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Úvodní slovo

Milí čtenáři,

tak nám začal nový kalendářní rok a spolu s ním přichází doba předsevzetí. Ale 
co to vlastně je takové předsevzetí? Toto slovo pochází z řeckého proairesis a 
původní význam je svobodná volba. V podstatě slib, který nikdy nesplníme. Třeba 
já mám hodně dlouhý seznam takových předsevzetí a většinou se mi nepovede 
všechny dodržet, znáte to. Ovšem my v redakci Diplomatických listů jsme si dali 
předsevzetí, které rozhodně splnit lze a na kterém budeme celý nadcházející rok 
usilovně pracovat. Oním předsevzetím je přinášet Vám dále zajímavou a věcnou 
žurnalistiku, protkanou netradičními pohledy mladých studentů i zkušených 
odborníků. Přinášet Vám dále nevšední témata, která stojí za diskuzi a o kterých 
je třeba mluvit. Letošní rok bude Diplomatické listy čekat opět spousta práce a 
píle, avšak práce a píle vyžaduje také i zdravý odpočinek, který jsme si všichni 
užili během letošních vánočních svátků. I o nich bude v tomto čísle řeč, neb i 
my, redakce Diplomatických listů, jsme odpočívali a slavili, avšak přesto Vás o 
informace z našeho prosincového čísla neochudíme.

Všem čtenářům přeji příjemné počtení a vše nejlepší do nového roku,
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Korunní princ Saúdské Arábie 
Mohammad bin Salmán letos v 
červenci navázal na roky starou 
tradici amerických prezidentů s 
vytvářením os zla a po svém stylu 
vytvořil i tu svoji. V ní nevynechal 
ani svého úhlavního regionálního 
rivala Írán, ale ani Turecko, se 
kterým má několik posledních 
let vyhrocené vztahy a taky do ní 
zahrnul islámské ozbrojence. To, 
že jsou mnozí z nich finančně a 
vojensky podporováni Saúdskou 
Arábií ale necháme zase na někdy 
jindy.
Blízký východ byl po mnoho staletí 
pod hegemonií Osmanské říše. Ta 
se ale po konci 1. světové války 
rozpadla a na jejím místě vznikly 
buď nové nástupnické státy jako 
například Turecko či Hedžáz, nebo 
byl zbytek jejího území rozdělen 
mezi Spojeným královstvím a 
Francií na základě dohody Sykes-
Picot, čímž se mocenské vakuum 
vyplnilo až do doby, kdy po 
2.světové válce definitivně roku 
1948 opouští Spojené království 
a Francie Blízký východ. Tím se 
vytvořilo další mocenské vakuum, 
které ale tentokrát neměl kdo 
vyplnit. 
Po první arabsko-izraelské 
válce, která ukázala neschopnost 
arabských států jakkoli kooperovat 
mezi sebou, se začíná bouřit 
arabské obyvatelstvo v čele s 
armádou proti často Západem 
dosazeným panovníkům. Roku 
1952 dochází v Egyptě k převratu 
krále Farúka I. a k moci se o 4 roky 
později dostává Gamál Násir, pod 
jehož vládou stojí Egypt v čele 

Máme tu zase další osu zla? Tentokrát v hlavní roli znovu s 
Teheránem, Ankarou a … islámskými ozbrojenými skupinami.

arabského a sunnitského světa 
až do jeho smrti v roce 1970. 
Poté Egypt roku 1979 podepisuje 
mírovou dohodu s Izraelem, čímž 
ztrácí jakoukoli legitimaci vést 
arabský svět, a do jeho vedení 
se pomalu dostává Saúdská 
Arábie. Ta se do jeho čela dostává 
především díky financím, vlivu 
(export wahábismu skrze nestátní 
organizace), ropě a vztahům s 
USA. Současně v roce 1979 dochází 
v Íránu k islámské revoluci, při 
které je svržen prozápadní šáh 
Mohamed Rezá Pahlaví a místo 
něj nastupuje ajatolláh Rúholláh 

Chomejní, se silně protizápadní 
šíitskou vládou, usilující o rozšíření 
islámských revolucí i po zbytku 
Blízkého východu. To samozřejmě 
představovalo nebezpečí pro 
Saúdskou Arábii jakožto stát, 
jehož hlavní zdroj vlivu, tedy 
šíření wahábismu, který sloužil 
jakožto mocenský nástroj k získání 
hegemonie na Blízkém východě, 
byl nyní v ohrožení. 
Tím tedy započal závod o to, 
kdo získá větší vliv na Blízkém 
východě. Zatímco se Saúdská 
Arábie soustředila na získání 
vlivu mezi sunnitskými arabskými 

státy, tak Írán soustředil a stále i 
soustředí svůj vliv do Iráku, Sýrie, 
Libanonu a Bahrajnu, kde jsou 
početná množství šíitů. Byl zde 
pouze jeden malý háček, vlastně 
tedy dva. Tyto háčky se jmenovaly 
Turci a Kurdové. Zatímco boj 
mezi Íránem a Saúdskou Arábií 
(byť nikdy nebyl faktický, tedy oba 
státy spolu nikdy nebyly v přímém 
boji) byl boj mezi šíity a sunnity 
a zároveň bojem mezi Peršany a 
Araby, tak zde ale byly dvě početné 
etnické sunnitské skupiny Turků v 
Turecku a Kurdů žijících v Íránu, 
Iráku, Turecku a Sýrii. Toho využila 

Saúdská Arábie, která také využila 
silnou nenávist Kurdů vůči nejen 
Turkům, ale i Íránu a šíitům celkově 
a jejich snu o vytvoření Velkého 
Kurdistánu, který by zahrnoval 
právě území Íránu, Iráku, Sýrie 
a Turecka, čímž by se vytvořila 
obrovská nestabilita v této oblasti. 
Podpora Kurdů, kterou Saúdská 
Arábie několikrát prokázala ať 
už finančně, nebo i diplomaticky, 
když podpořila Masúda Barzáního 
při jeho neúspěšném referendu o 
nezávislém iráckém Kurdistánu 
minulý rok v září, přirozeně spojila 
Turecko a Írán. Jedná se o státy s 

velkými kurdskými menšinami 
na svém území, které by se mohly 
snažit o podobné separatistické 
kroky jako právě Barzání, což 
by následně vedlo k odtrhnutí a 
vytvoření Velkého Kurdistánu, 
což by vedlo k velké destabilizaci 
celého regionu.  
Toto rozdělení lze vidět například 
v syrské občanské válce a v 
boji proti Islámskému státu, 
kde Saúdská Arábie podporuje 
protivládní opozici (která je z velké 
většiny tvořena džihádistickými 
skupinami jako například Džajš 
al-islám) a kurdské ozbrojené 
skupiny. Na druhé straně Írán 
podporuje iráckou a syrskou 
vládu a také podporuje libanonský 
Hizballáh. Zároveň si zde lze 
všimnout i chování Turecka, které 
nejedná zcela v souladu s íránskou 
zahraniční politikou, usiluje o 
vytvoření „islámské koalice“, 
která by stála proti Izraeli, byť ve 
skutečnosti by měla sloužit jakožto 
protiváha snahám Saúdské Arábie 
o vytvoření „muslimského NATO“. 
Také Turecko využilo vraždy 
novináře Džamála Chášukdžího 
a silně ji společně s katarskou 
Al Jazeerou (která byla poté, co 
Saúdská Arábie a ostatní arabské 
státy uvalily blokádu a sankce na 
Katar, zakázána v Saúdské Arábii) 
medializovalo, čímž dostalo 
Saúdskou Arábii do mezinárodní 
izolace. Tím se zde vytváří 
trojúhelník Saúdská Arábie, Írán, 
Turecko, z nichž každý usiluje o 
hegemonii nad Blízkým východem, 
byť to, že by se taková myšlenka 
opravdu uskutečnila, je v současné 
době velice nepravděpodobné. 

Filip Husein
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Dušan Ondráček 

Vždycky, když se do čela velké 
země dostane neznámý politik se 
spornou pověstí, nemůže se svět 
dočkat, až se tak či onak projeví 
a naznačí, jakým směrem se bude 
jeho vláda ubírat. V případě 
čerstvě zvoleného Jaira Bolsonara, 
který 28. října zvítězil v druhém 
kolem prezidentských voleb, 
nebylo ani třeba čekat na Nový 
rok, kdy do funkce brazilského 
prezidenta nastoupí. Brazilci jsou 
sice od politiků již zvyklí na leccos, 
ale i jim často přišlo vystupování 
a rétorika nového prezidenta jako 
hodně silná káva.
Třiašedesátiletý kapitán brazilské 
armády ve výslužbě se během 
své politické kariéry nijak netajil 
sympatiemi k vojenské diktatuře, 
jež měla v Brazílii v letech1984-85 
hlavní slovo. Největší chybou 
tohoto režimu bylo, že nepozabíjela 
dost lidí, nechal se mimo jiné 
slyšet. Když se před lety pohádal 
s kolegyní – poslankyní, řekl jí, 
že „by ji neznásilnil, protože za to 

nestojí“. Jindy se nechal slyšet, že 
by byl raději, kdyby jeho syn byl 
závislý na drogách, než aby byl 
homosexuál. „Když se mi před 
barákem líbají homosexuálové, 
můj majetek ztrácí na hodnotě,“ 
prohlásil. Toliko k Bolsonarovým 
výrokům a nyní trochu o jeho 
osobě.
Zdatný rétor, neúspěšný 
legislativec
V roce 1986, kdy ještě sloužil v 
armádě, zveřejnil v týdeníku Veja 
svůj názor, že nová vláda („mizerní 
civilové“) propouští důstojníky 
kvůli nedostatku peněž, nikoli kvůli 
nedostatkům řečených důstojníků, 
jak znělo oficiální zdůvodnění. 
Strávil kvůli tomu sice dva týdny ve 
vazbě a nadřízení na něj od té doby 
koukali skrz prsty, ale byl to skvělý 
začátek pro politickou kariéru. O 
dva roky později je již zvolen do 
zastupitelstva Ria de Janeira a v 
roce 1990 byl zvolen poslancem 
brazilského parlamentu, kde 
se udržel až do svého zvolení 

prezidentem. V rámci své 
poslanecké kariéry kandidoval 
za celou řadu politických stran, 
konkrétně devět, s tím, že nyní je 
členem Sociálně-liberální strany, 
jež se profiluje jako národně-
konzervativní. Jako poslanec se 
neprojevil jako zdatný legislativec, 
poněvadž za osmadvacet let v 
poslanecké sněmovně připravil 
171 zákonů, z nichž prošly pouze 
dva. To vše však bylo prominuto, 
protože Bolsonaro měl jednu 
ohromnou výhodu. Za celou dobu 
své politické kariéry totiž nebyl 
nikdy zapojen do žádné korupční 
aféry. Nebyl nikdy vyšetřován či 
obviněn z trestného činu, což na 
brazilské politické scéně je téměř 
unikum. Nechuť Brazilců ke 
korupci, která je prorostlý všemi 
složkami politické moci, byla tak 
viditelná a intenzivní, že Bolsonaro 
vycítil svou příležitost.
Jeho pověstná proříznutá ústa, 
pohrdání politickou korektností 
a již zmíněná „neušpiněnost“ 
od korupce z něho záhy učinily 
favorita prezidentských voleb. 
V souladu s radami poradců 
zároveň ubral na razanci a z 
pozice krajně pravicového politika 
se zálibou v demonstracích síly 
a kontroverzních výrocích se 
přesunul do klidnějších vod 
pravého středu. Důležitý vliv na 
tuto proměnu měl jeho ekonomický 
poradce Pualo Guedes, investiční 
bankéř, ekonom a příznivec 
myšlenek Miltona Friedmana 
(bojoval proti «sociálnímu státu», 
rozhazovačné fiskální politice 
a vysokým daním, nástroj pro 
udržení měnové stability viděl v 
monetární politice skrze regulaci 
množství peněz, pozn. autora). 
Bolsonarova volební kampaň, 
která byla velmi dynamická, byla 

postavena výhradně na kritice 
systému a jeho zkorumpovatelnosti. 
Bolsonarovi zároveň hrály do 
karet dvě skutečnosti. Zaprvé, 
jeho nejvážnější konkurent 
seděl ve vězení. Bývalý a stále 
velmi populární prezident Luiz 
Inácio Silva, přezdívaný Lula v 
dubnu letošního roku nastoupil 
dvanáctiletý výkon trestu, který mu 
byl udělen, překvapivě, za korupci. 
I tak populární politik, jakým Lula 
bezpochyby je, usoudil, že z cely se 
Brazílie opravdu řídit nedá. Druhá 
skutečnost, kterou sice nelze 
považovat za šťastnou, nicméně 
pro vítězství zásadní, byl atentát, 
který byl na Bolsonara spáchán 6. 
září. Pomatený muž, který tvrdil, 
že mu to přikázal Bůh, zasadil 
Bolsonarovi několik bodných ran. 
Ten útok přežil se značnou ztrátou 
krve a poraněním jater, střeva a 
plic. Jeho stav byl krátce po útoku 
označen za stabilizovaný, ovšem 
zprvu se nepočítalo s jeho účastí 
ve zbytku předvolební kampaně. 
Ještě před 1. kolem voleb však byl 
z nemocnice propuštěn a vystoupil 
v jedné soukromé televizní stanici 
přesně ve stejnou dobu, kdy jiní 
kandidáti debatovali na stanici TV 
Globo. 
První kolo voleb konané 7. října 
přineslo Bolsonarovo vítězství, 
když získal 46,7 % hlasů. Do 
druhého kola voleb Bolsonaro 
postoupil v roli favorita proti 
kandidátovi levicové Strany 
dělníků Fernandovi Haddadovi, 
který v prvním kole získal 28,4 % 
hlasů. V druhém kole voleb pak 
zvítězil Bolsonaro s 55 % hlasů.
Co bude dál?
Vedle boje proti korupci, po 
kterém Bolsonaro volal, čeká před 
novým prezidentem především 
ekonomická reforma. Brazilská 
ekonomika se jen obtížně sbírá 
z brutální recese z roku 2015, 
kdy se smrskla o 5,6 % a z níž 

technicky vzato vylezla až na 
začátku letošního roku. Prezident 
bude mít navíc k dispozici jen 
velmi omezené prostředky k 
nápravě. Rozpočtový deficit již 
dnes čítá ohromných 8 % HDP, 
výnos z dluhopisů sice poklesl, 
ale stále je jen na nepěkných 10 
%. Dlouho odkládaná důchodová 
reforma, kterou připravila bývalá 
administrativa prezidenta Temera, 
je odložena. Zdrojem financí však 
mohou být peníze z prodeje dvou 
energetických kolosů, Elektrobras 
a Petrobras (shodou okolností 
jsou oba podniky namočeny do 
ohromných korupčních skandálů, 

Mesiáš z Ria nastupuje!

které se momentálně vyšetřují, 
pozn. autora). Myšlenka na jejich 
privatizaci se však u mnohých 
poslanců rovná vlastizradě.
Alarmující stav brazilského 
hospodářství (a nelze opominout 
ani bezpečnostní situaci, pozn. 
autora) nejlépe dokazují nedávné 
průzkumy. V Brazílii žije 207 
miliónů lidí, ale téměř polovina 
z nich by chtěla být někde jinde. 
Podle průzkumů se 43 % Brazilců 
touží odstěhovat do jiné země, 

většinou někam do Evropy. Čím 
výše se přitom posouváte na 
společenském žebříčku, tím je 
skepse hlubší. Ze země chce odejít 
52 % lidí s příjmem domácnosti 
nad 2500 dolarů měsíčně, 56 % 
Brazilců s vysokoškolským titulem 
a 62 % Brazilců ve věkové skupině 
16–24 let.
Brazilská ekonomika (obdobně 
jako ta česká) stojí na exportu. 
Ten však roste příliš pomalu. V 
případě Bolsonara zároveň panuje 
jeden zásadní problém. Osmatřicet 
procent brazilského exportu jde 
totiž do Číny, která se však potýká 
se zpomalením vlastní ekonomiky. 

Aby toho nebylo málo, tak se nový 
prezident inspiroval svým kolegou 
ze Spojených států a již během 
volební kampaně začal brojit proti 
čínským investicím. Rozhýbání 
brazilského exportu tak nebude 
snadnou záležitostí. Lepší druhé 
jméno, než má Bolsonara, si tak 
politik v této situaci nemůže přát: 
Messias. Aby mu dostál, bude 
muset zřejmě mít více ochoty ke 
kompromisům, než jak se to z 
řečnického podia ještě nedávno 
jevilo.
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Bosna a Hercegovina je země, 
která se stala před pouhými 28 lety 
dějištěm největší války v Evropě od 
konce 2. světové války. Ani 23 let 
od konce těchto strašných událostí 
ale země nenašla klid. V současné 
době se mluví o stále sílícím napětí 
mezi etniky v zemi, které drží 
pohromadě velmi křehký politický 
systém. K vysvětlení současného 
etnického napětí v zemi je nutné 
posvítit si na tento systém, který 
je mnohými označován za zcela 
nefunkční.
V prvé řadě je nutné zmínit 
demografické rozložení země. 
Většinu populace tvoří Bosňáci 
(muslimové) s 50 % obyvatelstva, 
dále zhruba 30 % obyvatelstva 

tvoři Srbové (pravoslavní) a kolem 
18 % Chorvati (katolíci). Zbytek 
obyvatelstva tvoří další etnické 
skupiny, například Romové. Z 
etnického rozložení země vychází i 
politický systém, který je považován 
za jeden z nejkomplikovanějších 
na světě.
Obyvatelstvo dle ústavy tvoří 
tři konstitutivní národy – tedy 
Chorvati, Srbové a Bosňáci. Země 
je rozdělena na dvě autonomní 
politické entity - Republiku srbskou 
a Federaci Bosna a Hercegovina. 
Federace Bosna a Hercegovina je 
federací mezi Bosňáky a Chorvaty 
a tvoří jeden autonomní celek s 
tím, že Chorvaté jsou v mnoha 
oblastech autonomní v rámci 

federace – tato autonomie se 
neoficiálně nazývá Herceg-Bosna. 
Tyto dva autonomní celky spolu 
vytváří jeden stát, tedy Bosnu a 
Hercegovinu.
Podobně komplikovaný je i volební 
systém. Volby jsou nastavené tak, 
že o pasivním volebním právu 
rozhoduje etnická příslušnost v 
jednotlivých autonomních celcích, 
tedy například Chorvat, který žije 
v Republice srbské, může hlasovat 
jen pro srbské kandidáty, jelikož 
Chorvati a Bosňáci nemají právo 
v Republice srbské kandidovat. To 
funguje i naopak, tedy Srb žijící 
ve Federaci nemůže hlasovat pro 
Srba, jelikož Srbové ve Federaci 
nemají právo kandidovat. Země 

má tři prezidenty, každý by měl být 
zástupce jednoho z etnik.
Zde však nastává problém pro 
Chorvaty, kteří žijí v jednom 
autonomním celku s Bosňáky. 
Vzhledem k tomu, že Federace je 
jedním celkem, mohou Chorvati 
hlasovat pro bosenské kandidáty a 
naopak. Zde však nastává zásadní 
problém, jelikož Chorvatů je 
podstatně méně. Bosňáci mají tedy 
početní sílu k tomu, aby dostali 
svého člověka nejen na bosenské 
křeslo, ale i na chorvatské, což 
se přesně stalo při posledních 
prezidentských volbách. Vzniká 
zde tedy nepoměr v zastoupení 
etnik, který nutně vede ke 
konfliktu.
Republika srbská je problémem 
sama o sobě. Nedávné prezidentské 
volby vyhrál nacionalista Milorad 
Dodik, který se poslední dekádu 
snaží dělat vše pro to, aby se 
Republika srbská spojila se 
Srbskem.
Vzniká zde tedy situace, kdy se 
žádné dva z konstitutivních národů 
země nedokážou shodnout ani na 
tom, jakou má stát mít podobu. 
Na jedné straně jsou tu Srbové, 
kteří se snaží odtrhnout, Chorvati, 
kteří se snaží získat větší autonomii 
a Bosňáci, kteří se snaží stát co 
nejvíce centralizovat. Tahanice 
o politickou moc v této zemi už 
jednou vedly ke krvavé válce a ani 
dnes tento scénář není nereálný.
Ostatní problémy v zemi jsou už 
poměrně přímočaré – korupce, 
obrovská nezaměstnanost, 
náboženský extrémismus 
(především, ale nejen islámský), 
ubohá úroveň infrastruktury, 
emigrace obyvatelstva na Západ 
a podobně. Bosna a Hercegovina 
zůstává hluboce rozdělenou 
zemí, kdy i základní školy jsou 
segregovány na základě etnických 
kritérií.
Je to tedy naprosto nepochybně 

stát s nejistou budoucností. 
Jeho jedinou nadějí na přežití je 
hlubší integrace do struktur EU a 
eventuální vstup, ale to je vzhledem 
k jeho ubohým ekonomickým 
výkonům běh na velmi dlouho 
trať. Mezitím zůstávají ruiny z 
války neopraveny, lidé jsou bez 
práce a zbytečně komplikovaný 
politický systém rozděluje zemi na 
tři nesmiřitelné tábory. Nejnovější 

krizí bude jistě politika vítězného 
srbského nacionalisty Milorada 
Dodika, který se už nechal slyšet, že 
uspořádá referendum o nezávislosti 
Republiky srbské. Pouze čas ukáže, 
jestli Bosna a Hercegovina dokáže 
tuto nejnovější výzvu obstojně 
přežít. Je to v zájmu celé Evropy, 
jelikož zánik tohoto nefunkčního 
státu by jistě vedl k další válce.

Bosna a Hercegovina – stát 
s nejistou budoucností

Marko Pecotić
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Being a woman and student at the same time in 
Japan is way more complicated than one could 
think of. Imagine you’re a high school graduate and 
your passion is medicine, so you decide to apply to 
Tokyo’s Medical University, one of Japan’s top medical 
schools. You spent months on preparations to only 
find out that the university is purposely rigging 
women’s entrance exam scores in order to ensure, that 
some of them couldn’t attend the prestigious school. 
How ridiculous is that? Instead of trying to remedy 
that problem, Tokyo Medical University manipulated 
test scores to rob spots from women who had burned 
with passion to become doctors, studied their 
cardiopulmonary systems out and passed some of 
the most challenging tests in Japan. We should really 
take a long, hard look at how unfair this score fraud is. 
Most importantly of all, the women who were bumped 
to make way for the boys need to be given immediate 
and proper redress. The pearl of this scandal is the 
way the university acknowledged it, they said women 
tend to quit as doctors after starting families, causing 
staffing shortages at a school-affiliated hospital. In 
Japan, women are still considered responsible for 
homemaking, childrearing and elderly care, while 
men are expected to work long hours and outside care 
services are limited. Before jumping into conclusions 
of the “intellectual insufficiency and the inability of 
women to have a career” in this field, please give them 
the same conditions and the same opportunities first. 
I’m not quite sure if we live in the 21st century or we’re 
traveling back in time. We really do need to question 
the structure of society that is preventing women from 
achieving as much as men in this case. Not having 
access to higher education in this specific field is 

terrible and must be discussed, not overlooked. What 
I think is necessary to mention, is that many cultures 
assume women were built for parenting in a way men 
weren’t, that clearly is the issue of the Japanese people. 
Furthermore, because of this defeatist attitude, the 
woman easily settles for a mediocre success; she does 
not dare to aim higher. She very quickly curtails her 
ambitions, she often considers the very fact of earning 
her own living is a battle and like so many others she 
could have entrusted her future to a man. And here 
we get into a vicious circle; women become financially 
dependent on a man, leading to the inferiority of 
women. Patriarchal society can only be abolished 
when its women are no longer dependent on men in 
any way.
Yes, there are of course many who accept society just 
as it is. They represent the most conservative element 
of society. They orchestrate the mystification intended 
to persuade women to “remain women”; housewife, 
children, laundry, exemplary wives, you name it. 
Women have been enslaved by men, and the worst 
part about this is, that it still continues. We have 
thousands of cases where all of society -beginning with 
parents- lies to its girls. They cheerfully accept these 
lies because they invite her to take the easy slope, and 
that is the worst crime committed against girls first by 
parents, eventually by society. If only from the earliest 
age, the little girls were raised with the same demands 
and honors, the same freedom as her brothers, taking 
part in the same studies, promised the same future 
surrounded by women and men who are equal to 
her, then a world where gender equality would be a 
fundamental value would be easy to imagine.

Discrimination of 21st 
century

Blerta Sejdija
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Jako již každoročně jsme se i 
letos dočkali oslav svátku vzniku 
Československé republiky, dne, 
který v našem skvělém národě 
budí vždy velmi vášnivé emoce. 
Avšak letošní rok byly tyto 
emoce ještě mnohem vášnivější, 
především pak kvůli udělování 
státních vyznamenání prezidentem 
republiky Milošem Zemanem. 
Státní vyznamenání se v naší 
zemi dělí primárně na čtyři 
typy. Nejdůležitějším státním 
vyznamenáním je Řád bílého lva, 
tedy ocenění, jež se uděluje od dob 
slavného Československa všem 
těm, kteří se nějakým významným 
způsobem zasloužili o náš stát. 
Dalším druhem ocenění je pak 
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 
udělovaný všem těm, již se 
zasloužili o rozvoj demokracie a 
hodnot humanismu jak u nás, tak 
i ve světě.

Třetím vyznamenáním je pak 
medaile Za hrdinství, udělovaná 
všem, kteří hrdě bojovali za naši 
vlast, anebo nasadili život, aby 
zachránili jiného.
A posledním vyznamenáním je 
medaile Za zásluhy udělovaná 
všem těm, kteří se významným 
způsobem zasloužili o rozvoj 
státu v oblasti vědy, hospodářství, 
techniky, ekonomiky atd.
Byla to právě tato čtyři ocenění, 
která pan prezident udělil v onen 
osudný den. Avšak nebyla to ani 
tak ocenění, která národ pobouřila, 
jako spíše osoby, kterým byla 
udělena.
Nejvýznamnější ocenění, tedy 
Řád bílého lva, bylo letos uděleno 
jen třem osobám, a to všem in 
memoriam, tedy posmrtně. 
Tou první osobou byl armádní 
generál Josef Bílý, jenž velel 
protinacistické odbojové skupině 

Obrana národa. Po něm pak 
následovali divizní generál 
Stanislav Čeček a divizní generál 
Karel Husárek, oba generálové 
československých legií během 1. 
světové války. 
Tito tři muži však nebyli ti, co 
budili největší emoce. Ani to 
nebyly osoby vyznamenané Řádem 
Tomáše Garrigua Masaryka, 
tedy lékař Martin Filipec a Rajko 
Doleček.
Ne, zdaleka největší emoce 
probíhaly při předávání medailí Za 
hrdinství a Za zásluhy. 
Medaile Za hrdinství byly totiž 
uděleny třem českým vojákům, již 
letos padli na území Afghánistánu, 
což rozpoutalo obrovskou debatu 
ohledně smyslu českých jednotek 
na území tohoto státu. Mnozí 
obyvatelé této země tvrdili, že jejich 
přítomnost tam je nesmyslná, 
jiní zase, že jsou to pouze žoldáci, 
kteří si medaile Za hrdinství vůbec 
nezaslouží.
Medaile Za zásluhy pak byly 
uděleny celebritám a osobám, 
jejichž přínos pro tuto zemi je...
diskutabilní. Mnozí z nich jsou 
úspěšnými herci a umělci, jako je 
například Michal David nebo Jiří 
Krampol, avšak mimo to jsou také 
dobrými prezidentovými přáteli, 
což způsobilo ony vášnivé emoce a 
nařčení prezidenta, že právě jejich 
přátelství bylo důvodem, proč jim 
bylo vyznamenání uděleno.
Kontroverzní rovněž byla i samotná 
ceremonie udělování cen, při které 
nebyli pozváni někteří poslanci a 
politici, kteří by ale na ceremonii 

být pozváni měli, z důvodu, že jim 
prezidentská kancelář nechtěla 
,,způsobovat zbytečné dilema”, jak 
uvedl mluvčí prezidenta pan Jiří 
Ovčáček.
Mezi tyto osoby patří například 
poslanec TOP 09 Dominik Feri 
nebo předseda hnutí Starostové 
a nezávislí Petr Gazdík. Rovněž 
také například Miroslav Kalousek, 
rovněž z TOP 09, anebo primátor 
města Brna Petr Vokřál.
Rovněž se ceremonie nezúčastnilo 
mnoho rektorů a děkanů z vysokých 
škol, kteří prezidentovo pozvání 
tradičně odmítají. Můžeme mezi 
nimi zmínit například Hanu 
Machkovou z Vysoké školy 
ekonomické nebo Petra Oslzlého 
z Janáčkovy akademie múzických 
umění.
Je k zamyšlení, co celá tato 
ceremonie a kontroverze s ní 
spjaté vypovídají o našem národu. 
Pro mnohé se totiž staly jakýmsi 
symbolem úpadku hodnot, který 
naše země již dlouhodobě prožívá. 
Pro tyto občany pan prezident 
vyznamenal jen své přátele, a ty, 
kteří se mu nelíbili, ani nepozval. 
To vypovídá mnoho jak o něm, tak 
ale i o jeho kriticích. Je zjevné, že 
dané osoby nepozval především 
kvůli debaklu s odcházením ze 
sálu, při kterém poslanci TOP 09 
a ODS odešli protestně ze sálu 
při inauguračním projevu pana 
prezidenta v březnu krátce po jeho 
znovuzvolení. 

A je to právě úpadek mravů 
na obou stranách, co dle mého 
názoru nejvíce pošpiňuje odkaz 
první republiky. Neboť na místo 
toho, abychom si připomněli 
hodnoty slušnosti, pravdy, odvahy 
a humanismu, které nám tato země 
předala, tak se navzájem urážíme 
kvůli medailím, pouhým kusům 
kovu, které dokázaly rozpůlit celou 
zem.

Státní vyznamenání 
28. října 2018

Jan Houška
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(Ne) svoboda slova

V dnešním moderním světě 
jsme si už zvykli na sociální sítě. 
Na jejich výhody i nevýhody. 
Na fotky příbuzných z dovolené, 
vtipy a fotky koček. Ale také 
na nich nalézáme naše okolí, 
mnohdy osoby, se kterými se 
přímo neznáme a které reagují na 
různá témata, jako je například 
politika, národnostní menšiny či 
homosexualita. K těmto tématům, 
aniž by se je snažili vnímat z 
jiných úhlů pohledu, se vyjadřují 
právě na sociálních sítích. Často 
jde o extrémní případy, vytvořené 
skupiny či jednotlivce, kteří cílí 
vůči specifickým osobám v politice 
či danému etniku. Jakmile se 
jejich názory rozšíří mezi osoby, 
jež je neuznávají, vypuknou na 
sociálních sítích slovní spory. 
Ty často eskalují k nahlášení 
nevhodných tvrzení, obviněním z 
rasismu či přímo k žalobám. Je tedy 
svoboda slova kompletní? Může si 
každý reálně říkat, co chce?
Těžko říct, jde o to, jak daleko jsme 

schopni tolerovat nenávist, jak 
jsme ochotni jednat a zakročovat 
proti „haterům“ či osobám, které 
vnímáme, jako nebezpečné. 
Všechno může končit žalobou nebo 
také mávnutím ruky. Například za 
chválení teroristů a teroristických 
útoků je v ČR trest odnětí svobody 
na 12 let. Avšak neměl by člověk 
být svobodný a vychvalovat cokoliv 
bude chtít? Na druhou stranu to 
už spadá do naprosto odlišného 
spektra, jímž je otázka morálky. Co 
je správné? Myslím, že z hlediska 
svobody slova by opravdu každý 
měl mít každý možnost říkat si, 
co chce. Do té doby, kdy fyzicky 
nepodniká násilné či trestné činy, 
jde pouze o jeho názor, za který by 
trestán být neměl. To, že jde o názor, 
se kterým nesouhlasíme nebo 
který na nás útočí, neznamená, 
že musíme jakýmkoliv způsobem 
útočit zpátky, přece jen pár 
nevhodných slov versus uvržení 
do vazby je docela nepoměr. Z 
hlediska nezletilých osob mi 

ovšem přijde rozumné příspěvky 
nebo komentáře nahlašovat a 
vymazat nebo autory nenávistných 
komentářů zablokovat, jednoduše 
protože v případě osob okolo 10 až 
15 let, které sociální sítě bohužel 
reálně využívají a mohou na nich 
být napadány, se dá těžko tvrdit, že 
jsou schopny se vůči nenávistným 
komentářům či příspěvkům 
dostatečně bránit. Existuje 
například kauza z Tachova, kdy 
šestadvacetiletá žena na sociální 
síti Facebook slovně napadla určité 
etnikum pod třídní fotkou žáků 
1. třídy. Policie ženu obvinila z 
násilí proti skupině obyvatel a 
z podněcování k nenávisti vůči 
skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod, hrozily ji tedy 
až 3 roky ve vazbě. 
Co se týče dospělých osob, je jasné, 
že to, co jednomu může přijít 
bezproblémové, může druhému 
psychicky ublížit. Je však pouze na 
nás, jak velkou váhu dáme osobám 
na internetu.  

Ze statistik vyplývá, že každý den se 
u nás napije alkoholu šest set tisíc 
lidí. Ve statistikách jeho spotřeby 
jsou Češi dlouhodobě na vrcholu. 
Mezi zeměmi Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) se s Francií dělí Česko o 
druhou nejvyšší spotřebu alkoholu. 
První místo získali obyvatelé Litvy, 
kde se vypije 13,3 litru čistého 
alkoholu na osobu. Minulý rok 
vypil každý Čech průměrně 11,7 
litru čistého alkoholu. 
Ředitel veřejného zdravotnictví 
evropské kanceláře Světové 
zdravotnické organizace Hans 
Kluge to považuje za jeden z 
hlavních problémů českého 
zdravotnictví. „Víme, že problém 
ve vaší zemi je nadměrné užívání 
alkoholu, ale i kouření. A to už u 
teenagerů. To je v České republice 
velmi znepokojující. Musíme na 
tom pracovat nejen s ministerstvem 
zdravotnictví, ale také společně s 
dalšími resorty. Musí se tím zabývat 
celá vláda a společnost jako celek,“ 
vysvětlil.
Vysoká spotřeba alkoholu plyne 
podle ministra zdravotnictví 
Adama Vojtěcha částečně z toho, že 
je v Česku levný a snadno dostupný. 
„Bavili jsme se o otázce osvěty, 
zapojení rodičů. Samozřejmě to je 
věc, která je dlouhodobější. Není 
to věc, která se vyřeší za měsíc, za 
dva. Je to otázka strategie, hledání 
nějakého omezení dostupnosti 
alkoholu. U nás bohužel je alkohol 
velmi dostupný, i protože je levný,“ 
vysvětlil ministr. Lihoviny se 
podílejí na celkové konzumaci 
alkoholu v České republice cca 27 

%. Více než 50 % spotřeby připadá 
na pivo, zbytek pak především 
na tiché víno. Od 90. let spotřeba 
alkoholu trvale klesá (do současné 
doby zhruba o necelých 30 %). 
Do roku 2012 existoval v branži 
lihovin rozsáhlý černý trh, jehož 
objem byl odhadován na 20 až 25 % 
celkové produkce. Existenci tohoto 
trhu podpořilo zejména vysoké 

zdanění lihovin, které z pokoutní 
výroby udělalo velmi lukrativní 
byznys. Po lihovinové aféře a 
zpřísnění legislativy se situace 
během několika let stabilizovala. 
Objem nelegální výroby je nyní 
velmi výrazně nižší a nijak se neliší 
od jiných zemí v Evropě. Zdanění 
lihovin je v kontextu Evropské 
unie na průměrné úrovni, existují 
státy s podstatně vyšším zatížením 
kategorie, ale i země, které uplatňují 
nižší daně. V ČR však existuje 
výrazná nerovnováha mezi tím, jak 
se daní lihoviny a jak je zdaněno 
pivo nebo víno.
Dlouhodobé užívání alkoholu 
nepoškozuje jen játra, ale 

Češi jsou ve spotřebě alkoholu spolu s Francouzi na druhé příčce v Evropské unii. Více pijí už jen obyvatelé 
Litvy. A nadměrného pití v Česku si všimla také Světová zdravotnická organizace. Její zástupci minulý týden na 
návštěvě Česka vyzvali ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, aby Čechy v pití brzdil. S šéfem 
resortu budou probírat konkrétní možná opatření.

Konzumace alkoholu v čr

způsobuje i poškození dalších 
orgánů a orgánových systémů, 
mezi něž patří například mozek a 
periferní nervy, srdce, a dokonce 
pití ovlivňuje i vznik některých 
druhů rakovin.
Alkohol napodobuje účinek 
mnoha drog. Působí podobně 
jako kokain a amfetaminy. Tím 
vyvolává pocity vzrušení. Současně 

vyvolává pocity podobné při užití 
Valia a jiných zklidňujících léků. 
Tím způsobuje odstranění zábran 
a úzkost. Napodobuje anestetika, 
čímž poruší spojení mezi tělem a 
myslí. Je to zrada - člověk se cítí 
sebejistě, ale přitom je neschopný 
akce.  
Je vědecky potvrzeno, že konzumace 
alkoholu v přiměřeném množství 
prospívá lidskému zdraví. Nehledě 
na nejednotnou toleranci alkoholu 
u lidí je doporučována pouze malá 
a neškodná dávka. Jak zní naše 
české přísloví: „Všeho moc škodí.“

Mathias Kliment Jakub Pham
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Inkluze na školách
Každý z nás má právo na stejně kvalitní vzdělání, i když máme speciální potřeby. Inkluze dává tuto možnost 
všem. Kdyby děti se speciálními potřebami navštěvovaly speciální školy, nemohly by se tak posouvat vpřed. 
Přitom mnohdy stačí více času nebo individuální přístup a tyto děti se vyrovnají i těm, se kterými chodí do 
třídy. Často právě děti se speciálními potřebami vynikají, například v oblastech matematiky.
 Inkluzi tu máme už od roku 2005, ale v té době bylo velice těžké příspěvky získat, neboť je přidělovaly kraje 
a příspěvky byly v mnoha případech velice skromné. Od roku 2016 by mělo na inkluzi putovat více financí a 
každá škola by tak měla mít podporu od státu v plné výši.
Více už nám o tomto tématu řekne speciální pedagožka Mgr. Lenka Bittmannová, kterou jsem si pozval na 
rozhovor.

1. Co přináší inkluze postiženým či nadaným dětem a 
jejich rodičům?
Možnost společného vzdělávání. Se stejně starými 
dětmi, v běžných školách. A s využitím podpůrných 
opatření, která jim pomohou vyrovnat deficity, 
plynoucí z diagnózy. U dětí mimořádně nadaných jde 
o možnost rozvíjení jejich potenciálů v maximální 
možné míře, individuální přístup a rozvoj. Jejich 
rodičům pak mimo jiné jistotu, že jejich děti nejsou 
kvůli tomu, že zcela nezapadají do škatulky normality, 
diskriminovány v možnosti kvalitního vzdělávání. 
Tím však nechci říct, že by vzdělávání v dříve 
praktických školách (pro žáky s lehkým mentálním 
postižením) a školách speciálních nebylo kvalitní. 
Pokud ale dítě nemá mentální handicap, mělo by být 
dnes už samozřejmostí, že mu spádová škola vytvoří 
takové podmínky, aby mohlo být vzděláváno podle 
svých potřeb.

2. Rodiče spolužáků a žáci mají obavy, že se díky 
inkluzi zhoršuje kvalita výuky. Jaký názor na to máte 
vy?
Rozumím obavám rodičů, sama mám dceru v 
první třídě a určitě bych nechtěla, aby chodila do 
třídy s někým, kdo bude narušovat výuku. Jsem 
ale přesvědčena, že není rovnítko mezi inkluzí a 
horší kvalitou výuky. Naopak si myslím, že když jde 
všechno, jak má, může společné vzdělávání obohatit 
všechny strany. Je to ale náročný proces a vyžaduje 
nadstandardní míru energie, času, zájmu a ochoty 
všech zúčastněných. Zažila jsem případy, kdy dítě 
narušovalo hodinu takovým způsobem, že se učitelé 
nemohli věnovat výuce, protože museli neustále řešit 
konflikty, vulgarismy, dokonce i agresi. Většinou 
však stačilo zavést motivační systém a vyvarovat se 
některým chybám (např. respektovat deficity spojené 

s diagnózou). Ke zlepšení nedošlo jen u velmi mála z 
nich. Ve všech těchto případech se však dítě chovalo 
dlouhodobě nepřijatelně vlivem těžké rodinné situace 
(domácí násilí, rozvod apod.), tedy ne diagnózy 
samotné. U ostatních dětí, které mám v péči, se 
samozřejmě také může stát, že je jejich chování 
přechodně horší. Vždy se ale snažíme najít způsob, jak 
situaci řešit. Práva dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami by samozřejmě nikdy neměla zasahovat do 
práv jejich spolužáků, ani učitelů. 

3. Jak se učitel naučí s dítětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami pracovat?
Často bohužel „za chodu“, formou „pokus omyl“, což 
rozhodně není ideální ani pro dítě, ani učitele. Ideálně 
by měl být pedagog dopředu připraven na to, že bude 
vzdělávat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, 
seznámit se popř. s jeho individuálně vzdělávacím 
plánem, eventuálními zvláštnostmi v chování a jeho 
potřebami. V současné době mají učitelé možnost 
seznámit se předem s jednotlivými diagnózami 
prostřednictvím odborné literatury či kurzů, podstatný 
je však také kontakt s rodiči, kteří jsou největšími 
odborníky na své děti. Myslím, že je důležité se s 
nimi předem sejít, nechat si poradit, jak postupovat 
v konkrétních situacích. V neposlední řadě by měl 
mít učitel možnost obrátit se na školské poradenské 
zařízení, tedy pedagogicko-psychologickou poradnu 
nebo speciálně pedagogické centrum, které má jeho 
žáka v péči. To by mu mělo poskytnout metodické 
vedení, konkrétní rady.

4. Má nějaké spojení inkluze a šikana?
Nemyslím si, že by to bylo tak, že se týká každého 
dítěte, které je společně vzděláváno se svými 
vrstevníky, přestože má speciální vzdělávací potřeby. 

Kryštof Háša
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Vladimír Kruliš Jie Ťien-mingJaroslav Hlinovský

Ale faktem je, že jsou tyto děti velmi snadným 
terčem šikany. Jsou jiné, liší se tím, že musí využívat 
kompenzační pomůcky nebo jinak komunikují, 
chovají se odlišně. V roce 2016 jsme dělali rozsáhlou 
studii zaměřenou na šikanu u žáků a studentů s 
autismem a výsledky byly skutečně alarmující. Více 
než 70 % dětí a dospívajících s autismem se během 
školních let setkalo s nějakou formou šikany. Snažíme 
se riziko šikany minimalizovat, pracovat s kolektivem 
spolužáků, monitorovat postavení dítěte ve třídě, 
zvyšovat dozor či zajistit asistenci o přestávkách, 
přechodech mezi učebnami, ve družině; tedy tam, 
kde k šikaně nejčastěji dochází. Řešením určitě není, 
aby se tyto děti vzdělávaly mimo běžný proud, popř. 
v individuálním vzdělávání v domácím prostředí. 
Naopak. Tyto děti se musí naučit žít a fungovat v 
běžné společnosti. 

5. Vy se specializujete na děti s autismem. Jaký vliv 
má inkluze na ně?
Zcela zásadní. Současná legislativa je nastavena tak, 
že pokud má dítě „jenom“ autismus, ale není zároveň 
mentálně postižené, mělo by být vzděláváno v běžné 
škole. Což je podle mého názoru dobře. Učitelé se 
nás někdy ptají, zda by jim nebylo lépe „mezi svými“. 
Věřím, že některým ano, bylo by to pro ně jednodušší. 
Ale zase se dostáváme k tomu, že pokud chceme, 
aby děti s autismem byly v budoucnu schopné žít 
samostatně, nebo jen s minimální podporou, je pro 
ně nezbytné, aby se od raného věku dostávaly do 
sociálně komunikačních situací s vrstevníky, a to 
ideálně každodenně. Většině dětí, které mám v péči, 
nedělá ani tak problém výuka, jako právě kontakt se 
spolužáky a chování o přestávkách či ve družině. Tím, 
že chodí do běžné školy, mají každodenní možnost 
nácviků sociálních a komunikačních dovedností v 
praxi, v přirozeném prostředí. Mohou se učit ze svých 
zkušeností i chyb, a to je pro ně nejcennější způsob 
učení. 

6. Inkluze je tu už od roku 2005 a v roce 2016 na ni 
putovalo hodně peněz. Je vidět nějaká změna?
Určitě ano. Mám možnost srovnání, protože jsem 
v SPC pracovala i před rokem 2016. Rozdíly jsou 
zásadní zvláště v některých krajích. Když dám příklad; 
před novelizací a zavedením nárokových podpůrných 
opatření se běžně stávalo, že jsem pro dítě z Prahy a pro 
jiné z Libereckého kraje doporučila 30 hodin asistence 
týdně. V Praze škola dostala finanční podporu v plné 
míře, mohla tedy asistenta zaplatit na 30 hodin týdně. 
V Libereckém kraji dostala škola v jednom konkrétním 
případě peníze, které pokryly pouze 3,5 hodiny týdně. 
Ředitel měl povinnost asistenta sehnat, ale neměl na 
něj peníze. Už vůbec nebyly finance na pomůcky. To je 
díky novelizaci jiné, všechny školy skutečně dostanou 
v plné výši peníze na asistenty pedagoga, pomůcky 
a další podpůrná opatření, nehledě na město či kraj. 
Mají tedy lepší podporu a podmínky pro vzdělávání 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Není to tak dávno, co se nejvyšší ústavní činitel 
– prezident Miloš Zeman, nechal slyšet, že Senát 
PČR je hoden zrušení, protože mu občané nevěří a 
jako pojistka demokracie se dá snadno přehlasovat 
Poslaneckou sněmovnou. Tyto výroky tedy vyvolaly 
diskuzi téměř shakespearovských rozměrů. Být či 
nebýt?
V první řadě je nutné zmínit roli senátu a jeho vývoj 
v Českých zemích. Historie horní komory parlamentu 
sahá až do dob Rakouska-Uherska. Tehdy se jednalo 
o tzv. Herrenhaus (Panská sněmovna), ta se však od 
dnešního senátu v mnohém lišila. První signifikantní 
změna přichází se založením Československa, od 
kterého letos uběhlo přesně sto let. Senex tehdejšího 
Národního shromáždění měla mít namísto dnešních 
81 senátorů 150 členů a volen mohl být každý 
bezúhonný občan Československa, který dosáhl 45. 
roku života a měl státní občanství alespoň 10 let. Senát 
mimo jiné podával návrh ústavy ČSR.
Další radikální změna nastává o dvě dekády později. 
Senát je nacisty zrušen a obnoven až v průběhu 
„divokých devadesátek“ roku 1996.
Dvaadvacet let po obnovení provozu se Senát ocitá 
v nezáviděníhodné situaci. Volební účast je již 
několikátým rokem tristní. Tentokrát se k volebním 
urnám dostavilo jen 16,49% oprávněných voličů 
(Ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR v roce 
2017 to bylo 60,84%) a někteří politici argumentují i 
„zbytečnými náklady“ na jeho provoz.

V reakci na jejich výroky se nabízí otázka, zda senát 
opravdu potřebujeme. Pan prezident by jistě mohl 
argumentovat tím, že vyspělé státy, jako je například 
Čínská lidová republika, ho také nemají. Koneckonců 
v čínské státní televizi prohlásil, že se do ČLR přijel 
učit, jak stabilizovat společnost. (A všichni moc 
dobře víme jaké techniky a nebo techniku nástupci 
“velkého kormidelníka” k využívají.) A těch 556 
milionů korun by mohl pan Babiš využít na zlevnění 
petřínské lanovky nebo na zaplacení několika desítek 
neexistujících kilometrů na dálnici D1.
Odpověď je jednoduchá. Ano. Možná ho nechceme, 
ale potřebujeme ho. Mnohým není Senát po chuti, 
protože tu mluvíme o pojistce demokracie, o 
kontrolním orgánu, o radě starších, která má za úkol 
udělat vše proto, aby tu byla nejlepší možná metoda 
vládnutí pro další generace a v neposlední řadě o 
momentálně dosti opozičním orgánu, což částečně 
vysvětluje výroky pana prezidenta a pana premiéra, 
kterým opravdu nejde jen o ušetření peněz, jak již 
dříve v souvislosti se Senátem avizovali.
Za necelý půlrok to bude 30 let, co se tato země zbavila 
jednoho z nejhorších režimů v našich dějinách. 
Režimu, který nás tu 41 let dusil pod pokličkou jako 
bramborové knedlíky a dělal vše proto, aby se udržel 
u moci. Když roku 48’ komunisté přebírali pomyslné 
žezlo moci, senát tu nebyl. Nemá cenu se zde bavit, 
co by kdyby, ale věřte mi. Ještě budeme rádi, že ho tu 
máme.   

Je potřeba mít Senát v ČR? 
ROZHOVOR

Matyáš Vendl 

Něco málo o Mgr. Lence Bittmannové
 Vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, 
na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. 
V roce 2005 začala pracovat v Národním ústavu 
pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 
jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického 
centra při Národním ústavu pro autismus pracuje 
s žáky a studenty s PAS a jejich rodinami. Zabývá 
se zde speciálně pedagogickou diagnostikou, 
navrhuje podpůrná opatření, konzultuje individuální 
vzdělávací plány a pravidelně navštěvuje integrované 
žáky ve výuce.
V roce 2017 dokončila terapeutický výcvik v Institutu 
rodinné terapie Praha, pod vedením MUDr. Brodové, 
PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky. Od roku 2015 je 
členkou Odborné skupiny Vládního výboru pro 
zdravotně postižené občany pro komplexní řešení 
problematiky života osob s PAS.
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Spojené státy americké po 
„midterm election“

Počátek listopadu se nesl pro mnohé Američany v duchu vrcholící volební kampaně před tzv. midterm 
election, které se odehrávají ve Spojených státech vždy jednou za čtyři roky, respektive v polovině čtyřletého 
mandátu úřadujícího prezidenta. Co „midterm election“ znamenají, koho (co) v rámci nich Američané volí a 
jak dopadly?

Midterm election aneb průběžné 
volby
Midterm election jsou volby, které 
probíhají v polovině (anglicky 
„midterm“), respektive na 
pomezí druhého a třetího roku 
prezidentského mandátu. Tyto 
volby jsou na americké politické 
scéně vnímány jako velmi klíčové. 
Vedle toho, že se „hraje“ o značnou 
politickou moc na následující 
období, tak jsou tyto volby 
především vnímány jako pomyslná 
zkouška, chcete-li referendum o 
prezidentovi. Voliči mu totiž mohou 
po dvou letech jeho vlády vystavit 
účet a vyjádřit se, zda jsou s jeho 
dosavadním vládnutím spokojeni. 
Tato představa však má své slabé 
místo. Američané mají v sobě 
„zabudovanou“ jakousi kontrolku, 
která se vždy pomyslně rozsvítí, 
pokud jedna ze dvou dominantních 
politických stran (Republikánská 

Jan Slavíček - Komentař

strana a Demokratická strana, 
pozn. autora) ovládá, případně by 
mohla ovládat obě klíčové ústavní 
instituce, tedy prezidentský 
úřad a dvoukomorový Kongres 
(Sněmovna reprezentantů a Senát, 
pozn. autora). Rozdělení moci 
mezi republikány a demokraty 
je tradičně vnímáno jako 
demokratická pojistka, a proto ve 
většině „midterm election“ ztratila 
strana, která v danou dobu měla 
svého zástupce v Bílém domě, 
jednu či dokonce obě komory 
Kongresu. Existují samozřejmě 
i výjimky, např. v roce 1942, kdy 
demokraté ovládali jak Bílý dům 
(F. D. Roosevelt), tak i Kongres 
nebo roku 2002, ve kterém naopak 
republikáni kontrolovali Kongres 
a měli i svého prezidenta (G. W. 
Bush). Tyto výjimky však nesouvisí 
s popularitou onoho prezidenta (u 
G. W. Bushe by to navíc bylo dosti 

sporné, pozn. autora), ale spíš s 
tehdejším společenským klimatem. 
Jak v roce 1942, tak i v roce 2002 
byly Spojené státy ve válce, která 
zákonitě zvyšuje poptávku po 
silném vedení.
I v letošním „midterm“ bezesporu 
ona kontrolka zahrála svou 
důležitou roli. Republikáni totiž 
po dvouleté kontrole obou komor 
Kongresu ztratili Sněmovnu 
reprezentantů (dolní komora), 
kterou s pohodlnou většinou 
235 křesel budou kontrolovat 
demokraté. Pro Republikánskou 
stranu však tyto volby neznamenají 
absolutní porážku, poněvadž 
posílila své postavení v Senátu 
(horní komora), kde získala o 
jedno křeslo navíc s tím, že ve státě 
Mississippi, kde se volby budou 
opakovat 27. listopadu, poněvadž 
žádný kandidát zde nezískal 
prostou většinu hlasů, průzkumy 
favorizují republikánskou 
kandidátku Cindy Hyde-Smith. 
Republikáni tak nejspíš budou 
mít Senát s 52 republikánskými 
senátory.
Reálný dopad voleb
Republikáni se v následujících 
dvou letech budou muset i tak dělit 
o moc. Posílená Demokratická 
strana, která získala mj. sedm 
nových guvernérů (do „mitdterm 
election“ patří i volby na úrovni 
jednotlivých států, jež si volí své 
guvernéry, pozn. autora) a to i 
ve státech, kde v prezidentských 
volbách vyhrál D. J. Trump 

(Wisconsin, Michigan a Illinois, 
pozn. autora), což však ještě 
neznamená, že v nich za dva roky 
nemůže opět vyhrát (výsledky 
jsou v nich vždy velmi těsné, 
pozn. autora), nejspíš zvýší tlak 
na vyšetřování prezidentových 
údajných střetů zájmů. Demokraté 
budou mít i mnohem větší vliv na 
vyšetřovací komisi, která se zabývá 
údajným ruským vměšováním 
do posledních prezidentských 
voleb. Po legislativní stránce bude 
prezident Trump vládnout de facto 
jen pomocí tzv. prezidentských 
dekretů (nařízení prezidenta s 
platností zákona, pozn. autora), 
poněvadž většina Trumpových 
zákonů nemá šanci projít přes 
demokratickou Sněmovnu 
reprezentantů. Pokud by i přesto 
chtěl „své“ zákony prosadit, musí 
se připravit na tvrdé vyjednávání 
a ústupky, které však, jak vidno, 
prezident nečiní zrovna často. 
Proto se spíše očekává, že prezident 
se zaměří na zahraniční politiku, ve 
které je limitován pouze spoluprací 
se Senátem, kde mají republikáni 
již zmíněnou pohodlnou většinu.
V blízké době se rozložení sil v obou 
komorách a vliv prezidenta ukáže 
jako rozhodující v boji o rozpočet, 
který v těchto situacích vyžaduje 
velmi silnou dávku trpělivosti 
a ochoty ke kompromisu. Nad 
tím vším však visí jedna důležitá 
skutečnost, a to pokračující změna 
v demografii společnosti. Etnické 
menšiny nadále posilují svůj vliv 
a v letošních „midterm election“ 
navíc získaly i vyšší zastoupení v 
zastupitelských orgánech země, 
což se bude jen dále zvyšovat. To 
s sebou samozřejmě nese nechuť 
(strach) části americké populace a 
s ní i prohloubení již tak hlubokých 
příkopů mezi republikánskými a 
demokratickými příznivci. To se 
naplno projeví za rok, kdy začne 
prezidentská volební kampaň.

V USA proběhla 6. listopadu 
2018 série voleb (do Senátu, do 
Sněmovny, guvernérů a další). 
Jde o tzv. „midterms“, tedy volby 
uprostřed mezi dvěma volbami 
prezidentskými. V USA jsou 
tradičně brány jako „vysvědčení“ 
administrativě současného 
prezidenta. Toto vysvědčení 
přitom bývá obvykle poměrně 
kritické – prezidentská strana tyto 
volby většinou prohrává, otázkou 
bývá pouze, jak hodně. Tyto volby 
však byly ještě vyostřenější, obě 
strany je vnímaly a prezentovaly 
jako „referendum“ o prezidentu 
Trumpovi.
Přijmeme-li toto (nepřesné) 
označení, jak tedy toto referendum 
dopadlo? Inu – jinak, než je 
obě strany prezentují. Začněme 
fakty: Do dolní sněmovny bylo 
voleno všech 435 kongresmanů. 
Z nich bylo dosud potvrzeno 
234 demokratů (DNC) a 199 
republikánů (GOP), u dvou k 
6. 12. dosud není rozhodnuto, 
ale velmi pravděpodobně se 
rozdělí 1:1 – takže výsledek bude 
pravděpodobně 235:200. Oproti 
stavu před volbami (241:194 
pro GOP) získali demokraté 41 
křesel. U senátu jsou výsledky 
odlišné: Voleno bylo (včetně 
doplňovacích voleb) 35 senátorů, 
uspělo 22 demokratů, 2 nezávislí 
(hlasující obvykle s demokraty) 
a 11 republikánů. Celkový stav je 
tedy 53:45+2 pro republikány, kteří 
posílili o 2 křesla.
Demokraté doufali o „modré 
tsunami“ – a někteří o ní stále 
hovoří. Tak tomu ovšem není. 
Zisk 41 křesel navíc je samozřejmě 
nadprůměrný (pro srovnání: 
1994 GOP + 54; 2006 DNC + 32, 

2010 GOP + 63; 2014 GOP + 13, 
ve zbylých „midterms“ posílily 
strany úřadujícího prezidenta – 
1998 DNC + 5 a 2002 GOP + 8). 
Ovšem tsunami vypadá opravdu 
jinak, navíc poměrně silné vítězství 
demokratů se obecně očekávalo.
Republikáni jako vládní strana 
posílili v senátu, což se stalo od 
roku 1994 teprve podruhé – v roce 
2002 GOP posílila o jedno křeslo. 
Trump tedy hovoří o velkém 
triumfu. Nezohledňuje však, že 
demokraté obhajovali obrovský 
počet křesel – 24 (plus 2 nezávislé 
hlasující s nimi) z 35, republikáni 
pouze 9. V takové situaci je velmi 
složité počty uhájit, natož zvýšit – 
a samozřejmě se to demokratům 
nepodařilo. Pro srovnání – ve 
zmiňovaném roce 2002 obhajovali 
republikáni 19, demokraté 13 a 
nezávislí 2 křesla, situace tedy byla 
mnohem vyrovnanější. Ohledně 
triumfu se tedy republikáni mýlí – 
na to by museli těch křesel v senátu 
získat třeba 6 či 7. 
Pak tedy „midterms“ hodnotit? 
Domnívám se, že pravdu mají 
komentátoři, kteří hovoří o 
„přijatelné prohře“ pro prezidenta 
Trumpa. Ten se potřeboval, obrazně 
řečeno, „vyhnout nakládačce“ – a 
to se mu podařilo. Ztrátou většiny 
v dolní sněmovně to bude mít v 
budoucnu samozřejmě těžší, ale již 
Barrack Obama prokázal (bohužel) 
velkou kreativitu v používání 
prezidentských dekretů, jimiž lze 
obcházet kongres. Lze očekávat, že 
Trump ho v tom ještě předstihne…

Americké „midterms“ jako 
bod zlomu? Ani náhodou…

Dušan Ondráček 
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Je Donald J. Trump vhodným 
prezidentem?

Donald J. Trump je bezesporu 
osoba, která rozděluje americkou 
společnost na všech úrovních. Je 
však hlavním úkolem prezidenta 
sjednocovat společnost, popřípadě 
řádně reprezentovat svou zemi? 
V českém prostředí bychom s 
vysokou pravděpodobností slyšeli 
pozitivní odpověď na tuto otázku, 
nicméně ve Spojených státech 
kladou na prezidenta poněkud 
jiná kritéria. Souvisí to především 
s tím, že Spojené státy americké 
na rozdíl od České republiky jsou 
prezidentskou republikou, kde 
výkonná moc spočívá primárně 
v rukou prezidenta. Chceme-li 
tudíž odpověď na otázku, která je 
uvedená v nadpisu tohoto textu, 
musíme si nastavit jiná hodnoticí 
kritéria než ta, která bychom 
aplikovali na českého prezidenta.
Hodnotit amerického prezidenta 
jde bezesporu podle průzkumů 
veřejného mínění (jako mj. všude 
ve světě, kde jsou představitelé státu 
voleni). Pomineme-li skutečnost, 
že Donald Trump získal v 
prezidentských volbách méně hlasů 
než jeho soupeřka Clintonová, tedy 
nebyl zvolen většinou hlasů, což 
je dáno specifičností amerického 
volebního systému, tak zjistíme, že 
průzkumy jsou velmi proměnlivé 
a velmi záleží, která sociologická 
agentura je provedla. Podle často 
citovaného propočtu společnosti 
FiveThirtyEight, která zohledňuje 
všechny věrohodné průzkumy, z 
nichž následně vytváří průměr, 
schvaluje současného prezidenta 
44,5 % voličů, zatímco 51,2 % 
jej odmítá. Učinit obecné závěry 

však z těchto čísel moc nelze. 
Sedm procent není v amerických 
podmínkách až tak zásadní 
rozdíl, a navíc většina ještě není 
rozhodující, jak ukázaly výsledky 
posledních prezidentských voleb.
Rozhodnout, zda je Donald Trump 
vhodný prezident, můžeme i 
pomocí toho, že se podíváme 

na jeho (ne)úspěchy. Zde se 
však dostáváme na velmi tenký 
led. Příklad za všechny. Jako 
velký úspěch na domácí scéně 
byla prezentována Trumpova 
daňová reforma. Je zřejmé, že 
její schválení Kongresem nebyla 
snadná záležitost (i když v té 
době byl výhradně kontrolován 
republikány), na druhou stranu její 
obsah bezesporu nepotěšil všechny. 
Především střední třída vnímá 
reformu jako Trumpův dárek pro 

vyšší třídu. Každý politický krok 
si najde své podporovatele, ale i 
odpůrce a téměř nikdy nenajdeme 
univerzálně platné hodnocení, pod 
které by se všichni podepsali.
Prezident Trump prostě je a zůstane 
rozporuplnou postavou. Pro 
některé je vhodným prezidentem, 
pro některé je ztělesněním zkázy a 

vulgárnosti. Právě proto je žádoucí 
učinit si na jeho prezidentství pevný 
a jasný názor. V rámci dnešní Arény 
názorů vám proto představíme 
dva odlišné pohledy na Donalda 
Trumpa a jeho prezidenství. V 
roli jeho odpůrce se vám představí 
PhDr. Jan Slavíček, Ph.D., zatímco 
obhájce prezidenta Trumpa 
zastoupí Mikuláš Vochozka.

Dušan Ondráček 

KOMENTÁŘEKOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ: PROTI
Donald Trump je špatný 

prezident

Jan Slavíček 

Prezident štěpí americkou společnost. Řadou svých výroků je na hraně zrady národních zájmů. Vede tažení 
proti intelektuálním elitám. Ve skutečnosti dělá Ameriku menší…

Na úvod nechme zaznít několik nesporných faktů:
1. Donald Trump vyhrál demokratické volby. To je a 
musí zůstat zcela nezpochybnitelné. Jakékoli úvahy 
o změně volebního systému kvůli jeho osobě (či 
„někomu podobnému“) jsou zcela mimo.
2. Je nepochybné, že Trump je v řadě věcí, zejména 
v domácí politice, alespoň relativně úspěšný (např. 
daňová reforma je obecně vnímána pozitivně, ačkoli 
její praktické dopady mohou být rozporné).
3. Je také zjevné, že část zatvrzelých odpůrců 
současného prezidenta je proti němu „z principu“ a ve 
všem, bez ohledu na to, co se mu reálně daří či nedaří 
(na opačné straně stojí jeho zatvrzelí příznivci – ani 
jedna z těchto skupin není schopna přinést cokoli 
konstruktivního).

Nyní k největším negativům Trumpova prezidentství:
1.  Trump snad nejvíce ze všech amerických prezidentů 
štěpí společnost. Rokkanova teorie cleavages hovoří o 
řadě „štěpících linií“, které normálně dělí společnost 
(např. venkov x města, majitelé x pracující aj.). 
Současný prezident k nim přidal další, a to pro-
Trump x anti-Trump (ne, že by to tak nebylo již dříve 
třeba u G. W. Bushe, ale nikdy v této míře). A co 
hůře, všechny ostatní štěpící linie se s touto poslední 
do velké míry slévají v jednu – a vzniká tak hluboký 
příkop, který prezident navíc sám cíleně dále rozšiřuje. 
Trump tedy rozhodně pocitově není „prezidentem 
všech Američanů“. A mimochodem – volby v roce 
2016 nevyhrál zdaleka tak drtivě, jak sám tvrdí. Mezi 
prezidentskými volbami ve 20. a 21. století patří jeho 
vítězství k těm těsnějším a na počet hlasů voličů 
prohrál nejvíce ze všech prezidentů v historii (volební 
systém je postaven na principu volby po státech, kde 
„vítěz bere vše“, a proto je možné, že zvítězí kandidát 
s menším počtem hlasů voličů). Zdánlivá velikost 

jeho vítězství vyplývá spíše z toho, že ho nikdo moc 
nečekal.
2. Donald Trump zásadně zpochybňuje ústavní 
procedury a instituce. Je to součást jeho tažení proti 
„zkorumpované bažině“ a do jisté míry je to typický 
znak všech populistů. Trump to však žene na ostří 
nože. Útočí na soudce, kteří pozastavují platnost 
jeho dekretů, útočí na vyšetřovatele Muellera, útočí 
na k němu kritický tisk atd. To vše jsou projevy 
zásadní neúcty k politickému systému, které by si 
žádný jeho předchůdce v této míře nikdy nedovolil. 
Vytváří tím nebezpečné precedenty. Všem nadšeným 
přívržencům Trumpa, kteří nad tímto postupem jásají 
(protože „dělá správnou věc“) bych si dovolil položit 
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otázku: Co když v budoucnu vyhraje volby někdo 
jako Bernie Sanders (který je, na rozdíl od Obamy, 
skutečně radikálním marxistou) – a začne postupovat 
stejně?
3. V zahraniční politice se Trump chová jako 
obchodník, businessman, nikoli jako politik. Žene 
jednání na ostří nože, vyhrožuje a pak případně nabízí 
ústupky. Nerozlišuje ovšem, zda jedná se spojenci 
(např. EU, Japonsko), státy s víceméně neutrálním 
postojem k USA (např. členové ASEAN) či se soupeři 
(např. ČLR). K tomu je posedlý sebechválou, takže sám 
sebe oslavuje za „so much winning“, i když ještě žádné 
vítězství nenastalo (např. Kim něco slíbil a neudělal, 
krásně Trumpa převezl a udělal z něj kašpara – což 
ovšem skoro všichni tušili…). Zvláště ubohá byla scéna 
z Helsinek, kdy Trump otevřeně zpochybnil závěry 

Shrnuto: Trumpův vliv na politický systém USA je velmi toxický. Amerika po něm bude jiná. Rozhodně ale 
ne „znovu velká“. Spíše bych si tipl opak.

KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘ: PRO
Proč je Donald Trump vhodným prezidentem dnešní 
doby pro Spojené státy americké? Média se předhánějí, 
které z nich udělá z prezidenta většího hulváta, 
sprosťáka a nebo ideálně nejhoršího prezidenta USA. 
Tento mediální hon se zvrhnul ještě před volbami, 
kdy Trump ohlásil svou kandidaturu. Musí se nechat, 
že v USA jsou lepší kandidáti na POTUS, ale z 
nabízených byl charakterově a programově nejsilnější 
a nejdominantnější právě Donald Trump. Bylo 
vidět, že protikandidátka Hillary Clintonová svou 
chabou rétorikou a klasickým liberálním postojem, 
který podporuje všechny (kromě tvrdě pracující 
střední třídy, bez které by ekonomika ležela dávno na 
lopatkách), nedokázala prosadit svou.
Nabízí se spousta témat, o kterých mluvit. Společenská 
situace, mezinárodní politika Bílého domu a nebo 
Trumpova persona a jeho vliv na dnešní dobu. Ve 
všech těchto ohledech se Trump setkává s úspěchy a 
neúspěchy jako každý politik, ale na rozdíl od jeho 
předchůdců v oválné pracovně se média chytají 

primárně neúspěchů. Je to zapříčiněno rozdělenou 
společenskou situací, která není problémem pouze 
ve Spojených státech. Země se už nerozděluje jen 
na levičáky a pravičáky, ale teď i na protrumpy a 
antitrumpy. Tyto dva tábory jsou neslučitelné, přestože 
mají mnohdy stejné cíle, názory a plány. Prvotně to 
nebyl Trump, kdo zapříčinil rozdělení společnosti. On 
se jen stal klínem, a tedy i symbolem celé rozhádané 
americké společnosti. Dlouhodobým problémem 
rozdělení společnosti v Americe je nespokojenost 
klasického Američana (bílého muže, středního věku, 
střední třídy). Americká (spíše levicová, ale často i 
rádoby nezávislá) média často hovoří o rasismu a 
sexismu, který je zaveden až do nelogických rovin 
a bílým mužům jsou přisuzována tzv. “white man 
privilege” (privilegium bílého muže). Tato privilegia se 
ovšem týkají běžného Američana jen zřídka a většina 
bělochů musí pro svůj úspěch pracovat stejně tvrdě 
jako Afroameričan nebo příslušník jiné menšiny.
 Trump přinesl a stále přináší pokrok ve formě 
ekonomických změn. Podpory znevýhodněných v 
podnikání a hledá řešení nelegální imigrace. Což 
byla vlajková loď jeho kampaně. “Build the wall” 
z pohledu anti-Trump aktivistů - rasistický počin. 
Tento počin ovšem nemá s rasismem nic společného 
a řeší skutečný problém, který v Americe existuje již 
neuvěřitelně dlouho a politici se jej báli řešit. Trump 
sám několikrát řekl, že Amerika je postavena na 
imigrantech, ale musí to být legální imigranti. Což 
je cesta, kterou by se měla ubírat i EU. Prezident 
přinesl do Bílého domu také svou dominanci, co se na 
vyjednávacím poli týče. Je silný během jednání a umí 
si dupnout. Na jeho způsobu jednání je často vidět 
neochvějnost z byznysu, která se mnohdy do politiky 
nehodí, ale je zřejmé, že má úspěch.
 Trump je vnímán jako silný politik a 
rovnocenný soupeř jiným zahraničním prezidentům. 
Je nadmíru jasné, že existuje člověk kompetentnější 
na pozici prezidenta, ale Trump je z nabídky jeden 
z nejvhodnějších. Řeší věci podstatné a rozumné. 
Amerika je opět vnímaná jako silný soupeř. Američané 
věří své ekonomice nejvíce za posledních 26 let, 
zaměstnanost je na nejnižší úrovni za posledních 49 
let a nezaměstnanost mezi Afroameričany je na svém 
historickém minimu. America is great again.

Mikuláš Vochozka
vícero amerických tajných služeb a přitakal Putinovi. 
Tedy prezidentovi země, kterou bezpečnostní doktrína 
USA klasifikuje jako „nepřátelskou mocnost“, a jejíž 
bezpečnostní doktrína stejně tak vnímá USA. To už 
není omyl a legrace, to je na hraně velezrady.
4. A konečně, ve svém populistickém tažení se 
Trump vyznačuje nenávistí k intelektuálním elitám 
(Jež jsou hybnou silou rozvoje každého národa!). K 
tomu masivně šíří dezinformace a fake news (Viz 
např. slavné video s „napadením“ moderátorky na 
tiskové konferenci, které bylo zfalšováno a Bílý dům 
je oficiálně sdílel a postavil se za něj i po tomto 
odhalení!). To osobně považuji za vůbec nejhorší, 
protože doba „post-faktická“ je podle mého názoru 
naprostý nesmysl. Každý má právo na svůj názor, 
nicméně Trump prohlašuje, že každý může mít svá 
fakta…
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2018  marks the birth of  Nelson Mandela, one of the most visionary and  influential  political figures  the  
world  has seen. This provides an opportunity to reflect on his life and times and  to  promote  legacy. For those  
of us who knew and  loved him, he will forever be  the man  who led  his people  to  freedom, who suffered 
under  the apartheid regime and  then vanquished  that evil in South Africa, and built a new democracy with 
magnanimity, wisdom and vision.

Nelson Rolihlahla (in the language 
of Tembu, the one who raises the 
riots) Mandela, born on 18 July 
1918 in the village of Mvezo in 
Transke (today’s Eastern Cape) 
as the eldest son of the Tembu 
tribe, belonging to the Xhos, 
was an activist, anti-apartheid 
revolutionary, political leader, 
winner of the 1993 Nobel Peace 
Prize, and the first black head 
of State (1994-1999) elected in a 
fully representative democratic 
elections. He attended the 
University of Fort Hare in Alice 
where he became involved in 
the political struggle against the 
racial discrimination practiced in 
South Africa. He was expelled in 
1940 for participating in a student 
demonstration. After moving to 
Johannesburg, he completed his 
course work by correspondence 
through the University of South 
Africa and received a Bachelor’s 
degree in 1942. Mandela then 
studied law at the University of 
Witwatersrand in Johannesburg. 
He became increasingly involved 
with the African National 
Congress (ANC), a multiracial 
nationalist movement which 
sought to bring about democratic 
political change in South Africa. 
Mandela helped establish the 
ANC Youth League in 1944 and 
became its president in 1951.
The National Party (NP) came 
to power in South Africa in 
1948 on a political platform of 
white supremacy. The official 
policy of apartheid, or forced 

segregation of the races, began 
to be implemented under NP 
rule. Derived from the Afrikaans 
word for «apartness,» apartheid 
was a brutally enforced system 
that discriminated politically and 
economically against «non-whites» 
and separated the races in schools, 
buses, housing and even public 
toilets and beaches.
By the late 1950s Mandela, with 
Oliver Tambo and others, moved 
the ANC in a more militant 
direction against the increasingly 
discriminatory policies of the 
government. He was charged 
with treason in 1956 because 
of the ANC’s increased activity, 
particularly in the Defiance 
Campaign, but he was acquitted 
after a five-year trial. In March 1960 
the ANC and its rival, the Pan-
Africanist Congress (PAC), called 
for a nationwide demonstration 
against South Africa’s pass laws, 

which controlled the movement 
and employment of blacks and 
forced them to carry identity 
papers. 
In August 1962, along with other 
ANC leaders, Mandela was arrested 
and sentenced to five years in 
prison, and in Rivonia’s later trial, 
he was sentenced on 12 June 1964 
for alleged treason and sabotage 
for life. He was imprisoned on 
Robben Island in Cape Town and 
from April 1982 in a better Polls 
moor prison. He became a symbol 
of unity for the whole world anti-
apartheid movement. He used the 
court hearing to deliver a speech 
that was to become the manifesto 
of the anti-apartheid movement:

«During my lifetime, I have 
dedicated myself to this struggle 
of the African people. I have 
fought against white domination 
and I have fought against black 
domination. I have cherished the 
ideal of a democratic and free 
society. It is an ideal for which I am 
prepared to die.»

Despite the maximum security in 
prison, Mandela and other leaders 
were able to keep in contact with 
the antiapartheid movement 
covertly. Mandela wrote much 
of his autobiography secretly 
in prison. The manuscript was 
smuggled out and was eventually 
completed and published in 
1994 as Long Walk to Freedom. 
Later, Mandela was moved to the 
maximum-security Polls moor 

Nelson Mandela 100 Prison near Cape Town. Mandela 
became an international symbol 
of resistance to apartheid during 
his long years of imprisonment, 
and world leaders continued to 
demand his release.
Mandela served 27 years in 
prison, from November 1962 

until February 1990. In that year 
he was released in response to 
both international and domestic 
pressure, the ban on ANC having 
been lifted, and he entered into 
negotiations with the government 
about a multiracial future for 
South Africa. He became president 
of the ANC in 1991. In Sept. 1992, 
Mandela and President de Klerk 
agreed to hasten the creation of 
an interim government under 
which reforms could take place. 
In Feb 1993 they agreed to the 
formation of a government of 
national unity after the first multi-
party, free, non-racial elections, 
and in April 1994 Mandela was 
elected president of JAR. He 
sought to calm the fears of white 
South Africans and of potential 
international investors by trying 
to balance plans for reconstruction 

and development with financial 
caution. His Reconstruction 
and Development Plan allotted 
large amounts of money to the 
creation of jobs and housing and 
to the development of basic health 
care. In 1995, The Truth and 
Reconciliation Commission were 

created to help uncover some of the 
injustices and abuses that occurred 
in South Africa under apartheid. 
In uncovering the country’s past, 
the commission began the process 
of healing. 
In December 1996 Mandela signed 
into law a new South African 
constitution. The constitution 
brought about the transition 
from minority rule and apartheid 
to black majority rule, and it 
contained guarantees for the rights 
of minorities and of freedom of 
expression. Mandela, who had 
announced that he would not run 
for re-election in 1999, stepped 
down as party leader of the ANC 
in late 1997 and was succeeded by 
South African deputy president 
Thabo Mbeki. Mandela’s presidency 
came to an end in June 1999, when 
the ANC won legislative elections 

and selected Mbeki as South 
Africa’s next president.
Nelson Mandela died on 5 
December 2013 at the age of 95 at his 
home in Houghton, surrounded by 
his family.  He will be remembered 
for leading the antiapartheid 
movement, first through militancy 

and later through diplomacy, 
and symbolizing the struggle of 
black South Africans during his 
long period of imprisonment 
negotiating the end of apartheid 
and leading South Africa’s peaceful 
transition to democratic rule. 
Widely regarded as an icon of 
democracy and social justice, he 
received more than 250 awards - 
including the Nobel Peace Prize 
- and in Czechoslovakia, The 
Friendship Order in 1988. The 
UN General Assembly declared in 
November 2009, 18 July (the day 
of his birth) as The International 
Day of Nelson Mandela. He is held 
in deep respected within South 
Africa, where he is often referred 
to by his Xhosa clan name, Madiba, 
and described as the «Father of the 
Nation».

KOMENTÁŘE KOMENTÁŘE

Haseeb Khan
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Merzliakova Ekaterina

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých 
letech dvacátého století a je tak zcela novým 
dobrodružstvím z dosud neviděného období 
filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol 
Denversové, ze které stala jedna z nejmocnějších 
superhrdinek světa. Když Zemi dostihne válka mezi 
dvěma mimozemskými rasami, Denversová se ocitá 
s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.

07. 03. 2019  
CAPTAIN MARVEL
(Akční / Dobrodružný / Sci-Fi)

28. 03. 2019
DUMBO 
(Rodinný / Fantasy)

28. 03. 2019
DOZVUKY VÁLKY
(Drama / Romantický / Válečný)

23. 05. 2019
ALADIN
(Dobrodružný / Fantasy / Muzikál)

Rachael Morgan přijíždí v roce 1946 do válkou 
zničeného Hamburku, na jehož obnově má pracovat 
její manžel, plukovník Lewis Morgan. Zakládají zde 
svůj nový domov a Lewis se rozhodne pro mimořádný 
čin - budou sdílet jejich dům s původním majitelem, 
vdovcem Stefanem Lubertem a jeho dcerou. 

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním 
zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé 
princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná 
klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, 
který do pohádkového přístavního města Agrabahu 
vnese svižnou a strhující akci.

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu 
Holta Farriera a jeho děti, aby se starali o novorozeného 
slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku 
ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že 
Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. 
Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V. A. 
Vandevere, který angažuje „podivného tlustokožce“ 
pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland. 
Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným 
povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá 
nejedno temné tajemství..

Filmy
KULTURAKULTURA

Koncerty Divadlo

Akce

21.03.2019 – 23.03.2019 
Žižkovská Noc 2019 

27.01.2019
Ghostemane

01.03.2019
Eldzhey

14.02.2018 
Quest Pistols

31. 1. 2019
ROMEO, JULIE A TMA
(Divadlo v dlouhé )

28.03.2019
LABUTÍ JEZERO
(Národní divadlo)

02.02.2019
ANDĚLÉ V AMERICE 
(Divadlo ABC)

14.02.2019
KOUZELNÁ ZEMĚ 
(Stavovské divadlo)

27.02.2019
KYTICE 
(Národní divadlo)

06.03.2019 
EVŽEN ONEGIN 
(Divadlo Brosdway)

13.03.2019
ZA KRÁSU
(Nová scéna)

29.01.2019 OD 18:30 DO 00:00
MATURITNÍ PLES ŠMVV
(Národní dům na Vinohradech )

20.01.2019
SEAFOOD SUNDAYS NÁPLAVKA
(Smíchovská Náplavka )

20.02.2019
MASOPUST NA ANDĚLU
(Pěší zóna Anděl )

Merzliakova Ekaterina
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Počátkem prosince roku 1805 
stanula u obce Slavkov spojená 
rakousko-ruská vojska proti 
armádě francouzského císaře 
Napoleona I. Nejslavnějšímu 
Napoleonovu vítězství předcházelo 
skvělé tažení, v němž během dvou 
měsíců přinutil ke kapitulaci 
rakouskou armádu v Bavorsku 
a její zbytky, spojené s ruskými 
oddíly, zatlačil přes celé Dolní 
Rakousko až na Moravu k 
Olomouci. U Olomouce spojence 
posílila další ruská vojska a jejich 
početní síla přivedla ruského cara 
a rakouského císaře, přítomné u 
armády, k myšlence ofenzivního 
postupu proti Napoleonovi, a to 
bez ohledu na skutečnost, že se 
ze severní Itálie blížila na pomoc 
silná armáda arcivévody Karla. 
Spojenci vyrazili od Olomouce k 
Brnu a 2. prosince, ve výroční den 
Napoleonovy korunovace, se obě 
nepřátelské armády střetly.
Jejich záměrem bylo zničit pravé 
křídlo Napoleonovo, odříznout jej 
od jeho spojovacích linií s Vídní 
a zničit jej či zatlačit do Čech. 
K tomuto cíli disponovali oba 
spojenečtí monarchové asi 90 000 
muži. Jejich francouzský protivník 
byl asi o 15 000 mužů slabší, ovšem 
vojensky mnohem zkušenější.
Strategie ale nevyšla tak, jak si ji 
spojenci naplánovali.
Francouzi je obklíčili a oni byli 
nuceni kapitulovat.
6. prosince pak bylo na slavkovském 
zámku podepsáno příměří, 
následované tzv. prešpurským 
mírem, přinášejícím Rakousku 
značné územní ztráty.

Bitva tří císařů
KALENDÁRIUM

První úspěšná transplantace 
srdce byla provedena 3. prosince 
roku 1967 Christiaanem 
Barnardem v Kapském Městě 
(Jihoafrická republika), v Evropě 
pak hned následujícího roku 
Christianem Cabrolem ve Francii. 
V Československu je toto prvenství 
datováno rokem 1984. Zasloužil se 
o něj tým prof. Firta v pražském 
IKEM.
Transplantace srdce je hluboký 
zásah do organismu spojený s 
riziky. Při potlačení imunitního 
systému hrozí totiž nebezpečí 
zápalů. Pětileté přežití u pacientů 
s transplantovaným srdcem je při 
70-80 procentech. Na odvrácení 
odpuzení cizího organismu u 
příjemce je zapotřebí celý život 
potlačovat imunitní reakci. Terapie 
se vykonává kombinací různých 
léků (steroidy, azathiorpin, 
cyclosporin A).
Christiaan Neethling Barnard 

(8. 11. 1922 – 2. 9. 2001) – 
významný jihoafrický chirurg, 
který se proslavil první úspěšnou 
transplantací lidského srdce. 
Narodil se v Jihoafrické republice, 
v Kapském Městě vystudoval 
lékařství a v USA získal znalosti z 
kardiochirurgie. Poté se vrátil do 
vlasti a stal se v Kapském Městě 
profesorem chirurgie.
Věnoval se vědecké práci, 
vymyslel nové způsoby léčby 
zánětu mozkových plen a 
střevních onemocnění. Roku 
1958 provedl svoji první operaci 
na otevřeném srdci pacientky 
černé pleti. Úspěšně se věnoval 
také transplantaci ledvin. Pak 
absolvoval další studium v USA, 
kde již od roku 1966 promýšlel 
metodiku transplantace srdce. Po 
mnoha pokusech na psech (častou 
komplikací byl rozvoj infekce) 
ji úspěšně provedl na lidském 
pacientovi.

Slavná operace, po které se stal 
nejslavnějším lékařem světa, 
proběhla v nemocnici Groote v 
Kapském Městě. Prvním pacientem 
byl obchodník Louis Washkansky, 
který měl nevyléčitelnou srdeční 
vadu a umíral na selhání srdce. 
Srdce, které mu bylo darováno, 
patřilo mladé dívce, která se stala 
obětí autonehody. Samotná operace 
byla velmi úspěšná, následně se ale 
dostavily komplikace a pacient po 
18 dnech zemřel na zápal plic.
V 70. letech byly objeveny léky 
proti infekci, které znásobily 
počet úspěšných transplantací. 
Dnes je transplantace srdce krajní 
možností léčby těžkých postižení 
tohoto orgánu.
Barnard celý život trpěl artritidou, 
která mu občas komplikovala jeho 
operační výkony. Zemřel v Pafosu 
na Kypru, příčinou smrti byl 
astmatický záchvat.

První úspěšná transplantace srdce
Jakub Uhlíř Nykyta Nashchanskyi 
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Narození Ježíše Krista 
(Vánoce) - 24. 12. 

Dne 24. prosince si připomínáme 
jednu z nejvýznamnějších událostí 
našich evropských dějin. Událost, 
která ovlivnila velmi významným 
způsobem evropskou kulturu 
a dala vzniknout jednomu z 
nejpočetnějších a zároveň jednomu 
z nejsilnějších náboženství všech 
dob - křesťanství. Ano, dne 24. 
prosince se narodil Ježíš Kristus, 
vlastně tehdy ještě jako Ježíš z 
Nazareta nebo Ježíš Nazaretský. 
Ježíš je naprosto ústřední postavou 
křesťanské víry, do které vstupuje 
jako poslední prorok, jenž světu 
vykládá Boží vůli. 
Ježíš se narodil ve městě známém 
jako Betlém, v provincii Judea, 
za vlády prvního římského císaře 
Oktaviána. Jeho matkou byla svatá 
panna Marie a jeho adoptivním 
otcem svatý Josef, tesař, jenž se 
Ježíše rozhodl vzíti za svého. 
Skutečným otcem Ježíše Krista byl 
pak dle Bible Bůh otec, jenž panně 
Marii vložil do lůna potomka, jenž 
měl býti synem Božím. Ježíšovo 
narození pak značí začátek nového, 
gregoriánského kalendáře, který 

používáme dodnes, a označuje 
začátek vánočních svátků.
Ježíš se narodil v chlévě, protože 
jeho rodiče jiný nocleh ve městě 
nenalezli. Jeho narození pak byli 
dle Bible přítomní pastýři, jimž 
anděl sdělil vizi, stejně jako mnoha 
dalším, že spasitel lidstva přijde 
na tento svět. Šťastným znamením 
narození spasitele pak měla být 
výrazná hvězda, která se objevila 
na nebi. Vskutku šťastný to den.
Po samotném narození Ježíše však 
následovalo nevídané krveprolití 
způsobené židovským králem 
Herodem Velikým, jenž byl do 
své funkce jmenován římským 
senátem. Ten totiž nechal ze strachu 
vyvraždit až 20 tisíc neviňátek, jenž 
se narodil v té době v jeho zemi, 
neboť se dozvěděl, že mezi nimi 
bude ten, kdo jej nahradí v pozici 
krále všech idů.
Avšak je nutné si i připomenout, 
že faktické datum narození Ježíše 
Krista nemůže být doloženo, stejně 
tak jako místo jeho narození. 
Existují tvrzení, že se Ježíš narodil 
v Nazaretu, a odtud také dostal 

svůj přídomek Nazaretský. Betlém 
pak měl být jako místo narození 
Ježíše v 1. století našeho letopočtu 
vybrán proto, že se zde narodil 
starozákonní král David.
Samotný den 24. prosince byl pak 
vybrán proto, aby římští křesťané 
postupně vytlačili pohanský kult 
nepřemožitelného Slunce, jenž v 
tento den oslavoval jeden velmi 
významný přírodní úkaz - zimní 
slunovrat.
Je tedy jen na vás, jaké verzi 
se rozhodnete věřit, je však 
nezpochybnitelné, že den 24. 
prosince je pro naši evropskou 
kulturu zcela zásadní. 
S padajícími vločkami za okny 
a koledami v ulicích nám 
připomíná, na jakých hodnotách 
díky Ježíši Kristu naše civilizace 
stojí. Na hodnotách křesťanství. 
Připomeňme si tedy, že tento 
svátek opravdu není jen o dárcích 
a stromečku, ale také o hodnotách 
lásky, milosti a míru. A na ty není 
dobré nikdy zapomínat.

KALENDÁRIUM

Jan Houška 
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Domácí scéna: https://plzen.idnes.cz/nasili-nenavist-prvnacek-komentar-facebook-trestni-prikaz-obvineny-
1gh-/plzen-zpravy.aspx?c=A180910_153237_plzen-zpravy_vb
https://globe24.cz/technika/34343-svoboda-slova-na-internetu-kde-zacina-a-konci
Arena nazoru: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prepis-milos-zeman-pokorny-radiozurnal-
ekonomicti-zmdi-bakala_1810152033_cen
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hrad-snemovna-i-senat-budou-mit-v-rozpoctu-vic-penez-nez-
letos/1559285
https://www.senat.cz/informace/z_historie/senat1r/index.php?ke_dni=2.12.2018&O=12
https://www.irozhlas.cz/volby/senatni-volby-2018

TAJENKA: příjemní nově zvoleného prezidenta Brazílie (kř. jméno Jair)

1. pojem trestního práva, označující akt hlavy státu, na jehož základě vznikne nepřípustnost trestního 
stíhání
2. název pro oblast na severu Francie (vylodění)
3. tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin
4. příslušníci semitského národa žijícího v severní části Mezopotámie
5. mezinárodní organizace, která sdružuje bývalé kolonie Britského impéria
6. poznámka či stručná charakteristika nějakého díla
7. místo, kdo žil Mínotaurus
8. název pro anglický fotbalový klub
9. evropský stát, jehož samostatnost odmítlo uznat 44 států

1. Mun Če-in je:
                          a. věhlasný čínský kuchař
                          b.japonský císař
                          c.současný prezident Korejské republiky
2.             Co je to „minaret“?
                          a.součást mešity věžovitého tvaru
                          b.arabský dezert
                          c.oblast ve východním Iráku
3.            V jakém oboru se proslavil Michel Foucault?
                          a.filozofie
                          b.sport
                          c.móda
4.            Kde nalezneme město Ouagadougou?
                          a.Indie
                          b.Burkina Faso
                          c.Jihoafrická republika
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George Orwell

„Pokud nenávidíte násilí a 
nevěříte politice, zbývá vám 

jediný lék: vzdělání.“ 
 


