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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
další školní rok nám bez mrknutí oka opět naskočil a to znamená, že nás čekají
nejen tradiční záležitosti z minulých let, ale také nová čísla Diplomatických listů.
Jak už bývá zvykem, v tomto úvodníku vás informuji o článcích, které v tomto
čísle najdete, nejinak tomu bude i nyní. Zajímá vás, jaká je největší humanitární
katastrofa současnosti? Jak si Egypt „přilepšil“ od arabského jara? Proč je hubení
novinářů stále častějším fenoménem, aneb jak se mají „blbouni nejapní“ po světě
a mnohé další se dozvíte ve velmi pestré rubrice, a to zahraniční scéně. V domácí
scéně vám náš redaktor prozradí, proč se spousta učitelů na českých školách
začíná cítit dlouhodobě unavená a v některých případech ztrácí motivaci pro
další práci. Určitě jste zaznamenali nové opatření - slevy na jízdném pro studenty
a seniory. Zda je to správně, či ne se dozvíte v sekci arény názorů. A abychom toto
číslo uzavřeli nějak optimisticky, na konci vás tradičně čeká přehled akcí, které by
vám neměly uniknout!
Jak jsem slibovala v posledním, červnovém čísle – v redakci se nám konečně
podařilo zprovoznit internet, a Diplomatické Listy si tak už můžete pročítat i
elektronicky. Stačí si najít stránky smvv.cz, najet na Diplomatické fórum a začít
listovat. Najdete nás též na facebookové stránce. Tak na nic nečekejte a čtěte!
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Jan Houška

Jihoafrická republika – apartheid naruby?

Pojem Apartheid je v dnešní době
něčím, co už asi každý z nás někdy
v životě slyšel. Avšak pojďme si jej
znovu definovat a připomenout,
abychom nezapomněli, co vlastně
znamená. Apartheid je definován
jako politika rasové segregace,
při které se jedné z ras viditelným
způsobem nadržuje. V dobách
minulých, avšak ne tak dávných
(Apartheid byl oficiálně zrušen
v Jihoafrické republice až v roce
1994 díky vlivu Nelsona Mandely),
Apartheid byl běžnou součástí
života prakticky všech zemí na jihu
Afriky. Běloši byly bráni jako někdo
vyšší, a jejich život byl nastavený
tak, aby se s nižšími rasami
nemohli prakticky nikdy setkat.
Nižšími rasami byly především

poté takzvaní barevní (potomci
indonéských otroků, míšenci)
a černí, tedy černoši, původní
obyvatelé. Tyto skupiny s bělochy
nesměly jezdit v jednom vagonu v
tramvaji, nesměli s nimi mít stejné
toalety, nesměli mít stejné obchody
a tak dále a tak dále.
Avšak Apartheid byl zrušen,
a tyto rozdíly byly odstraněny.
Vše ve jménu míru a solidarity,
vzájemné pomoci a lásky. Přesto to
paradoxně vedlo snad k největšímu
nárůstu rasismu a extremismu,
jaký současný svět zná. Pomyslná
výhybka se totiž přehodila, a
zatímco Nelson Mandela hrdě
hlásal konec nadvlády jedné rasy,
a počátek nových lepších časů,
černoši se rozhodli si s bílými

vyřídit účty. Jihoafrická republika
v této revoluční době zaznamenává
totiž obrovský nárůst kriminality,
především namířené proti bílému
obyvatelstvu. Ač sám Mandela vždy
tvrdil, že je proti nadvládě jakékoliv
rasy, za posledních 20 let jsme
svědky jen a pouze toho, že bílá rasa
je v této zemi utiskována způsobem
daleko horším, než jaký kdy v této
zemi zažili černoši.
Dle statistik opustilo zemi přes
2 000 000 bělochů, kteří masivně
migrují do zemí jako je Austrálie,
USA, a dalších států vyspělého
světa s velkým počtem bělošského
obyvatelstva . Paradoxní přitom
je, že země tímto ekonomicky
neskutečně trpí. Bělošští pracovníci
jsou efektivní pracovní síla, která
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udržovala dlouhé věky zemi v
chodu. Jsme svědky toho, jak v
dnešní době černoši vedou svojí
zemi jen jedním směrem, a to sice
do záhuby.
Nicméně celý tento problém je
na mezinárodní scéně přehlížen.
Pakliže se o něm dozvídáme, tak
je to mnohdy jedině z úst ultrapravicových extremistů a populistů.
A já se ptám, je to tak správně?
Rasismus v jakékoliv podobě je
špatný. Soudit někoho jen a pouze
podle jeho vzhledu a ne výsledků je
nesmyslné a zpátečnické. Nicméně
se zdá, že celý svět je ochoten
přimhouřit oko, protože jde o rasové
zločiny na bělošském obyvatelstvu
a nikoliv naopak.
Dle mého názoru je tento styl
myšlení špatný. Moderní generace
bělošského obyvatelstva nemůže
nijak za rasistické činy páchané
jejich předky, ale přesto za ně
nepochopitelně trpí. Farmářům
bílé pleti je zabavován ve velkém
majetek způsoby, za které by se
nemusel stydět ani Stalinistický
Sovětský svaz. Oficiální postup
úřadů JAR je mnohdy takový, že bílé
farmáře vytáhnou z jejich pozemků
za pomocí násilí se zbraněmi, a
to i v případě, že tito farmáři své
pozemky dobrovolně odevzdají. A
proč je musí vlastně odevzdat? No
inu proto, že jsou bílí. Farmáře pak
vždy nahrazují ,,správní” černošští
farmáři, a není se tak čemu divit, že
běloši zemi hromadně opouštějí.
A není pak žádným překvapením, že
,,správní” černošští farmáři mnohdy
nedokáží statky obhospodařovat
tak, aby to vůbec nějak fungovalo.
Jihoafrická
republika
je
parlamentní demokracií, a jedním
z nejvyspělejších států Afriky,
hrdě se hlásící k odkazu jednoho
z největších mírotvůrců našich
dějin. Ale dějí se zde věci, které
jako kdyby byly odkazem daleko
horších a brutálnějších režimů, ne
nepodobných začátku minulého
století. Proč je tento problém
přehlížen? Je to opravdu jen proto,
že se děje bílé rase?
Připadá mi směšné, jak se
tento
problém
řeší
dvojí

mírou. Kdyby byl páchán rasismus
obráceně, nepochybně by to bylo
něco, co by řešil úplně každý. Něco
nepředstavitelného. Avšak to se
neděje, a to je smutným odkazem
této doby.
Jihoafrická republika se stala
symbolem největší dekadence,
jakou lidstvo zná. Převzala hrdě
odkaz jednoho z největších
mírotvůrců, označila sama sebe za
,,duhový národ”, a pak se stala svým
pravým opakem.
Pod vedením Afrického národního
kongresu, jenž si pro své metody
zjevně
vypůjčil
inspiraci
z
populární knihy autora George
Orwella 1984, se bílá elita země
změnila na černošskou, a černošská
chudina na tu bělošskou. Ovšem
chudoba jen a jen roste, a spolu s
ní přirozeně problémy. A problémy
rasismus v této zemi prohlubují.
Černoši jsou naštvaní, protože jim
kdysi prosperující země z nějakého
důvodu pořád nefunguje, a viní z
toho bělochy, kteří ze země rovnou
raději masově utíkají. V roce
2006 udělala společnost Plus 94
celostátní průzkum, ve které vyšlo
jednoznačně najevo, že černoši jsou
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zdaleka největší rasisté v zemi, a
ještě se k tomu hrdě hlásí.
Vzkvétající korupce v zemi, páchaná
v drtivé většině černošskými
politiky, je vinou bělochů, kteří
v této zemi ani nemají pořádně
politické zastoupení. JAR je dokonce
tak neskutečně absurdní zemí,
že čínské obyvatelstvo nejdříve
označila za ,,bělochy” a proto s nimi
zacházela neuctivě až do chvíle,
kdy potřebovala čínskou pomoc a
čínské peníze na chod své krachující
ekonomiky, a tak číňany označila
zpětně za ,,černochy”, aby měli
přístup ke všem výhodám určeným
pro nadřazené obyvatelstvo. Ano,
v této zemi jsou asiaté dle státní
politiky prostě ,,černoši”.
Bělochům je v zemi zabraňováno
se vzdělávat, vlastnit určité věci,
cestovat s nadřazenými černochy v
jednom dopravním prostředku, stát
s nimi ve stejné frontě na úřadě,
vykonávat určité práce a i přesto
přeze všechno jsou pořád schopní
vydělávat až pětkrát více než
černoši jen svou pílí a pracovitostí.
A proto musí v této zemi trpět.
A já se vás vážení čtenáři proto
ptám…
Je toto rasismus?
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Filip Husein

Válka v Jemenu

Největší humanitární katastrofa současnosti. 10, to je počet minut, během kterých zemře
v Jemenu jedno dítě na choleru, nedostatek jídla či z jiných důvodů, kterým by šlo velice
jednoduše předejít. Z celkové 24 milionové populace je přes 18 miliónů Jemenců odkázáno
na mezinárodní pomoc, která se jim ale nedostává kvůli saúdskoarabské blokádě. Co se tedy
vůbec stalo?

Rok 2011 zaznamenal příchod
arabského jara - protestů za
„demokratizaci“ a ekonomické
reformy. Tyto protesty proběhly na
celém Blízkém východě a Jemen
nebyl výjimkou. Poté, co byl svržen
dlouholetý tuniský diktátor Ben Alí,
mnozí Arabové, včetně Jemenců,
uviděli příležitost pro lepší zítřek,
čímž se rozpoutaly rozsáhlé
protesty proti vládě jemenského
prezidenta Alího Abdulláha Saleha.
Saleh byl veterán z jemenské

občanské války z 60. až 70. let, a i
přes velkou míru korupce se stále
těšil velké popularitě, především v
oblasti bývalého Severního Jemenu.
Dnešní Jemen byl v minulosti
rozdělen na nezávislý Severní
Jemen a na Jižní Jemen, který byl
satelitním státem SSSR. Oba státy
měly na rozdíl od jiných rozdělených
států, jako například Severní Korea
a Jižní Korea či západní a východní
Německo, poměrně vlažné vztahy.
Ty pokračovaly až do sjednocení

Jemene v 90. letech, kdy mezi
Severem a Jihem začala série
konfliktů, jelikož nebylo úplně
jasné, zdali by měl být budoucí
Jemen veden Severem či Jihem.
Boje nakonec vyhrál Sever, hlavně
kvůli pádu SSSR, na kterém byl
Jih závislý. Jih se se svojí porážkou
však nikdy nesmířil, kvůli čemuž
vzniklo mnoho separatistických
hnutí usilujících o odtrhnutí Jihu
od Severu, což pouze přispělo k
destabilizaci jihu. Další rozdíly mezi
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jihem a severem můžeme vidět
především v dnešní době, ale k
tomu později.
Nyní zpátky k arabskému jaru.
Pád diktátorů Egypta a Tuniska
zapříčinil masivní protesty po
celém Jemenu. Hlavní požadavky
protestujících
byly
ukončení
korupce
a
zlepšení
špatné
ekonomické situace Jemenu, z čehož
Jemenci vinili právě prezidenta
Saleha, který vládl Jemenu od jeho
vzniku v roce 1990 a několik let
vedl i Severní Jemen. Ten nakonec
požadavky přijal a prohlásil, že
v příštích volbách kandidovat
nebude on ani jeho syn. Poté byl
během útoku na prezidentský
palác v hlavním městě Saná
zraněn a utekl do Saúdské Arábie
a předal svůj prezidentský úřad
svému viceprezidentovi Abdrabú
Mansúrovi Hádímu, který měl úřad
vykonávat až do příštích voleb. Ty se
nakonec konaly o 3 měsíce později
21.2. 2012, kdy byl Hádí jakožto
jediný kandidát zvolen na období 2
let s tím, že mu byl následně mandát
prodloužen o další dva roky, který
ale také překročil s odůvodněním,
že se Jemen nachází v krizi a na
volby není čas. To vyprovokovalo
hnutí Hútiů, kteří napadli hlavní
město, dobyli ho a následně donutili
Hádího rezignovat.
Hútiové jsou skupina šíitských
povstalců z bývalého Severního
Jemenu. Hnutí bylo založeno v
90. letech jakožto opozice, která
bojovala proti prezidentu Salehovi
a měla veliký podíl na občanské
válce v Jemenu pár let po jeho
vzniku, především v boji proti
al-Káidě a jiným teroristickým
organizacím.
Hútíové,
jejichž
počty čítají až do jednoho statisíce
vojáků, jsou podporováni podobně
jako například Hizballáh Íránem
a Sýrií a po přečtení jejich mota
„Bůh je veliký, smrt Americe, smrt
Izraeli, prokletí Židům, vítězství
islámu“ není těžké vydedukovat
jejich politické ambice a cíle. A
právě tito Hútíové hrají velkou roli
v jemenské občanské válce. Poté,
co Hútíové obsadili v roce 2014
hlavní město Saná zde proběhly
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(Na obrázku se nalevo nachází současný prezident Abdrabú Mansúr Hádí a
napravo bývalý prezident Alí Abdulláh Saleh)
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Dušan Ondráček

Morální selhání
Západu v Jemenu
(komentář)

Události ve 24milionové zemi
na okraji Arabského poloostrova
jsou pro většinu pozorovatelů
světové scény skryty. Situace je
však stejně vážná jako v mediálně
sledované Sýrii. Válka mezi hnutím
Hútiu, podporovaných pro svou
šíitskou spřízněnost Íránem, a
koalicí arabských států v čele se
Saúdskoarabským královstvím má
podle OSN na svědomí již 10 tisíc
zabitých civilistů, z nichž mnozí
přišli o život v důsledku náletů,
které provádí saúdskoarabské
letectvo. Země je navíc na pokraji
hospodářského
kolapsu,
19
milionů obyvatel je vážně ohroženo
hladomorem (50 tisíc dětí už
zemřelo hlady, přes 100 tisíc je na
pokraji smrti) a po celé zemi se šíří
epidemie cholery. Není překvapující,
že se takto destabilizovaná země
stala „novým domovem“ pro
organizace jako je Al-Káida a z
jemenských domovů uprchlo přes
1,5 milionů obyvatel. Celá situace je
o to skandálnější, že Saúdská Arábie
je přímým spojencem státu, který
po Blízkém východě intervenuje
pro „dobro tamních obyvatel“,
jak mnozí jeho politici hlásali
(hlásají). Spojené státy americké
a její zbrojařské firmy však i
přes toto flagrantní porušování
mezinárodního práva, respektive
mezinárodního
humanitárního
práva ze strany Saúdské Arábie a
jejích vojenských složek nadále tuto
zemi vyzbrojují a na jejich obranu
nutno podotknout, že nejsou
jediní. Příklad za všechny. V únoru
letošního roku americká společnost
Texetron Corporation prodala
Saúdské Arábii se souhlasem
americké vlády 1 300 kazetových
pum za 641 milionů dolarů. Tyto
pumy s nejvyšší pravděpodobností
skončí na jemenském území a zvýší

pokusy o zformování vlády, na které
by se podíleli i Hútiové, to však
skončilo neúspěchem a v lednu
2015 je Hádí donucen rezignovat a
prchá do Saúdské Arábie. Místo něj
chtěli dosadit bývalého prezidenta
Saleha, se kterým uzavřeli pakt a
postupně směřovali dál na jih a
východ s cílem dobýt celý Jemen. To
se ale samozřejmě nelíbilo nejenom
mezinárodní společnosti, která
uznala Hádího jakožto legitimního
prezidenta Jemenu, ale především
Saúdské Arábii, která zde viděla
narůstající vliv svého regionálního
rivala Íránu a zradu svého
dlouholetého spojence Saleha. Ten
krom Hútíů měl stále příznivce v
armádě, mnozí z vysokých úředníků
jemenské vlády byli jeho příbuzní
a samozřejmě to byl stále „hrdina“
severu. K tomu se ještě přidala
skutečnost, že Hádí nezvládl udělat
žádné velké reformy či změny,
jelikož stav země, ve které ji přijal,
byl zcela katastrofální a za pouhé
necelé 4 roky vládnutí nebylo v
jeho silách nic změnit, a tudíž se
netěšil velké popularitě. A vtom
přichází intervence Saúdské Arábie
a Spojených arabských emirátů. Ty
se přidali logicky na protistranu
proíránských Hútíů, tedy na stranu
prezidenta Hádího, čímž započaly
vojenskou intervenci s názvem
Decisive Storm a Restoring Hope,
tak počet obětí tohoto krvavého
konfliktu.
Vedle
amerických
firem bychom nalezli i zbrojařské
firmy britského, francouzského či
německého původu, které nemají
sebemenší problém podporovat
tuto zemi v pokračování již tři
roky trvající války. Morální kredit
Spojených států na Blízkém východě
nebyl nikdy vysoký, nicméně jejich
nepřímé zapojení do války v Jemenu
absolutně
sabotuje
jakékoliv
snahy o demokratizaci zemí jako
jsou Sýrie, Irák, Afghánistán apod.
Poněvadž nelze kázat vodu, ale po
většinu času pít víno. Nelze někde
žádat zastavení násilí na civilistech,
dodržování práva a uskutečnění
svobodných voleb a někde zase

která trvá dodnes.
I přes masivní převahu prostředků,
kterými saúdskoarabská koalice
disponuje, nebyla schopna potlačit
hútijské povstání a boje stále
pokračují. V roce 2017, po dvou
letech krvavých bojů, se pokusil
Saleh vyjednat mír se Saúdskou
Arábií, což Hútiové vnímali jako
zradu a pokus o převrat, za což byl
4. prosince 2017 zabit. Boje od té
doby stále pokračují a Hútiové stále
ovládají hlavní město a velkou část
bývalého Severu.
Na mapě je vyobrazena současná
situace v Jemenu – zelené území je
kontrolováno hútijskými povstalci,
červené je pod správou provládních
vojsk, žlutá je pod správou
jižanských separatistů s hlavním
městem v přístavním Adenu a
bílá je území ovládané al-Káidou a
jinými teroristickými organizacemi.
Saúdskoarabská koalice uvalila
námořní a vzdušnou blokádu na celý
Jemen kontrolovaný nevládními
vojsky, což tvoří většinu území, na
kterém žijí Jemenci. Z toho důvodů
nejsou
schopny
mezinárodní
a neziskové organizace jakkoli
poskytnout humanitární pomoc,
což vyústilo ve vypuknutí cholery,
kterou je v současné době nakaženo
přes 1 milión dětí. Jakákoli velká
změna se v blízké době nejspíše
i přes snahu především států EU
nestane.

dopomáhat k zabíjení civilistů,
porušování práva a svrhávání
demokraticky zvolené vlády jako se
to děje nyní v Jemenu.
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Jakub Pham

Hubení novinářů aneb jak se mají „blbouni
nejapní” po světě
Žertovný výrok našeho prezidenta Miloše Zemana pronesený minulého roku při návštěvě
Číny, který pojednával o likvidaci novinářů za účelem snížení jejich počtu, by ne každý
novinář uvítal s úsměvem na tváři a s humorem, jelikož naneštěstí přichází ročně o život
nespočet žurnalistů.
Žertovný výrok našeho prezidenta
Miloše
Zemana
pronesený
minulého roku při návštěvě Číny,
který pojednával o likvidaci
novinářů za účelem snížení jejich
počtu, by ne každý novinář uvítal
s úsměvem na tváři a s humorem,
jelikož naneštěstí přichází ročně o
život nespočet žurnalistů.
Pokud bychom se chtěli podívat
na konkrétní čísla, od začátku roku
2018 až doposud přišlo o život dle
nezávislých statistik Reportérů bez
hranic 70 osob spojených s prací v
médiích. Dalších 316 osob bylo za
totéž období uvězněno. I tak se ale
stále najdou nezávislí novináři, kteří
jsou navzdory všem očekáváním a
potížím stále odhodláni využívat
svobody internetového prostředí
a zveřejňují investigativní a dále
jen obecně informativní články.
Zabývají se tabuizovanými tématy,
jako je například rozsáhlá korupce
zasahující až do nejvyšších
politických pater. Post na vládě
nezávislého novináře se zdá býti
velmi neoblíbený. Všichni tito
žurnalisté, včetně jejich rodin,
bývají perzekuováni a kvůli své práci
různými způsoby zastrašováni. Je
zajímavé, že od roku 2000, kdy moc
v Rusku převzal Vladimír Putin, bylo
zavražděno více než 130 novinářů.
U mnohých z nich zahalují jejich
úmrtí nevyjasněné okolnosti.
Samozřejmě že takové hubení
novinářů nefunguje jen ve vrstvách
politické scény. Jako další příklad si
můžeme bezesporu uvést Spojené
státy mexické. Mexiko je pro

novináře nejnebezpečnější místo na
světě. Ve velkém jsou zde prováděny
atentáty na novináře, kteří se pak
raději stáhnou do ústraní. Jen během
minulého roku zde bylo zavražděno
přes dvě desítky novinářů. Děje se
tomu tak z důvodu obav mexických
kartelů o únik informací z jejich
světa. S jistotou lze říci, že jakákoliv
osoba, která se rozhodla přiblížit se
k mexickým kartelům, pokusit se
odhalit pravdu o jejich činnostech
a následně o tom informovat svět,

měla s nějakým místním kartelem
co do činění. Ať už se jednalo jen
o „pouhé” zastrašování nebo hůře
únos či přímo atentát.
Čeští a slovenští novináři mohou
být vděční, že se jich takovéto
problémy na naší domácí scéně
netýkají. Ovšem 21. února tohoto
roku obletěla Evropu zpráva o
vraždě slovenského investigativního
reportéra Jána Kuciaka. Jako
reportér on-line portálu se věnoval
kromě jiného podezřením z
daňových podvodů, které se týkaly
i lidí označovaných za blízké vládní

straně Směr-sociální demokracie
premiéra Roberta Fica.
«Jsem šokován vraždou novináře
v EU. Žádná demokracie nemůže
přežít bez svobodného tisku,
a proto si novináři zaslouží
respekt a ochranu,» uvedl první
místopředseda Evropské komise
Frans Timmermans. «Spravedlnost
musí být nastolena,» zdůraznil.
«To, že novináři mohou vykonávat
svou práci svobodně a bez ohrožení
na těle a životě, je předpokladem
funkční demokracie a funkčního
právního státu. Nic, a už vůbec ne
krutá vražda novinářů, kteří vynášejí
na světlo pro někoho nepříjemné
pravdy, nesmí tento základ našich
společností zpochybnit,» uvedl
mluvčí německé vlády. Spolkový
kabinet
vyjádřil
soustrast
pozůstalým a také přesvědčení, že
slovenské úřady udělají vše pro to,
aby čin co nejrychleji vyšetřily.
Mnoho lidí ani netuší, jakým
způsobem jsou novináři pro náš
moderní svět důležití. Mnozí z nás
považujeme tento druh povolání
za otravný, vtíravý a častokrát
nedoceněný. Kdybychom si měli
představit svět bez novinářů,
museli bychom se vzdát veškerých
informací, které nám jsou každý
den předávány a zároveň průběžně
aktualizovány. Náš moderní svět
přežívá především na informacích.
I jen na oko „malá“ zpráva může
zapříčinit mezinárodní skluz. Co
tedy, kdyby se veškeré informace
vytratily? Jak by vypadal jen jeden
pouhý den bez nich?
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Dušan Ondráček

Jak si Egypt „přilepšil“ od arabského jara?

Dříve, než se pokusíme odpovědět na otázku, která se nachází v titulku tohoto článku,
je nejspíš nutná stručná rekapitulace událostí, jež se udály v Egyptě od roku 2011.
Tato arabská země, ležící na pomezí Afriky a Asie, totiž prošla v posledních osmi letech
nebývale dynamickým vývojem, který vzbudil obavy u mnoha světových státníků,
čemuž se při velikosti a důležitosti Egypta pro blízkovýchodní region nelze ani divit.
Rozporuplné arabské jaro
Arabské jaro, série revolucí, které napříč arabským
světem svrhly (svrhávají) desetiletí vládnoucí autokraty,
zasáhlo Egypt jako jednu z prvních zemí. Došlo ke
svržení dosavadního egyptského prezidenta Husního
Mubaraka, jenž zemi vládl téměř 30 let. Faktory,
které zapříčinily rychlý a v porovnání s okolími státy
i relativně poklidný pád egyptského autokrata, jsou v
podstatě tři. Jednak se proti Mubarakovi sjednotila celá
egyptská opozice, tj. od islamistů až po marxisty. I když
toto sjednocení nevydrželo příliš dlouho, tak svůj hlavní
úkol splnilo. Zadruhé to byla absence zahraničního
spojence. Na rozdíl od Bašára al-Asada v Sýrii, který se
může spolehnout na vojenskou a politickou podporu
Ruské federace a Íránu, Mubarak neměl za zády
žádný silný stát. Poslední a nejdůležitější faktor lze
kvalifikovat jako „zradu“ ze strany egyptské armády.
Mubarak, který je obdobně jako dva jeho předchůdci
(G. Násir a A. Sádát) povoláním voják, zákonitě spoléhal
na podporu „svých bratrů“ z egyptských vojenských
složek. Zde drobná odbočka. Armáda požívá v mnoha
státech Blízkého východu výsadního postavení a Egypt
není výjimkou, právě naopak. Vedle toho, že z jejích
řad pocházeli čtyři z pěti dosavadních egyptských
prezidentů, egyptská armáda má nejen vlastní rozpočet,
který si tvoří, a zároveň i schvaluje (bez ohledu na

parlament či vládu), ale vlastní i celou řadu podniků
zacílených od potravinářství až po dopravu. Z tohoto
popisu je zřejmé, že egyptská armáda požívá nejen
značné autonomie, ale má i velmi výrazný politický a
ekonomický vliv, který se stává v kritických momentech
naprosto zásadní jako například v roce 2011.
Právě ztráta podpory ze strany tak mocné armády
proto Mubarakovi zlomila politický vaz. Dobře si vědom
toho, že bez podpory armády nemůže dál vládnout,
rezignoval a uchýlil se do ústraní ve víře, že nebude
trestně stíhán, jak někteří požadovali (požadují).
Po jeho odchodu nastalo mocenské vakuum, které
„překvapivě“ zaplnila armáda vytvořením prozatímní
vlády s cílem vytvořit podmínky pro svobodné volby. Ty
se nakonec uskutečnily v květnu 2012, kdy v druhém
kole se ziskem 52 % hlasů zvítězil Muhammad Mursí,
představitel islamistické fronty sdružené do Strany
svobody a spravedlnosti. Prvotním úkolem nového
prezidenta se stala tvorba nové ústavy, která v jeho očích
měla mít samozřejmě islámský charakter, což mnohým
Egypťanům nebylo zrovna po chuti. V létě 2013 proto
zemi zachvátily nové protesty a demonstrace, které
pozici prezidenta Mursího značně oslabily. Dne 1. 7. jej
levicová a liberální opozice vyzvala k odstoupení, jinak
pohrozila kampaní občanské neposlušnosti. Ultimátum
o den později vypršelo, Mursí však neodstoupil. Odmítl
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i druhé ultimátum, v němž již armáda vyzvala politiky,
aby se do 3. 7. rámcově dohodli na uspořádání země a
vyšli vstříc „požadavkům lidu“.
Po vypršení i druhého ultimáta se armáda opět, jako
v egyptské historii několikrát, chopila iniciativy. Svrhla
zvoleného prezidenta Mursího, pozastavila platnost
ústavy a vyhlásila úmysl opět uspořádat předčasné
volby. Armáda však nezůstala jen u toho. Začala se
zatýkáním představitelů doposud vládnoucí Strany
svobody a spravedlnosti, kterou nakonec i zakázala s
poukazem na její údajné teroristické aktivity a vazby
na Hamás (od vojenského převratu bylo zatčeno a
uvězněno více než 16 000 osob). Těmito kroky byla
omezena nejen politická soutěž, ale zároveň i všechny
projevy vyjadřující sympatie se svrženým prezidentem
Mursím a Stranou svobody a spravedlnosti. Volby, které
se konaly v červnu 2014, proto rozhodně nelze označit
za svobodné, čemuž odpovídá i velmi nízká volební
účast (okolo 50 %). Z těchto voleb jako vítěz vzešel
„opět překvapivě“ představitel armády, kterým byl
tentokrát zvolen Abd al-Fattáh as-Sísí, ministr obrany
ve vládě svrženého prezidenta Mursího.

zcela nového hlavního města, které by jak odlehčilo již
tak přelidněné Káhiře, tak by sloužilo i jako pomyslný
pomník samotného prezidenta. Tento projekt, který
se pohybuje v mnohem vyšších číslech než nový
kanál, je však zatím odložen na neurčito. I tak však
ekonomický vývoj hraje do rukou prezidenta Sísího,
tedy alespoň prozatím. Slabým místem současného
prezidenta je vedle demokratického deficitu, který byl
popsán výše, i otázka bezpečnosti. Obdobně jako jiné
státy na Blízkém východě se i Egypt ocitá v hledáčku
teroristů z organizace s názvem Islámský stát, která
má své základny na poloostrově Sinaj, známém též
jako místo mnoha turistických resortů. Její příslušníci
již provedli řadu teroristických útoků, které mají v
podstatně dva základní cíle. Jednak tak jsou „bezvěrci“,
zahraniční turisté, kterých je v Egyptě požehnaně, a
Koptové, egyptští křesťané, a poté egyptská armáda,
která v jejich očích zaprodala egyptské muslimy
Západu. Útoky ze strany Islámského státu jsou i nadále
vážným ohrožením, a to i přesto, že organizace ztrácí
vliv ve státech, kde de facto vznikla, tj. v Sýrii a Iráku.
Její vytlačení z těchto dvou států vede její příslušníky
k přesunu do zemí, jako je Egypt, kde nejsou ohroženi
bombardováním ze strany západních sil. Prezident
Sísí, který si je velmi dobře vědom nebezpečí, jež by
další útoky mohly pro něj a egyptskou ekonomiku
přinést (ztráta příjmů z turismu), nasadil na Sinaji
speciální protiteroristické jednoty a o spolupráci
požádal sousední Izrael, který mu výměnou za dodávky
egyptského plynu a dalších strategických komodit
zprostředkovává informace od svých zpravodajských
služeb.

Současná vláda a její demokratický deficit
Jak lze charakterizovat vládu prezidenta as-Sísího,
která zemi vládne? Odpovědí na tuto otázku vlastně
odpovíme na otázku položenou v úvodu tohoto článku,
tedy „Jak si Egypt „přilepšil“ od arabského jara?“.
Pokud byla cílem demonstrujících demokratizace
Egypta, tak vývoj, který byl popsán výše, jej rozhodně
nesplnil. Současný Egypt je sužován cenzurou médií
se sympatiemi k islamistům, je omezena politická
soutěž, které se mohou účastnit jen schválené politické
strany, je budován kult osobnosti prezidenta Sísího a
v neposlední řadě armáda posílila svůj již tak výrazný
vliv, který zneužívá, a v rozporu s ústavou rozhoduje
o chodu země. Po stránce občanských svobod a
demokratického zřízení své země si tudíž Egypťané
příliš nepřilepšili, právě naopak. Podle zprávy Human
Rights, která monitoruje stav lidských práv, se Egypt
nyní nachází na nižší pozici, co se dodržování lidských
práv týče, než před rokem 2011. Druhou stranou mince
je ekonomická situace Egypťanů. Prezident Sísí, vědom
si toho, jak je přízeň obyvatel proměnlivá, ohlásil celou
řadu megalomanských projektů. Ten největší se týkal
rozšíření Suezského průplavu o další plavební kanál,
který by rozšířil počet lodí, jež mohou denně proplout
(z 25 na 43 lodí), a snížil čekací dobu (z 11 na 3 hodiny).
I když kolem stavby panovalo informační embargo,
stavba se stihla ve velmi krátkém čase, přesněji za jeden
rok. Úspěšné dokončení kanálu tak přineslo nejen
zvýšení příjmů do státního rozpočtu, ale dopomohlo i
k „rozhýbání“ celé egyptské ekonomiky, čemuž se při
výši nákladů ve výši 221 miliard korun nelze ani divit.
Prezidentova pozornost se nyní přesunula k výstavbě

Co bude dál?
Zdá se, že současné postavení prezidenta Sísího je
relativně stabilní. Může se opřít o klíčovou armádu,
ekonomické indikátory hrají v jeho prospěch a
islamistická opozice je eliminována. Jak však ukázal
vývoj na Blízkém východě již mnohokrát, stačí jen
nepatrná a původně zcela bezvýznamná událost a může
se rozhořet dramatický vývoj, na jehož konci mohou být
pády mnoha vládců, jak tomu bylo v případě upálení
chudého prodejce zeleniny v Tunisku, jehož čin spustil
sérii revolucí označovaných jako arabské jaro, které
v mnoha zemích doposud neskončilo. Pro Egypťany,
kteří „svého“ vládce svrhli rychle a pokojně, tento vývoj
přinesl zatím jen krátkou fázi demokratizace, kterou
však velmi záhy ukončila armáda. Ta si hodlá zřejmě
svůj vliv nad zemí faraónů udržet a obnovit tak stav
před arabským jarem, které již většina Egypťanů vnímá
se silnou deziluzí.
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Blerta Sejdija

China’s «re-education» camps
Muslims forced to drink alcohol and eat pork in
China’s ‘re-education’ camps, former inmate claim.

What prompted all this? Here’s what you need to
know about China’s Uighurs:

One million Muslims are being held right now in
Chinese internment camps, according to estimates
cited by the UN and U.S. officials. Former inmates—
most of whom are Uighurs, a largely Muslim ethnic
minority—have told reporters that over the course
of an indoctrination process lasting several months,
they were forced to renounce Islam, criticize their own
Islamic beliefs and those of fellow inmates, and recite
Communist Party propaganda songs for hours each
day. There are media reports of inmates being forced
to eat pork and drink alcohol, which are forbidden to
Muslims, as well as reports of torture and death.The
terrible irony is that in “treating” Uighurs for supposed
psychological problems, China is causing very real
psychological damage, both at home and abroad.
One former inmate told The Independent he suffered
thoughts of suicide inside the camps. And as Uighurs
in exile around the world learn what is happening to
their relatives back home, some have told reporters
they suffer from insomnia, depression, anxiety, and
paranoia.

Most Uighurs (also spelled “Uyghurs” or “Uighers”
in Western media) practice Islam and speak a Turkic
language that’s completely different from Mandarin
Chinese. Uighurs share more ethnic and cultural
similarities with Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan and
Mongolia ― China’s northern and western neighbors on
the Eurasian Steppe ― than with the rest of China itself.
“We don’t have any connection with the Chinese. We
don’t look Chinese, we don’t speak the same language
and we don’t eat the same food,” a Uighur, who asked to
be referred to as Billy, told The Telegraph in 2009. “And
we are Muslims, we believe in Allah. The Chinese only
believe in money.” China has long feared that Uighurs
will attempt to establish their own national homeland
in Xinjiang, which they refer to as East Turkestan.
In 2009, ethnic riots there resulted in hundreds of
deaths, and some radical Uighurs have carried out
terrorist attacks in recent years. Chinese officials have
claimed that in order to suppress the threat of Uighur
separatism and extremism, the government needs to
crack down not only on those Uighurs who show signs
of having been radicalized, but on a significant swath of
the population.

China continues to dispute the reports, alternately denying the camps exist at all, or referring
to them as “political education” centers, or, in one particularly brazen claim, saying they’re
“vocational education and employment training centers.” But questions remain, including
the crucial matters of what the internment network is designed to do and what is in store
for its victims. Uighurs with family members and friends now gone for six months and more
fear much worse.
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Ing. Haseeb Khan

50th Anniversary of the Warsaw Pact
Invasion of Czechoslovakia
The year 2018 commemorates the 50th anniversary
of the Warsaw pact invasion of Czechoslovakia. Let’s go
back to the history and see why and what happened in
1968. The years of totalitarian rule in Czechoslovakia,
1948 to 1989, were dark and dismal days, indeed. After
the 1948 coup, Communist ideology permeated citizens’
lives dominated all aspects of society. Czechoslovakia
was part of the Eastern Bloc and a member of the
Warsaw Pact and COMECON, which Stalin used to drain
the economic resources of East European countries.
The Soviet Union became the compulsory and
slavishly copied model in all spheres of public life.
The process of nationalization continued in the
manufacturing industries, collectivization was enforced
in agriculture, people were put on trial on fabricated
charges and were tortured, received long term
imprisonment and even sentenced to death. Political
prisoners were sent to work in Uranium mines. In
the economic sphere, the Czechoslovak Government,
obedience to Soviet instructions, gave priority to
heavy industry serving military purposes before the
production of consumer goods.
Czechoslovakia, which was already quite industrialized
before World War II, underwent an economic
downturn in the early 1960s because of Soviet model
of industrialization. The government responded with
reforms designed to improve the economy. In early
1968, conservative leader Antonin Novotny was ousted
as the head of the Communist Party of Czechoslovakia,
and he was replaced by Alexander Dubcek. The Dubcek
government ended censorship in early 1968, and
the acquisition of this freedom resulted in a public
expression of broad-based support for reform and a
public sphere in which government and party policies
could be debated openly. Dubček introduced a program
of liberal reforms known as the Prague Spring or
“Socialism with a human face” in an attempt to find a
form of socialism better suited to Czechoslovakia. It
embarked on a program of dramatic liberalization of the
Czechoslovak political, economic and social order that
would provide civil liberties, worker self-management,
industrial trade unions, freedom of speech and
religion, curbs on secret police, abolition of censorship
of the press, lifting of restrictions on travels abroad,
legal rights for opposition parties, a federal solution
to the Czech-Slovak problem, and the introduction of
competition in industry. Relations within Comecon,

the Communist economic organization, were to be
governed by economic calculation and mutual profit.
Foreign policy would continue to be based on alliance
with the Soviet Union and other bloc states, but with
respect for sovereignty and equal rights. On May Day
that year, thousands of marchers turned out in Prague
to offer enthusiastic support to the new orientation of
the party and government.
But despite massive popular support, the Prague
Spring lasted merely half a year. A period of exhilarating
change which threatened the total rejection of
Communist rule, and the USSR fearing that the reforms
would weaken its control of Czechoslovakia, on the
night of 20-21 August 1968, approximately 250,000
troops from five Warsaw Pact nations – the Soviet Union,
Bulgaria, Hungry, East Germany and Poland, attacked
Czechoslovakia with Albania and Romania refusing to
participate. Moscow claimed that unnamed party and
government leaders had asked urgently for assistance,
but the Czechoslovak party presidium denied any
invitation. In the United Nations, Foreign Minister Jiří
Hájek termed the move ‘illegal’ and demanded speedy
withdrawal and reparations.
Party chief Dubček, National Assembly President Josef
Smrkovský, Premier Černík, and other leaders were
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arrested and hustled off to separate places of detention,
where they were manhandled and threatened with
death. President Svoboda, flown to Moscow for
negotiations, was received regally in public and abused
in private. Svoboda refused to set up a puppet regime,
demanding that Dubček and the other reformers be
allowed to join the talks. People in Czechoslovakia
refused aid to the invading forces, removed street
signs, painted swastikas on Soviet tanks, and argued
with the invaders. Youths in Prague and Bratislava set
several tanks afire. Secret radio transmitters continued
to broadcast defiance. 137 Czechoslovakian civilians
were killed and 500 seriously wounded during the
operation. The invasion successfully stopped Dubček´s
Prague Spring liberalization reforms and strengthened
the authority of the authoritarian wing within the
Communist Party of Czechoslovakia (KSČ). The foreign
policy of the Soviet Union during this era was known
as the Brezhnev Doctrine – the USSR would not allow
any Eastern European country to reject Communism.
The deposing of Dubček and his replacement by Gustav
Husák, also a Slovak, in the post of Czechoslovak
Communiest party leader (on April 17, 1969) was
flowed by 20 years of a relapse into a moderated form
of Stalinism. The warning signals given to Czechoslovak
society by the students Jan Palach and Jan Zajíc, who
immolated themselves in 1969 in protest at the Soviet
occupation and the policy of “consolidation”, were
obviously not sufficient. Húsak reestablished tight
party control and censorship of the press, and the
Communist Party came to dominate political life once
again. During the 1970s the communist leadership
of Czechoslovakia attempted to gain popular support
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and preserve political stability by raising the standard
of living. They also used force and coercion against
people who opposed the regime. In these conditions,
most people withdrew from public life. However, a
small but important group of dissidents (political
protesters) openly opposed the regime. Charter 77
and the Committee to Defend the Unjustly Persecuted
became the most important dissident organizations.
In the late 1980s the dissident movement in
Czechoslovakia grew, encouraged by the reforms
that were taking place in the USSR under Mikhail
Gorbachev. In late 1989 Czechs joined with Slovaks
in mass demonstrations against the communist
government. Less than one month later, the regime
crumbled. Its downfall was no doubt aided by the fact
that totalitarian governments were collapsing in all
the other Communist-controlled countries of Central
and Eastern Europe. The final proof of its fall was the
election of Václav Havel, a dissident and noncommunist,
to be the country’s new president on December 29,
1989. The transition to free and democratic rule in
Czechoslovakia occurred so smoothly and peacefully
that it came to be known as the Velvet Revolution.
1968 – It is important for the young generation
to learn lessons from the unfortunate invasion of
Czechoslovakia in 1968. A year that began with hope
and promise and ended in tragedy no one could have
foreseen. It changed the direction of a country, and the
lives of millions. Let´s not forget to praise the heroism
of those who stood up to the Warsaw Pact troops. It is a
dark part of the Czechoslovak history.
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Jakub Uhlíř

Řidičský průkaz na zkoušku

Obecně je známo, že mladí lidé
způsobují nejvíce nehod, což není
úplně tak pravdou.
V České republice nezpůsobují
mladí lidé do 24 let nejvíce nehod,
ale jejich nehody se procentuálně
řadí mezi ty nejtragičtější, tudíž
návrh na zřízení řidičských průkazů
na zkoušku má svou váhu.
O řidičském průkazu na zkoušku
se již hovořilo před mnoho lety
(navrhovatelem bylo ministerstvo
dopravy), ale návrh zmizel do
ztracena.
Zatím posledním subjektem,

kdo o řidičáku na zkoušku začal
hovořit, bylo počátkem tohoto roku
hnutí ANO během projednávání
programového prohlášení.
Jejich návrh je zajímavý, ale má
spoustu chyb, kvůli kterým by pak
tento návrh byl zbytečný.
Obsahem návrhu bylo, že by každý
nový absolvent autoškoly získal
“omezený” řidičský průkaz, který
by měl oproti klasickému průkazu
pouze šest bodů a byl by na 2 roky.
Ve výsledku by to znamenalo, že
by člověku stačil jeden vážnější
dopravní přestupek a přišel by o

řidičské oprávnění na jeden rok.
A právě v tom je ta největší chyba.
Návrh totiž nepočítá s tím, že člověk
sice zkoušku v autoškole splní,
ale následně řidičské oprávnění
nevyužívá.
Mohlo by se tedy stávat, že by
vlastníkovi řidičského průkazu
uplynula dvouletá “zkušební” lhůta
bez jediného ujetého kilometru.
Tím by tak daná “ochranná” doba
ztratila svůj význam.
Dle mého názoru by spíše než
řidičský průkaz na zkoušku měly
existovat nějaké zkoušky, které by
byly podobné jako klasická jízda
během dělání řidičského průkazu
a potvrdily by tak, jestli řidičské
oprávnění patří nebo nepatří
danému člověku do ruky (mohlo by
to fungovat na styl školy smyku).
Tato zkouška by ale neměla být
určena pouze majitelům nových
řidičáků, tyto zkoušky by měli také
povinně vykonávat lidé starší 65
let, jelikož představují v provozu
na silnici procentuálně stejné riziko
jako mladí lidé.
V obou případech by mělo platit,
že dokud by tato zkouška nebyla
splněna, nebyl by majiteli vrácen
jeho řidičský průkaz a předešlo
by se tak zbytečným dopravním
nehodám.
Doufejme tedy, že pokud se někdy
dostane k projednávání tohoto
návrhu, bude podrobně projednán
a následně bude uskutečněn v té
nejlepší možné formě.
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Karina Leonova

Vztah České společnosti k islámu

Islám je druhým nejpočetnějším
monoteistickým náboženstvím na
světě, vyznávají ho dvě miliardy
lidí. Od počátku migrantské krize,
se islám stál velmi populárním
tématem.
Jak tedy česká společnost vnímá
islám? V roce 2014 provedl deník
Respekt anketu, která se věnovala
právě vnímání islámu českými
občany. V rámci ankety šlo o zjištění,
proč se Češi islámu obávají. Dvě
třetiny Čechů se islámu bojí. Stojí
za tím nízká dostupnost informací
o islámu a z velké míry informace,
které podávají média. Zamyslete
se, kdy naposled jste si přečetli
ve zprávách něco pozitivního
spojeného s tímto konkrétním
náboženstvím?
Současná migrantská krize
pozitivnímu
vnímání
islámu
rozhodně nepřispívá, tvoří spíše
naopak
nenávistné
postoje.
V souvislosti s tímto článkem
jsem se rozhodla udělat menší
průzkum napříč sociálními médii.
Na Facebooku najdeme přes 20
českých skupin, které vyzývají
k odporu. Mezi nejpopulárnější
patří „Já islám v ČR NEchci“, která

má 20 tis. sledujících, a Blok
proti islámu – Plzeňsko se 13,5
tis. sledujících – což nejsou malá
čísla. Obsahem facebookových
skupin jsou časté hoaxy a zároveň
nenávistné komentáře a postoje
členů těchto skupin. Nenávistí v
rámci online prostoru se zabýval
výzkum organizace Člověk v tísni,
který v rámci kategorie islám
ukázal následující statistiku: z 379
příspěvků bylo 227 vyhodnoceno
jako hate speech, v rámci těchto
příspěvků a komentářů se nejčastěji
objevují určité kódy: islám je
ohrožení, zničení naší kultury
a obecné nadávky muslimům.
Mezi důvody nenávisti k islámu
patří nejen to, že se jedná o
odlišnou kulturu, ale mezi hlavní
argumenty patří terorismus. Pokud
s takovými lidmi vstoupíte do
diskuze, jejich hlavní nótou bude,
že každý terorista je muslim. Kromě
terorismu Češi vnímají islám za
náboženství, které je plné násilí –
ať už se jedná o donucení k víře,
násilí páchané na ženách či sexuální
násilí. Na některých internetových
stránkách se i dočtete, že islám
uznává pedofilií.

Tento strach českých občanů
se odráží i v jejich volebních
preferencích, kdy volí strany,
jejichž kampaň zahrnuje „ochranu“
českých občanů právě proti islámu.
Jinak je islám vnímán v různých
částech naší republiky. Praha je více
zvyklá na turisty i přistěhovalce,
informace o islámu, jiné, než jsou
mediální články jsou zde více
dostupné. Menší města už to mají
obtížnější a jejich obyvatelé jsou
více konzervativní. Hodně záleží i
na vzdělání a z jaké sociální vrstvy
člověk pochází. Z posledních
výzkumů vyplývá, že islám je
lépe vnímán vysokoškolskými
absolventy, kteří v rámci svého
studia měli možnost získávat
adekvátní informace. Dle průzkumu
a volebních výsledků, se Česká
republika zařadila mezi státy, které
jsou nejvíce uzavřené pro odlišné
kultury. Možným řešením změny
postoje české společnosti k islámu
je dle týdeníku Respekt poskytnutí
většího množství důvěryhodných
informací o islámu, protože právě
neznalost dané kultury vytváří
obavy, které dnes Češi mají.
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Mathias Kliment

Syndrom vyhoření českých učitelů
Spousta učitelů na českých školách
se začíná cítit dlouhodobě unavená,
vyhaslá a začíná ztrácet motivaci.
Jinými slovy, učitelé začínají cítit
takzvaný
syndrom
vyhoření.
Syndrom vyhoření je podle definice
takzvané vyčerpání, ztráta motivace
a přibývající deprese z každodenní
práce. V České republice se cítí
syndromem ohroženo 40 %
všech kantorů, pod dlouhodobým
stresem podle průzkumu u nás
funguje 14 % kantorů a samotným
syndromem už ve vážném měřítku
trpí až 20 %. A co za to může? Podle

zmiňované a několikrát v minulosti
projednávané platy. Ty jsou ale
skandální, a proto je musím zmínit.
Průměrný plat učitelů Evropské
unii činí 77 a půl tisíce korun. V
České republice činí průměrná
mzda pedagogů 28 tisíc korun. Jsou
to právě peníze, které dovedou
motivovat spoustu lidí, a i když by to
neměla být hlavní motivace našich
učitelů, jsem si jist, že by jim aspoň
spravedlivé finanční ohodnocení
pomohlo překonat těžké chvíle
a zlepšit jejich psychický stav.
Zároveň kvůli špatnému finančnímu

všeho je to například nadbytečná
administrativa, potíže nejen s žáky,
ale i s jejich rodiči, nízká prestiž
povolání a hlavně nízké platy.
Klíčové jsou k vynulování problému
podle všeho dobré vztahy s vedením
školy. Učitelé, kteří jsou spokojeni
se svojí prací, cítí velikou podporu
od vedení například tím, že vedení
povoluje učitelům se dále vzdělávat
a vyučovat předměty, které doposud
nespadaly pod jejich kompetenci.
Samozřejmě jsou zde však i
problémy, na které samo vedení
školy nestačí. Jsou to například už

ohodnocení
ztrácí
profese
pedagoga svou prestiž. Spousta
talentovaných mladých učitelů se
do zaměstnání nehrne právě z toho
důvodu, že si vydělají až o polovinu
méně peněz co jejich vrstevníci s
vysokoškolským vzděláním. A to je
samozřejmě špatně. Vláda slíbila,
že situaci s platy vyřeší a že kolem
roku 2021 budou platy učitelů činit
v průměru 46 tisíc korun. Nezbývá
než si tedy počkat.
Dalším zmiňovaným problémem
jsou vztahy s rodiči. Myslím si, že
každého z nás se už naši rodiče

minimálně jednou zastali.
A to je správně, nesmí to ovšem
překračovat určité meze. Rodiče si
často učitele dobírají za to, že si na
jejich dítě “zasedli”, chovají se nefér
nebo zadávají nesmyslné úkoly.
Samozřejmě berme v potaz, že má
dítě několik předmětů a občas se
může stát, že obdrží zadání úkolu,
který je náročný a možná lehce
zbytečný. Také však musíme počítat
s tím, že dítě nepotěší žádný úkol, a
pokud se naskytne možnost, bude
se snažit tvrdit, že právě na něj si
učitel zasedl, a udělá vše proto,
aby zůstal s rodiči zadobře. Potom
přichází moment, kdy má rodič
poklidně komunikovat s učitelem
a zvážit tak obě strany. Určitě je
lepší se nejprve přesvědčit, zda je
obvinění oprávněné, než na učitele
s řevem vpadnout.
Samozřejmě syndromu napomáhá
i kontakt s žáky. Nejvíce obtížné je
vyučovat na středních školách, kde
žáci prochází značnou částí vývoje a
teprve si osvojují základní způsoby
chování, které jsou pro mnohé
dokonce těžší než samotné učivo.
Nepořvávat, nerušit, neskákat do
řeči, snažit se dávat pozor je pro
učitele velmi cenné. Protože jakmile
učitel nevychází s vedením, má
mizerné platové ohodnocení, a navíc
ho absolutně nikdo neposlouchá a
zbytečně narušuje hodinu, potom
už je naprosto jasné, že kvalita
výuky bude pouze klesat a syndrom
vyhoření bude nevyhnutelný.
Platy učitelů ani vztah s vedením
či personálem škol nezměníme,
ale slušné chování svým kantorům
nabídnout můžeme. Dále nám
nezbývá než čekat, jak se bude
situace vyvíjet nadále.
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Marko Pecotic

Slevy na jízdném pro studenty a seniory

Tak to vypadá, že koblihy už
nezabírají, a tak se pan Babiš
rozhodl koupit si obyvatelstvo téhle
země vynalézavějšími způsoby.
Od 1. září 2018 se snížila cena
jízdného pro studenty a seniory
o 75 %. Samozřejmě se jedná o
čistý populismus, kterým se hnutí
ANO snaží získat větší podporu
od určitých skupin obyvatelstva,
v tomto případě od studentů a
seniorů. Jde jen o snahu získat
politické bodíky před komunálními
volbami, nic víc, nic míň.
Pokud nebudu brát zřetel na
tento zjevný úmysl, který stál
za zlevněním jízdného, stále mi
vychází, že celé zlevňování jízdného
je nezodpovědný a jednoduše
chybný krok. Vládním kruhům
přirozeně nevadí, pokud se zadluží
o nějaký ten milión navíc, jen
pokud se udrží jejich popularita.
A tak se nezodpovědně rozhazují
státní finance na všechny strany.

Stát by měl v době ekonomického
růstu šetřit a dbát na rozumné
hospodaření, nikoliv rozdávat
obyvatelům vše možné i nemožné.
Bohužel, v době, kdy nám vládnou
socialisté s podporou komunistů,
nebude
mít
nezodpovědné
rozhazování státních financí konce.
Co na tom, že peníze z jízdného
budou nutně chybět? S touto
slevou samozřejmě úzce souvisí i
nedávné vyhlášení veřejné dopravy
„zdarma“ ve Středočeském kraji.
Sleva pro vybranou skupinu lidí by
se snad ještě v rámci možností dala
pochopit, veřejná doprava „zdarma“
už opravdu ne.
Nyní se uvažuje o tom, že by
veřejná doprava v Praze měla být
také „zdarma“, tedy plně dotována
z veřejných prostředků (z rozpočtu
Magistrátu hl. města Prahy). Stejně
jako v případě slevy na jízdném
jde o zcela zbytečný, prodělečný
a populistický krok. Rozpočet

Dopravního podniku v současné
době tvoří víceméně 15 miliard
korun. Z toho 4 miliardy korun získá
Dopravní podnik z jízdného, zbytek
je dotován z rozpočtu magistrátu.
Jinými slovy, Dopravní podnik by
přišel o další 4 miliardy korun,
které mu už teď chybí.
U současné vlády můžeme
pozorovat
velmi
nebezpečný
trend. Už několika svými kroky
jasně dokázala, že jí absolutně
nezáleží na hospodárném využití
státních financí a že raději bude
vesele naplňovat své předražené,
populistické programy, jen aby
získala podporu voličů. Sleva na
jízdném je jen jeden z mnoha
takovýchto kroků, které nutně
povedou k vyšší zadluženosti státu.
Závěrem lze jen zopakovat tři slova,
která celou záležitost vystihují
nejlépe: Zbytečné, prodělečné,
populistické.
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Sleva na jízdné komentář PRO
Od 1. září platí nárok na 75% slevu
na jízdné pro studenty a seniory od
65 let. Z mého pohledu dobrý krok,
jak vláda může zacílit svou investicí
tam, kde to stát nejvíce potřebuje.
Nejdříve se tedy zaměřme na
studenty – jak se říká - naši
budoucnost. Ti často do škol jezdí
hodinu, půl druhé hodiny. Často platí,
že čím dále člověk jede, tím dražší
jízdné je. To je, kromě ztraceného
času, další demotivací pro studenty,
kteří chtějí z jakéhokoliv důvodu
za vzděláváním dojíždět. Proto
bychom měli studenty těmito
slevami motivovat, a potvrdit
jim, že si stát přeje, aby se snažili
něčeho dosáhnout. Pokud se však
student nechce vzdát své školy, ale
zároveň není motivován (potažmo
jeho rodiče) k užívání MHD, může
být další variantou dopravy použití
osobního automobilu. Toto je však
nejen neuvěřitelnou ekologickou
zátěží, ale zároveň způsobuje
komplikovaný a zahuštěný dopravní
provoz.
Řešením ovšem není ani MHD
zdarma. Náklady, které jsou alespoň
zčásti hrazeny jízdným, by tak
musel hradit stát, tudíž všichni
daňový poplatníci - i ti, kteří MHD
vůbec nevyužívají. Toto je tedy, dle
mého názoru přijatelný kompromis
mezi zásadou ekonomickou a socioekologickou. Některé dopravce
(i soukromé) to inspirovalo i k
jiným variantám bez jízdného např.
zbylých 25% převedou jako kredity
na další jízdné, což se dá považovat
za další krok, který namotivuje
jezdit MHD, ale na druhou stranu
tolik neutlačuje ty, co ji nevyužívají.
Nyní k druhé části problematiky, a
to jsou senioři. Ti na mnoha místech
(v Praze nevyjímaje) jezdí už teď
zadarmo. Ovšem tam, kde nejezdí,
to může být velký problém, neboť
vyžít s českým důchodem je často
dost obtížné, a tudíž na jízdné, které
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Kryštof Ušela

je v mnoha případech nezbytné, peníze zkrátka nevystačí. Někteří se poté
ze zoufalství uchylují k jízdě na černo. Dostanou pokutu a vzniká dluhová
spirála. Těmito kroky by se mohl stát zbavit insolvenčních problémů, které
v první řadě ani nemusely vzniknout a celkové náklady tím snížit.
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Filmy

(Fantasy/USA,VB)
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Divadlo

Merzliakova Ekaterina

15.11.2018
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
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31. 1. 2019
ROMEO, JULIE A TMA

Koncerty

(Divadlo v dlouhé )

17. 11. 2018
DOPISY OLZE

01. 11. 2018
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

(Divadlo v dlouhé )

(Rodinný/USA)

25. 10. 2018
PLUKOVNÍK ŠVEC
(Nová scéna)

7. 11. 2018
NETRPĚLIVOST SRDCE
(Stavovské divadlo)

21. 11. 2018
NÁVŠTĚVA
(Nová scéna)

Akce
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres
USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného
černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald
ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal
shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec
nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu
čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými
bytostmi.

Vše, co si Clara přeje, je klíč – jedinečný klíč, který
odemkne krabičku uchovávající nesmírně cenný dar
od její zesnulé matky. Zlatá nit, která se jí objevila
na každoročním vánočním večírku jejího kmotra
Drosselmeyera, ji dovede k vytouženému klíči. Klíč
však záhy zmizí a Clara se ocitá v podivném a záhadném
paralelním světě.

(Mysteriózní, Thriller/USA, Francie)

(Životopisný, Hudební /USA, VB)

25. 10. 2018
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST

10.10.2018 – 14.10.2018
FESTIVAL IZRAELSKÉHO FILMU

22. 10. 2018
George Ezra

16. 11. 2018
Sting & Shaggy

01. 11. 2018
BOHEMIAN RHAPSODY

Festival izraelského filmu KOLNOA,
jenž v názvu nese hebrejský výraz pro
kino či kinematografii, představuje
filmovou produkci této pozoruhodné a
pestré země plné protikladů.
Místa konaní: Kino Pilotů, Kino 35,
Kino Lucerna, Restaurace Etnosvět,
Manifesto Pop-up Market, Zkušebna
baletu Národního divadla.
Seznam a čas konáni filmu najdete:
http://www.kolnoa.cz

20. 10. 2018
COFFEE FESTIVAL

(Pražská tržnice)

22. 10. 2018
BRUT.- WINES & OYSTERS
(Letohradská 13 )

25. 11. 2018
WINTER SWEET FESTIVAL
(Kampus Hymbernska)

Stephanie matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu
o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily z jejich
městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů,
tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky,
zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i Emilyin
manžel Sean. Nebezpečný koktejl ve stylu filmů Dívka
ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá režisér Paul Feig.

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i
nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho
od založení skupiny Queen až po památný koncert Live
Aid v roce 1985.

01. 11. 2018
VEGAN GRILL NA JIŘÁKU
(Trhy na Jiřáku )

22. 11. 2018
Dita Von Teese

20. 11. 2018
Leps

02. 11. 2018
WHISKY LIFE! PRAGUE 2018
(Novoměstská radnice )
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Adam Uhlíř

Jak se správně obléknout na společenskou
událost?
Každý z nás se setkal s tím, že byl
pozván na nějakou společenskou
událost, ale nevěděl, co si obléci. V
tomto vydání bych chtěl přiblížit,
jak se na danou akci připravit, co
si vzít na sebe a v neposlední řadě
i poradit nějaké vychytávky, které
přípravu usnadní.
Jako první typ společenských
událostí jsem si vybral akce na
pozvánku, dá se říct, že pro vstup
na všechny společenské události
je potřeba pozvánka, někdy však
stačí jen ústní. Tomuto typu akcí se
budu věnovat o pár řádek později.
Na písemné pozvánce by měl vždy
být uvedený dress code, tudíž víte,
jak se na akci obléknout. Mezi tyto
akce patří například banket. Banket
je společenská akce organizována
při významné události pro velký
počet hostů, se slavnostní tabulí
sestavenou dle gastronomických
pravidel. Koná se večer, ve velmi
formálním prostředí, s daným
zasedacím pořádkem. Pro tento
typ podniku je přesně určený
dress code - black tie. Pro pány
to znamená černý oblek, nejlépe
smoking, bílou košili, černého
motýlka a kvalitní boty. Kravata či
barevné košile jsou passé. Pro dámy
je to trochu jednodušší, ideální
je večerní toaleta v černé barvě,
ovšem fialová, vínová, či tmavě
modrá jsou povoleny také. Na nohy
lodičky s uzavřenou špičkou a k těm
ladící psaníčko.
Další akcí na pozvánku je recepce,
slavnostnější
forma
rautu.
Používá se zejména v politických
a diplomatických kruzích. Její
průběh se řídí předem stanoveným
protokolem, je určena pro velký
počet hostů, ty vítá pořadatel hned
při vchodu. Koná se vestoje, tedy
nemá stanovený zasedací pořádek.

Začíná proslovem (ten často končí
přípitkem) a většinou trvá dvě až
tři hodiny. Recepce se může konat
v poledne, odpoledne, ale i večer a
tomu je také potřeba přizpůsobit

dress code. Polední recepce je
obvykle od jedenácti hodin, volíme
proto co nejsvětlejší oblečení.
Pánové mohou jít v modrém,
šedém, ale i jinak barevném
obleku. Nemusí se bát vzorů na
kravatě nebo na košili, ale platí zde
pravidlo, že méně je více. Rozhodně

nedoporučuji kombinovat například
pruhovanou košili se čtvercovým
vzorem na kravatě. Dámy mají
širší paletu možností co na sebe.
Jelikož mluvíme o akci konané ve
dne, mohou si klidně obléknout
krátké šaty s holými rameny, páni
poté zvolí kravatu ve stejné barvě.
Odpolední
neboli
podvečerní
recepce zpravidla začíná okolo
sedmnácté hodiny, proto si pánové
vezmou něco tmavšího. Dámy volí
víceméně stejný dress code jako u
polední recepce. Rozdíl je akorát
v délce šatů, která u podvečerní
recepce sahá pod kolena. Poslední
je recepce večerní, jejíž počátek
bývá nejčastěji ve dvacet hodin. Na
tu se oblékneme co nejslavnostněji.
Při chladnějších večerech zvolí muži
i ženy tmavý, nejlépe černý, kabát. U
pánů pod kabátem objevíme černý
oblek nebo smoking, u dam zase
dlouhou večerní róbu v tmavých
barvách.
Dále se budu věnovat zahradní
slavnosti známé pod názvem
převzatým z angličtiny - garden
party. Garden party, jak už z názvu
vyplývá, se uskutečňuje na zahradě,
je tedy nutná přízeň počasí. Neníli tomu tak, je třeba zajistit vnitřní
prostory. Občerstvení je formou
švédských stolů. Pro všechny
hosty se připravuje sezení,
nicméně zasedací pořádek určený
není. Až na některé výjimky se
zahradní slavnost koná v soukromí
objednavatele a jen pro určitý okruh
pozvaných osob. Garden party je
akcí méně formální až neformální.
Zde se strojíme podle dress codu
casual nebo smart casual. Pro
upřesnění, výraz smart casual
vznikl v nedávné době a stává se
mezi muži oblíbenou alternativou,
po které rádi sahají. Znamená to

pro ně komfort, pohodlí, ale i styl
a snahu o formálnost. Vyznačuje se
blazerem (blazer je sportovní sako),
pod ním rozhalená košile, svetřík,
klidně i polo tričko, plátěnými
kalhotami a polobotkami (lakýrky
nechejte doma v botníku). Špatně k
tomu nevypadají ani tenisky, ovšem
dokonale čisté. Musí to působit
dojmem, že jste si je obuli úmyslně
a ne, jako kdybyste se zapomněli
přezout cestou z posilovny. Termín
casual znamená vlastně úplně to
samé, akorát bez zmiňovaného
blazeru. Ženy mohou vsadit
například na takzvané culottes
kalhoty (culottes kalhoty jsou
střižené do půlky lýtek a směrem
od pasu dolu se rozšiřují, zejména
poslední dobou se stávají velkým
hitem) se zakasanou halenkou a
sandálky na podpatku. Tento druh
kalhot ovšem nesluší každému,
proto je dobrou volbou i dívčí
áčková sukně.
Předposlední slavnostní akcí, o
které se budeme bavit, je vernisáž.
Vernisáž je událost spojená se
zahájením výstavy. Probíhá v
odpoledních, ale i ve večerních
hodinách. Neobejde se bez přivítání
autora výstavy a majitele galerie.
Zvykem bývá, že vernisáž zahajuje
proslovem odborník, který přiblíží
osobu autora a jeho uměleckou
tvorbu. Oblečení volíme podle denní

doby, u mužů oblek, k večeru tmavší
a u žen šaty nebo kostýmek, klidně
i kalhotový. Jelikož se jedná o akci
úzce spjatou s uměním, nemusíme
se bát extravagantnějších kreací.
Asi nejvíce diskutované téma, co se
společenského odívání týče, je dress
code na ples. Ples je slavnostní akce,
spojená se společenským tancem,
ke kterému živě hraje kapela
taneční hudbu. Známe několik
druhů plesů, od těch obecních, ne
tak slavnostních a pro malý počet
lidí, maturitních,
pořádaných
středními školami, až po velké plesy
v opeře. Plesový dress code není
žádnou vědou, je-li vám však cizí,
řádnému faux pas se nevyhnete. Pro
pány platí jedno zásadní pravidlo,
ať už jdou na jakýkoliv ples - čistě
bílá košile je jedinou variantou, zde
se barvy zamítají! Pokud ale chcete
trochu vyčnívat z davu, zvolte košili
se vzorem marcella nebo pique (oba
jsou vzory s reliéfovou texturou).
Na ples patří smoking, tmavě černý
oblek pochopitelně také. K němu
motýlek, vázací je vždy vítán, ale
ani kravatou nic nezkazíte. Dbejte
však na správné uvázání uzlu
vzhledem k šíři a postavení límečku.
Nejvhodnější obuví jsou lakýrky. U
dam je třeba k vážnosti plesu volit
šaty střižené minimálně pod kolena.
Na barvě nezáleží, jen bílé se moc
nehodí. Skvělým doplňkem jsou
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dlouhé rukavičky. V tomto případě
nechejte prsteny a hodinky doma.
Jako obuv zvolte uzavřené lodičky
na vysokém podpatku.
Koktejl je jednou ze společenských
akcí, u které stačí ústní pozvánka,
stejně jako u číše vína. Číše vína je
vlastně takový kratší koktejl. Oba
společenské podniky se konají při
různých příležitostech, které se
uvádějí rovnou u pozvání. Cocktail
attire, dress code. Ženy využijí
klasické koktejlky nebo elegantní
overal, muži na druhou stranu šedý
nebo barevný oblek.
A na závěr několik rad a tipů.
Pánové, do saka pokaždé nosíme
košili s dlouhým rukávem, která
nám perfektně sedí na postavě.
Pamatujte, nepadnoucí oblečení je
bráno jako nevhodné. To samé platí
i pro dámy. Špatně zvolená velikost
a střih šatů vizuálně deformují
postavu. Máte krásné křivky, nebojte
se je ukázat! Do polobotek a lakýrek
patří vysoké ponožky, nikdo není
zvědavý, jak vypadají vaše kotníky.
Sako se zapíná pouze na horní
knoflík, spodní zůstává rozepnutý.
Doplňky ladíme do stejné barvy,
kombinace stříbrné a zlaté už se
nenosí. A nakonec, netrapte se
tím, že vám košile neustále vylézá
z kalhot, zastrčte ji přímo do
spodního prádla a zaručeně se už
ani nepohne.

26

Nikita Nashchanskyi
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Kryštof Ušela

1.9.1939
28.10.1918
začátek 2. světově války vznik ČSR

Druhá světová válka byla největším ozbrojeným
konfliktem v dějinách světa, v letech 1939 až 1945.
Jeho příčiny je třeba vidět v vzestupě k moci v mnoha
extrémně agresivních zemích, které se zaměřily na
ozbrojené budování vlastních ideologických říší, jako
je nacismus, fašismus a komunismus. Okamžitě po
vypuknutí války Hitlerovo Německo odpovídá, které
1. září 1939 udeřilo v Polsku, chtělo tímto způsobem
získat vojenskou nadvládu v Evropě a vybudovat novou
«árijskou» říši.
Brzy se do války zapojily další síly, které tvořily dva
velké bloky. Síly «Osy» zahrnovaly Německo, Itálii,
Japonsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Finsko.
Proti nim byla koalice spojenců, mezi nimiž byly na
počátku nejdůležitější Spojené království a Francie.
Spojené státy se zapojily do konfliktu teprve v roce
1941. Zvláštním případem je SSSR, který až do roku
1941 byl oficiálně spojencem Německa, poté byl
napaden a stal se součástí protihitlerovské koalice.
Ozbrojené boje během války se konaly na čtyřech
kontinentech a na všech oceánech. Válka může být
obecně rozdělena do dvou fází. Roky 1939-1942
byly obdobím velkých vítězství a všeobecné výhody
osových zemí, které ovládaly většinu Asie a Evropy.
Rokem průlomu se stal přelom roku 1942 a 1943,
kdy Německo i Japonsko zažily sérii porážky, která je
tlačila do defenzívy. Počínaje rokem 1944 se stupnice
vítězství definitivně naklonila ke straně spojenců, což
vedlo k rozpadu a kapitulaci zemí osy v roce 1945.
Válka se uskutečnila velmi brutálně, zvláště tam, kde se
členské státy «Osy» dopustily mnoha zvěrstev civilního
obyvatelstva okupovaných území. Na okupovaných
územích začali Němci hromadně vraždit slovanské a
židovské obyvatelstvo (holocaust). SSSR také prováděl
čistky v oblastech, které obsadil. Boj byl velmi brutální.
Rozpad aliance «Osy» a vítězství spojenců vytvořily
novou rovnováhu moci ve světě. Místo bývalých
evropských sil bylo obsazeno vítězi války - USA a SSSR.
Brzy začala rivalizace, která začala nový, nevyslovený
konflikt - studenou válku.

Myšlenku na osamostatnění Československa
prosazovali zahraniční odbojáři v čele s Masarykem,
Benešem a Štefánikem téměř od počátku první světové
války. Tuto myšlenku bylo možné prosazovat hlavně
díky čs. legiím, které na straně Dohody vítězstvím
(nejen v jednotlivých bitvách) velmi napomáhaly. V roce
1918 nabraly události rychlý spád. Prvním významným
pokrokem byl seznam 14 bodů prezidenta Wilsona.
V nich byl totiž zahrnut požadavek na autonomii pro
národy uvnitř Rakouska-Uherska. V průběhu roku
získal Masaryk garanci nezávislosti od hlavních členů
Dohody a následně vytvořil v Paříži prozatímní vládu.
Na domácí scéně se mezitím politické strany dohodly
na vytvoření Národního výboru. 17. října zaslal T.
G. Masaryk W. Wilsonovi Prohlášení o nezávislosti
Československého národa, kterou přijal. Samostatná
Československá republika oficiálně vznikla faktickým
převzetím moci dne 28. října 1918.
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Smutné Varšavské povstání
(1. 8. – 3. 10. 1944)

Blerta Sejdija

„Kdyby v Generálním gouvernementu nebylo Varšavy, nemuseli bychom se potýkat se 4/5
našich současných problémů. Varšava byla a bude centrem chaosu, místem, odkud se odpor
šíří do ostatních částí země.“ - generální guvernér Hans Frank
Polsko bylo jednou z nejvzpurnějších zemí, jaké Třetí
říše na svém válečném tažení obsadila. Poláci se navzdory
mimořádně brutálnímu teroru ze strany okupantů se
svým novým postavením nikdy nesmířili a vedli proti
nim tvrdý boj nejen jednotkami v zahraničí, ale i ilegálně
v okupované zemi. V Polsku vznikl rozsáhlý podzemní
stát, Zemská armáda, která disponovala vlastními
školami, úřady, soudy a ozbrojenými jednotkami.
Přestože byl polský odboj politicky roztříštěn, drtivá
většina jeho demokratických skupin Zemskou armádu
respektovala a spolupracovala s ní (zcela mimo stáli
komunisté, kteří s ním vedli stejně zuřivou válku, jako
se samými Němci). V druhé půli července 1944 vládlo

velmi houževnatě a způsobovali přitom německé
straně těžké ztráty, místní němečtí velitelé tento postoj
nakonec revidovali. 2. října bylo vyhlášeno příměří, 3.
října v 5:00 vstoupila v platnost kapitulace povstalců,
smluvená s podmínkou, že se zajatci bude zacházeno
v souladu s Ženevskou konvencí. Bezprostředně
po kapitulaci byla dohoda (s mírným zpožděním v
některých oblastech) zhruba respektována, později
již pouze v některých případech. Vojáci Zemské
armády a hlavní velitel Tadeusz Bór-Komorowski
přešli většinou do zajetí, část se pokusila splynout
s civilním obyvatelstvem, které bylo vysídleno, a do
opuštěné polské metropole vkročily speciální ženijní

„Zajatí povstalci budou popraveni bez ohledu na to, zda
dodržují či nedodržují Ženevské konvence. Neválčící
obyvatelé, včetně žen a dětí, budou též popraveni. Celé
město bude srovnané se zemí, to jest domy, ulice, veřejné
stavby i vše, co se v něm najde.“ - Heinrich Himmler

ve Varšavě obrovské napětí. Rudá armáda již byla na
dohled Varšavy a její jednotky již bojovaly na okraji
Pragy. Její rozhlas a propagační plakáty shazované z
letadel vyzývaly Poláky, aby povs tali. Vedení Zemské
armády bylo oprávněně přesvědčeno, že primárním
cílem sovětské ofenzívy je právě Varšava. Heinrich
Himmler nařídil již na počátku povstání zničení města
a vyhlazení jeho obyvatelstva a tento rozkaz byl vzorně
plněn. Německé jednotky od počátku masově vraždily
válečné zajatce i nezúčastněné civilisty. Ušetřeny
nezůstaly ani ošetřovatelky či nemluvňata.
Takovýto přístup ovšem nutil povstalce bojovat až
do úplného konce, a jelikož přitom dokázali vzdorovat

oddíly s rozkazem celé město zničit. Předtím však
bylo město vyrabováno a veškeré věci byly posílány do
koncentračních táborů, kde je vězňové měli roztřídit, a
pak byly dále využity v Německu. Boje trvaly 63 dny.
Ztráty na polské straně byly 10 tis. mrtvých, 7 tis.
pohřešovaných a asi 5 tis. raněných vojáků a asi 120-200
tis. obětí v civilním obyvatelstvu. Mezi zabitými bylo
hodně mládeže, zejména varšavská inteligence. Němci
v průběhu povstání masově vraždili zajatce, včetně
žen, které sloužily jako ošetřovatelky a spojovatelky,
dětí, které sloužily jako polní pošta a týlové spojky, i
naprosto nezúčastněných civilistů. Na německé straně
bylo 10 tis. zabitých, 6 tis. pohřešovaných a 9 tisíc
raněných, 300 zničených tanků a obrněných vozidel.
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Dušan Ondráček

29. 10.1956. Suezská krize

Suezská krize byla mezinárodní krize vyvolaná
zásahem Velké Británie a Francie během 2. arabskoizraelské války (známé též jako sinajská válka). Vliv
Británie a Francie v arabském světě se v první polovině
50. let výrazně snížil. V říjnu 1954 se Británie zavázala
vyklidit vojenské základny na Sinaji a ani naděje
vkládané v Bagdádský pakt (vojensko-politický blok
Británie, Iráku, Íránu, Turecka a Pákistánu) se nesplnily
kvůli intervenci egyptského prezidenta G. Násira,
který usiloval o roli vůdce arabského světa. Francie
naopak musela roku 1955 souhlasit s nezávislostí
svých protektorátů (Maroko a Tunisko) a egyptská
podpora alžírských povstalců navíc hrozila tím, že
přijde i o Alžírsko. Do zápolení o vliv v arabském
světě se záhy zapojily i obě supervelmoci. Násirovy
kontakty s Moskvou naznačovaly, že vliv SSSR v oblasti
poroste, což se USA snažily odvrátit slibem finanční
pomoci při stavbě Asuánské přehrady. Když však
Egypt uznal v březnu 1956 komunistickou Čínu, USA
svou nabídku stáhly. Pod záminkou získání financí
na stavbu přehrady Násir znárodnil Suezský průplav,
jehož největšími podílníky byli britští a francouzští
akcionáři. Britský premiér A. Eden a francouzský
premiér G. Mollet navrhovali odzbrojenou intervenci
proti Egyptu, která by měla za cíl zbavit Násira moci.
Americký prezident D. Eisenhower však varoval své

spojence, že taková intervence by mohla situaci spíše
ještě zhoršit a neúspěšně se snažil zprostředkovat
kompromis v podobě mezinárodní správy Suezu na
dvou konferencích. Dne 23. 10. 1956 se ve francouzském
městě Sèvres tajně dohodli zástupci Francie, Británie a
Izraele o společné akci proti Násirovi. Když koncem října
Izrael napadl Egypt a postoupil hluboko do egyptského
území, vyzvaly dle plánu Británie a Francie obě strany
k ukončení válečných operací. Když Egypt odmítl, obě
země bombardovaly a poté obsadily Port Saíd (egyptské
přístavní město na severním - středomořském - konci
Suezského průplavu). USA, které nebyly o celé akci
zpraveny, francouzsko-britskou akci nepodpořily a
2. 11. přijala OSN za americké podpory rezoluci, jež
vyzývala všechny zúčastněné, aby ukončili bojové akce
a vyklidili obsazená území. Egypt se rezoluci podřídil,
Izrael o den později též. Když Francie a Británie stále
odmítaly vyklidit Port Saíd, pohrozil SSSR, který právě
krvavě potlačil maďarskou revoluci, bombardováním
Londýna a Paříže. Eisenhower pohrozil Británii, že
bude blokovat půjčky pocházející z Mezinárodního
měnového fondu. Americký tlak a prudký pád britské
libry donutil Londýn k přijetí rezoluce. France se
podřídila o den později (7. 11.). Britsko-francouzské
jednotky byly vystřídány jednotkami OSN. Krize nejen
oslabila vliv Francie a Británie v oblasti, ale zvýšila i
Násirovu popularitu v Egyptě a arabském světě.
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Na konec trochu zábavy...
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„Kdyby komunisté
hospodařili na Sahaře,
tak tam ten písek budou
za 5 let dovážet.“
- Winston Churchill

