevě-
děl, že tam je válka, a tím neříkám,
že tam není, tak jsem ji neviděl. Pa-
radoxně i v Charkově, který byl
pod útoky, jsme neviděli typicky
zničený barák.

Náklady na cestu, vybavení a za
ušlý zisk činily podle vás 52 tisíc
korun. Kolik z toho tvořily pení-
ze na vybavení?
Spoustu vybavení jsem měl svého.
Vezl jsem si i vlastní helmu a vestu,
protože jsem tušil, že to nebude na-
tolik růžové, jak prezident Zelen-
skyj líčil, když v jednom z projevů
řekl, aby jim státy neposílaly helmy
a vesty, že jich mají hodně. Byla to

lež, ani jednoho tamdostatek není.
Trval jsem na balistické ochraně
typu 4. Neprostřelí ji AK-47. Věděl
jsem, že na Ukrajině dávají maxi-
málně trojky. Tím, že mám odslou-
ženo třináct let u ozbrojených slo-
žek, tak jsemměl hodně svých věcí.
Mám třeba deset párů kanad do růz-
ných terénů a počasí.

Dostal jste se do střetu s Rusy?
Byli jsme ve fázi, kdy Rusko začalo
postupovat po celé délce fronty.
Sleduji to i nyní, jestli se kluci drží,
nebo ne. Zatím to vypadá, že drží,
ale mapy, které se prezentují v Čes-
ké republice, nejsou úplně přesné.
Zažil jsem několik ofenziv a zcela
otevřeně říkám, že ve třech přípa-
dech jsem si byl jistý, že jsemmrtvý
a že se z obklíčení nedostaneme.
Když boje na chvilku polevily, Ruso-
vé chystali – to jsme ještě nevěděli –
během hodiny další ofenzivu. Tak
jsem se rychle rozloučil s rodinou,
že z toho se nemáme šanci dostat.

Stáhli se nakonec bez boje, nebo
se vám je podařilo odrazit?
Drželi jsme pozici, oni svou a snaži-

li se nás dobýt. Celkově jsou Ukra-
jinci v defenzivě, z naší strany ne-
probíhaly žádné ofenzivní akce. Dr-
želi jsme část naší fronty. Za tu
dobu, co jsem tam byl, se Rusům
nepodařilo přes nás projít.

Stáli proti vám profesionálové,
nebo skutečně branci?
Byli tomladí kluci. Když někoho od-
razíte, tak to znamená, že nemohli
přežít. Měl jsem možnost vidět ty,
co na nás útočili, a o to víc člověk
Rusy nemá rád. Umírají kluci, kteří
mají být na diskotéce. Je to klučina
– když jsem pak viděl jeho doklady
– kterému bylo 22 roků. A on jde bo-
jovat za ideály jednoho pitomce.

Byl jste dobrovolník, mohl jste
se ráno sbalit a jet zpátky domů,
nebo jste musel mít propustku?
Mohl jste kdykoliv říct, že odchází-
te, tam vás nikdo nedržel. Ale moh-
lo se stát, že vám řekli, že můžete
odejít, ale odvoz pro vás budou mít
až za týden. Museli jste to plánovat,
aby s vámi malinko nevyběhli, pro-
tože někdy to tam takto chodilo.

Plánujete se tam ještě vrátit?
Říkal jsem, že asi ne, protože si člo-
věk nemá zahrávat s životem. Nej-
víc jsme se nebáli smrti. Báli jsme
se, že přijdeme o ruku, o nohu
a tak podobně. Upřímně jsem říkal,
ať mě to zabije na místě, hlavně ať
se nevrátím domů bez nějaké kon-
četiny. To je pak věc, kterou si vyčí-
táte do konce života, že jste se při-
dal do konfliktu, který v důsledku
nebyl váš, a do konce života vás to
poznamenalo a nic jste nezměnili.

Neprojevilo se u vás po návratu
do Česka válečné trauma?
Jestli znáte román Na západní fron-
tě klid, tak už jsem pochopil, proč
se chce potomhlavní hrdina dobro-
volně vrátit na frontu. Zjistí, že ži-
vot je tam jiný. Měl jsem asi čtyři
dny, kdy jsem se vrátil, hodně špat-
né sny. Neustále se mi zdálo, ať
jsem byl, kde jsem byl, že na dané
místo útočí Rusové. Říkal jsem si,
že to bude trvat asi déle, to se člo-
věk sesype, ale po pár dnech to pře-
stalo. Ale nikomu bych nedoporu-
čoval tam jet. Vím minimálně
o třech Češích, kteří tam zůstali, a
to nemluvím o dalších lidech.

NavrátilecMatoušBulíř strávil na Ukrajině 33 dní. Párkrát byl v ohrožení života. Foto: Archiv

S
ociální pedagog je vedle
asistentů, školních psycho-
logů a výchovných porad-
ců dalším pracovníkem ve
škole, který tam není od

toho, aby dával pětky, ale aby dě-
tem a rodině pomohl.
Sociální pedagogové už ve ško-

lách působí, ale v době inflace jich
bude potřeba víc. Bohužel chybějí
tarifní tabulky a peníze.
Školy se obávají, jak aktuálně ros-

toucí ceny potravin a energií dopad-
nou na rodiny s dětmi. Obava, že
krize povede ke zvýšení počtu ro-
din, které se ocitnou v sociálně tíži-
vé situaci, je totiž reálná. Řada rodi-

čů tak bude řešit, jak zaplatit život-
ní náklady, a to, zdamá dítě hotové
úkoly, se v kontextu toho může
octnout až jako druhotné.
Sociální pedagog je takovou „spoj-

kou“ mezi rodinou a školou. Zajistí
dítěti, které nestačí, doučování či
rovnou sám doučuje. Snaží se pří-
mo ve třídě předcházet šikaně
chudších žáků.

„Řešíme takové to obyčejné ne-
vhodné chování – vyrušování v ho-
dině, nespolupráci s učiteli. Nebo
se pak jedná o konkrétní žáky, kteří
mají vážnější výchovné problémy,
ať už směrem k učitelům, nebo jsou
tam nějaké konflikty mezi žáky,“
popisuje sociální pedagog Jiří Da-
něk, který působí na základní škole
v Přerově.
Že sociální učitel má smysl, potvr-

zuje ze své praxe i ředitel Základní

školy Šlapanice v Brně. „Po letech
máme pocit, že nám ubývá extrém-
ních případů. Tato prevence, kdy
podchytáváme nejzávažnější přípa-
dy už ve škole, pomáhá,“ přibližuje
ředitel šlapanické školy Pavel Vyh-
ňák, který zaměstnává dvě sociální
pedagožky.

V Česku ale zatím tito učitelé ne-
jsou moc využíváni, a to i proto, že

jejich pozice není zavedena v záko-
ně. Jejich práci tak podle analytika
organizace EDUin Jana Zemana vel-
mi často zastávají neziskové organi-
zace. Přesnou statistiku počtu soci-
álních pedagogů ministerstvo škol-
ství nemá. Podle odhadu Asociace
sociálních pedagogů jich na ško-
lách působí asi padesát nebo šede-
sát (škol jsou tisíce). Tím, že pozice

není ukotvena v zákoně, je pro ředi-
tele problematické shánět na ně fi-
nance. „Mít na ně peníze, tak je
uplatníme na několik plných úvaz-
ků,“ potvrzuje Vyhňák.

Podpora je, ale ne v zákoně
Po potřebě více podpůrných učite-
lů volají kromě škol i odborné orga-
nizace. „Spolupráce pedagogic-
kých pracovníků a sociálních slu-
žeb bude v následujícím školním
roce velmi pravděpodobně klíčo-
vá,“ upozorňuje ředitelka České
asociace streetwork Martina Zik-
mundová.
„Novémuministrovi školství jsme

proto představili příklady dobře
fungujících sociálních pedagogů a
znovu mu navrhli, aby tuto pozici
v připravované novele zákona o pe-
dagogických pracovnících ukot-
vil,“ dodává Zikmundová.
Resort školství sice pozici sociální-

ho pedagoga podporuje, do zákona
ho ale přidávat prozatím nechce.

„S ukotvením pozice sociálního
pedagoga v chystané novele záko-
na se nepočítá právě proto, že se
jedná o pozici, která doposud není

ve větší míře využívána,“ přiblížila
MF DNES mluvčí ministerstva Ane-
ta Lednová.
To ale vytváří začarovaný kruh.

Pokud sociální pedagogové nebu-
dou mít speciální kolonku, je pro
školy složité je přijmout, i kdyby
chtěly. A ministerstvo může říct, že
pozice není využívána.
Ministerstvo chce ale přece jen v

následujících letech možné zavede-
ní pozice do zákona ještě řešit.
Od září zatím resort chystá cíle-

nou finanční podporu pro 400 vy-
braných škol, které mají vyšší za-
stoupení sociálně znevýhodněných
žáků.
Na podpůrné pozice, včetně soci-

álních pedagogů a další pomoci, vy-
členilo ministerstvo pro dané školy
dvě miliardy korun. Podpora potr-
vá tři roky. Pak se vyhodnotí.
„Podpora 400 školám bude záro-

veň ověřovat efektivitu aktivit, me-
todické podpory a pracovních po-
zic a bude tak podkladem pro ná-
vrh nového systému financování
škol na základě socioekonomické-
ho znevýhodnění,“ doplňuje
k chystanému programu Lednová.

Řešitel konfliktůSociální pedagogmá za úkol kroměpomoci rodinám také
řešení sporůmezi žáky nebo potírání šikany. Ilustrační foto: Shutterstock
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Třikrát jsem
si byl jistý,
že umřu
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Školy chtějí více sociálních
pedagogů. Ti neučí, ale
komunikují s rodinou.

Pedagog pro časy krize

Rozhovor s Čechem, který se
vrátil z bojů na Ukrajině.


