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Úvodní slovo
Milí čtenáři,

Začínat editorial májového čísla narážkami na Karla Hynka Máchu by bylo příliš 
jednoduché. Pokládám však za mnohem důležitější připomenout, že květen je 
měsíc, kdy probíhají volby do Evropského parlamentu. Tyto volby určí směřování 
Evropské unie na příštích pět let. Tak prosím jděte k volbám. A když už k nim 
dorazíte, nezáleží na tom, zda to hodíte levici nebo pravici. Záleží jen na tom, zda 
to hodíte evropským kandidátům, kandidátům, kterým leží na srdci jen a pouze 
blaho Evropy.

Inu, co vás čeká v tomto vydání? Jarní vydání jsem především chtěla věnovat 
brexitu, jelikož referendum o brexitu ukázalo, že EU není nezpochybnitelným 
projektem. I když většina z nás považuje demokracii za samozřejmost, zdá se, že 
je stále více ohrožena. Podíváme-li se mimo evropský kontinent, a to konkrétně 
do Číny, tak bychom si měli pokládat následující otázku: stane se z Číny první 
digitální diktatura na světě? V Číně se totiž velký bratr dívá pomocí umělé 
inteligence. Tak zvaný „systém sociálního kreditu“ je připravovaný státní systém 
hodnocení obyvatel na základě různých aspektů jejich chování, na jehož základě 
se bude jednotlivým občanům poskytovat různá úroveň přístupu k veřejným 
službám. Jinými slovy, pokud v Číně budete dělat něco, co se vládnoucí třídě 
nelíbí, budete mít potíže. 

Svět má k řešení hodně problémů a idylicky to nevypadá vůbec. Přežijeme, 
Hynku, Viléme, Jarmilo?! (Tak přece jen se mi sem ten Mácha připletl.)  

Přeji vám mnoho příjemně strávených chvil při četbě Diplomatických listů,

 

Šéfredaktorka Diplomatických listů

Blerta Sejdija
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Fillip Husein

40 let od Íránské 
revoluce

„Americký životní styl byl stanoven jako ideální a dokonalý 
cíl. Amerikanismus byl vzorem. Americká kultura – knihy, 

časopisy a filmy zaplavily naši zemi jako povodeň a my jsme 
se ocitli v momentu, kdy jsme se sami sebe ptali, jestli je zde 

stále ještě nějaké místo pro naší vlastní kulturu?“
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Je to již po 40. co Íránci slavili 
výročí Íránské islámské revoluce, 
která vyvrcholila právě 11. 
února 1979. Od té doby se 
v historii Íránu datuje vznik 
izolované fundamentalistické 
teokratické země, která bývá 
také obviňována z podporování 
terorismu. Co tedy zapříčinilo 
revoluci, která přeměnila Írán, 
jednu z nejprozápadnějších zemí 
na Blízkém východě svého času, 
na tuto izolovanou zemi, kterou 
známe nyní?
Íránská islámská revoluce je 
často vnímána jakožto čistě 
nábožensky vedená a že jejím 
hlavním cílem bylo vytvoření 
nového teologického státu. Tak to 
ale vůbec nebylo. Revoluce byla 
především symbolem boje proti 
utlačování a korupci, symbolem 
za postavení se proti bohatým 
a mocným a navrácení zpátky 
sociální spravedlnosti mezi Íránce. 
Jejím hlavním cílem bylo svržení 
vlády šáha Muhammada Reza 
Pahlávího a vládnoucí dynastie 

Pahláví. Abychom ale pochopili, co 
všechna tato slova, která vypadají 
jako by byla vytržená z nějakého 
agitačního citátu, znamenají, 
musíme jít trochu do historie.
Byť dynastie Pahláví zní velice 
impozantně, ve skutečnosti měl rod 
Pahláví pouze dva krále. Prvním 
byl Reza Pahláví, který se roku 1925 
stal šáhem, íránským králem. Před 
ním vládli Kadžárovci a před nimi 
Safíovci. Oba tyto rody se zasloužily 
o dva z nejdůležitějších aspektů 
Íránu: Safíovci učinili z šíitského 
islámu oficiální státní náboženství 
roku 1501 a Kadžárovci dali 
muslimským duchovním, tzv. 
ulema, politickou moc. Tím se 
dostáváme i k šíitskému islámu. 
Rozdělení islámu na Ši´íu a Sunnu 
se datuje do druhé poloviny 7. 
století, kdy se (velmi jednoduše 
řečeno) muslimové neshodli na 
tom, kdo by měl nastoupit do čela 
ummy, tedy muslimské komunity. 
Sunnité věří, že se jím měl stát 
Abú Bakr, kterým se jím tedy i stal. 
Šiíté věří, že jím měl být Alí. Po 

této neshodě zde vzniklo mnoho 
dalších rozdílů mezi oběma směry, 
ale tím nejdůležitějším je to, že 
šíité sami sebe viděli již od začátku 
jakožto skupinu utlačovaných, 
kteří se postavili proti bohatým a 
mocným a chtěli se vrátit zpátky k 
základům sociální spravedlnosti, 
kterou založil Mohammed, ke které 
se chtěl právě Alí vrátit. A přesně 
tato spojitost mezi vírou a sociální 
spravedlností byla nesmírně 
důležitá při revoluci z roku 1979, ale 
i během předešlých revolucí. První 
velice důležitou revolucí, v tomto 
případě tedy převrat, byl převrat 
z roku 1921, kdy vojenský velitel 
Reza Pahláví za pomocí Spojeného 
království svrhl rod Kadžárovců, 
stal se faktickým vládcem Íránu 
a o 4 roky později nechal zcela 
vyhostit celý rod Kadžárovců a 
dosadil sebe jakožto nového šáha. 
Následně se pokoušel po vzoru 
Atatürka vytvořit z Íránu (tehdy 
ještě do roku 1935 Persie) moderní 
sekulární stát. Během toho zároveň 
prováděl rozsáhlé čistky, utlačoval 
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opozici a valnou část populace a 
také se velmi rozšířila korupce, což 
proti němu obrátilo duchovenstvo. 
Reza Pahláví se roku 1941 vzdal 
trůnu a na jeho místo nastupuje 
Mohammad Pahláví. Po 2. 
světové válce se Britové snažili 
o větší demokratizaci Íránu, což 
zvětšilo vliv Tudeh, komunistické 
strany Íránu. V roce 1951 byl v 
demokratických volbách zvolen 
premiérem Muhammad Mosaddek 
a o dva roky později znárodnil 
ropný průmysl v zemi, který do té 
doby vlastnili Britové a Američani. 

Tím se dostáváme k převratu CIA, 
který se odehrál téhož roku, kdy 
Američané s pomocí íránského 
duchovenstva svrhli Mosaddeka. 
Duchovenstvo tak činilo 
především ze strachu z rostoucí 
síly komunistů, kteří Mosaddeka 
podporovali.
Během následujících let šáh zavedl 
mnohé reformy, zvýšil příjem z 
ropného vývozu z 555 miliónů 
dolarů na 20 miliard dolarů během 
12 let a tyto peníze investoval 
především do infrastruktury a 

vzdělání v rámci tzv. Bílé revoluce. 
Díky ní se ustanovila nová střední 
třída. Zároveň ale šáh nastolil 
velice tvrdou diktaturu. Zavedl 
cenzuru a zakázal politické strany 
a v parlamentě dovolil pouze 
jedinou stranu, v jejímž čele čirou 
shodou náhod stanul on sám. 
Založil tajnou policii SAVAK, 
která vraždila, mučila a uvězňovala 
disidenty. Byl to jasný signál, že 
autokracie v Íránu zůstane a Íránci 
zůstanou utlačováni. Ani samotná 
Bílá revoluce nebyla úplně bez 
chyb. Například mechanizace 

zemědělství zapříčinila obrovský 
růst nezaměstnanosti, jelikož 
mnozí zemědělci byli následně 
bez práce. Ze škol vycházelo 
příliš mnoho vysokoškolských 
kvalifikovaných studentů, kteří 
neměli žádnou práci. Mnozí se 
stěhovali do Teheránu, aby si našli 
práci, ale často neúspěšně. Bílá 
revoluce měla také mimo jiné 
přinést hlasovací práva ženám, 
což se nelíbilo duchovenstvu. 
Zejména jistému ajatolláhu 
Rúholáhu Chomejnímu, v té době 

již žijícímu v exilu v Paříži, který 
ale také kritizoval vládu šáha za 
potlačování demokracie, prodávání 
ropy Izraeli, utlačování íránské 
kultury a zanedbávání chudých, 
což byla ve svém smyslu i pravda. 
I přes obrovský ekonomický růst 
zapříčiněný těžbou ropy, většina 
Íránců si tento ekonomický úspěch 
nijak neužívala z již napsaných 
důvodů. Proto říct, že protestující 
proti šáhovi byli motivování 
především náboženskými 
důvody, je velmi nesprávné. Byli 
motivováni především sociální 

nespravedlností, potlačováním 
jejich práv šáhovým režimem a 
korupcí. První protesty začaly 
již 7. ledna 1978 poté, co íránské 
noviny zveřejnily článek, který 
kritizoval Chomejního, jenž stál 
v čele revoluce.  Protesty byly 
relativně malé, ale i přesto je policie 
okamžitě potlačila a začala na 
protestující střílet, což zapříčinilo 
větší počet protestujících další den. 
Tento cyklus se opakoval měsíce, 
během kterých násilné represe 
bezpečnostních složek zapříčinily 

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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to, že již protestoval skoro celý Írán. 
V té době se již neprotestovalo jen 
kvůli výše zmíněným důvodům, 
ale také kvůli například již zmíněné 
amerikanizaci. Hrdý íránský lid, s 
bohatou tisíce let starou historií, se 
nechtěl smířit s tím, že jeho kultura 
byla pomalu ale jistě nahrazována 
tou západní. Šáh stále nechápal, 
proč Íránci protestují, a i přes 
pokusy zlepšit sociální systém, 
protesty nepolevily, a tak 16. ledna 
1979 utekl do USA, což mělo 
nedobré následky pro diplomatické 
vztahy mezi USA a Íránem. 

Skutečností ale je, že protesty 
samy o sobě byly nejen nenásilné, 
ale hlavně neměly nijak sloužit 
k vytvoření teokratického státu, 
pouze ke svržení režimu, se kterým 
nebyli protestující spokojení, 
podobně jak tomu bylo například 
během revolucí ve Francii nebo 
Rusku. Ta pravá revoluce ale teprve 
začínala.
Nová Íránská islámská republika 
měla být založena na Chomejního 
představě, jak by měla fungovat 
islámská vláda, systém, který 

nazval velájat-e faqíh – vláda 
znalců islámského práva, což 
je obdobné jako to, co udělali 
Kadžárovci, když dali ulema, tedy 
duchovním, politickou moc. V 
praxi to znamenalo to, že ulema 
měl nejvyšší autoritu, jelikož 
věděl mnohem víc o právu a 
spravedlnosti než kdokoliv jiný. 
Byla zde legislativa, prezident, 
premiér a vláda, ale jejich 
rozhodnutí mohlo být kdykoli 
vetováno nejvyšším duchovním 
vůdcem, kterým od roku 1979 až 
do 1989 byl Chomejní. Probíhaly 

volby (volily i ženy, které mohly 
být i voleny), během kterých se 
volilo do parlamentu a byl volen 
prezident.  Prozatímní vláda, která 
nahradila šáhovu vládu, vypsala na 
30. a 31. března 1979 referendum o 
vzniku Íránské islámské republiky, 
které bylo pod dohledem 
mezinárodního společenství a 
Íránská islámská republika byla 
schválena hlasy 20 milionů pro a 
140 tisíc proti s 90% volební účastí. 
Byla zrušena ústava z roku 1906 a 
byla napsána nová, ve které mimo 

jiné stojí, že nejvyšší autoritou není 
vůle lidu, ale vůle Boží, která je 
zprostředkována skrze nejvyššího 
duchovního vůdce. Hned po 
nástupu k moci byly stovky lidí 
popraveny a následně byla založena 
Revoluční garda a později byl v 
Libanonu založen Chomejního 
přívrženci Hizbaláh. Ty měly 
sloužit k zastavení jakéhokoli 
pokusu o puč a zničení islámské 
republiky.
I přes demokratické prvky se o 
demokracii nedá hovořit. Nejvyšší 
duchovní vůdce jmenuje ředitele 
státní televize, novin, rádiových 
stanic, dosazuje generály, má právo 
jmenovat až 6 z 12 členů Rady 
strážců ústavy, která schvaluje 
každý přijatý zákon v Íránu, má 
právo na výklad ústavy a schvaluje 
kandidáty na prezidenta, což 
dodává nejvyššímu duchovnímu 
vůdci ještě více pravomocí.
Do roku 1979 měl Írán dlouhou 
historii duchovenstva, které se 
účastnilo protestů a revolucí, které 
často vedly k liberalizaci země 
nebo zavedení ústavy tak, jak to 
bylo roku 1906. Tyto protesty 
byly často vedeny studenty spolu s 
duchovenstvem. Ti požadovali více 
práv a svobod. Protesty se dějí i v 
dnešní době ať už si vezmeme ty 
z let 2009 a 2010 po znovuzvolení 
prezidenta Ahmadínežáda, nebo 
protesty v letech 2017 a 2018 
kvůli ekonomickým problémům, 
se kterými je také spojován 
„hidžábový protest“, během kterého 
ženy protestují za větší práva a 
zrušení povinnosti nosit hidžáb. 
Tyto protesty byly vedeny nejen 
studenty, ale také umírněnými 
duchovními reformisty. To, jak 
bude vypadat Íránská islámská 
republika za deset let, je jen ve 
hvězdách.

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Rozporuplné přijetí 
islámského státu 
Ve znamení zhoršujících se 
americko-íránských vztahů slaví 
Íránská islámská republika čtyřicet 
let své existence, která byla a stále 
je vnímána velmi rozporuplně. 
O tom, že svržení monarchie a 
nastolení islámského státu v roce 
1979 nevyhovovalo ani Spojeným 
státům americkým, které 

podporovaly tamního monarchu 
(šáha), a dokonce ani SSSR, jenž 
měl vždy odtažitý vztah k režimům 
založeným na náboženských 
idejích, není pochyb. Na druhou 
stranu by bylo chybou považovat 
zrod islámské republiky za 
okamžité vyhlášení nepřátelství 
mezi Íránem a oběma světovými 

velmocemi. Jak Američané, 
tak Sověti zpočátku udržovali 
poměrně intenzivní kontakt s 
novým vedením, a dokonce ho 
varovali před sousedním Irákem, 
vedeným Saddámem Husajnem, 
což se později ukázalo jako 
oprávněné, když irácká armáda 
vtrhla do Íránu a rozpoutala 
tím osm let trvající válečný 
konflikt. To, co nakonec vedlo k 
opravdovému nepřátelství, byl 
íránský koncept vývozu revoluce 
do jiných zemí. Íránští vůdci jsou 
totiž přesvědčeni, že jejich revoluce 
byla triumfem islámských hodnot 
nad zkorumpovaným, represivním 
a prozápadním režimem šáha. 
Podle Teheránu se obdobné režimy 
nadále nachází v různých koutech 
muslimského světa, a proto je 
vývoz revoluce nadále nutný. 
Mnohé nepřekvapí, že se jedná 
o režimy, které jsou klíčovými 
regionálními spojenci Spojených 
států (příkladem za všechny je 
Saúdská Arábie). Nepřátelství 
mezi Íránem a USA je tak 
soubojem odlišných politických 
konceptů, náboženských idejí, 
ale i ekonomických zájmů. 
Souboj však neprobíhá napřímo, 
ale prostřednicím jiných států. 
Bojištěm jsou dnes mj. Sýrie, 
Jemen, Irák a Palestina. To, kdo 
nakonec zvítězí, není jisté. Co však 
jisté je, je, že souboj mezi liberálně-
demokratickými Spojenými státy a 
islámským Íránem není zdaleka u 
konce, a tím pádem ani nestabilita 
celého blízkovýchodního regionu.

Dušan Ondráček
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Orwellian nightmare 
«Dear passengers, people who travel without a ticket, or behave disorderly, or smoke in 
public areas, will be punished according to regulations and the behavior will be recorded in 
individual credit information system. To avoid a negative record of personal credit please 
follow the relevant regulations and help with the orders on the train and at the station.»

Anyone familiar with George Orwell’s dystopian classic, 1984 had chills while reading this. 
But before we get carried away to 1984, let’s get back to 21st century, specifically to China.

“In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.” 
- G. Orwell

In China there is no such thing 
as the rule of law. Regulations that 
can be largely apolitical on the 
surface can be political when the 
Communist Party of China (CCP) 
decides to use them for political 
purposes. In 2014, the Chinese 
government announced a plan that 
provided for setting up an extensive 
“social credit system” by 2020. The 
aim is to improve governance and 
create order in a country that often 
has to combat fraud. As China is in 
the process of becoming a market 
economy, it still does not have 
properly functioning institutions, 
such as courts, to deal with these 
issues. For this reason, the Chinese 
government is trying to establish 
a kind of reward and punishment 
system to promote trustworthiness 
and integrity.
The central Joint Punishment 
System puts citizens on a blacklist if 
they violate certain rules. Yes, that’s 
part of the official government 
social credit system, which means 
if you owe the government money, 
for example, you could lose certain 
rights: the person concerned 
cannot book flights, travel first 
class by train, they are denied 
access to loans, government jobs 
etc. Once you’re in a low category, 

it makes it difficult. This has a 
huge potential for negative spiral. 
Such a system could further divide 
society, creating classes of people 
depending on their social credit. 
Sounds like the Nosedive episode 
of Black Mirror  to me.

But why is China building this?
It’s all about “building trust”, says 
the Chinese government. The 
2014 document describing the 
government’s plans note that as 
«trust-keeping is insufficiently 
rewarded, the costs of breaking 
trust tend to be low.» And Chinese 
society does have trust issues. One 
thing that you should remember 
off this article is that, China’s social 
credit system is merely a state-

driven program designed to do 
one thing, to uphold and expand 
the Chinese Communist Party’s 
power.
The west should not copy any 
aspect of social credit and I 
presume, they won’t, because the 
People’s Republic of China is an 
authoritarian country. The Chinese 
Communist Party is responsible 
for gross human rights violations 
for decades. There is nothing any 
liberal democratic society should 
even think about copying in the 
social credit system. Nobody, not 
even someone conditioned to an 
authoritarian government, wants 
their life dictated by a score or 
rating. It is chilling and dystopian.

Blerta Sejdija
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Maduro – tropický Stalin, 
nebo obránce před 
americkým imperialismem?

Hlad, hyperinflace, vraždění a 
únosy. To vše se děje v zemi, která 
má prokazatelně největší zásoby 
ropy na světě a kdysi proto patřila 
mezi nejbohatší země Latinské 
Ameriky. Řeč je samozřejmě o 
Venezuele, nad kterou pevnou 
rukou vládne již šest let (ne)
demokraticky zvolený prezident 
Nicolas Maduro. Jeho sliby a plány 
o tom, že bude pokračovat v politice 
svého předchůdce a učitele Huga 
Cháveze, se staly minulostí. Zemi 
totiž zasáhla tvrdá ekonomická 
krize, hyperinflace „sežrala“ lidem 
celoživotní úspory a kriminalita 
teď v zemi dosahuje takových 
výšin, že řidiči z obav o své zdraví 
odmítají zastavit na červenou i 
za běžného bílého dne. Léky jsou 
absolutně k nedostání, hromadná 

doprava zkolabovala, dodávky 
elektřiny a pitné vody se drží na 
nohou jen pár hodin denně, pokud 
vůbec. V těchto podmínkách není 
překvapující, že proti Madurovi 
vystoupila politická opozice, 
kterou několik let jeho režim velmi 
represivně potíral (potírá). Na její 
podporu navíc vystoupilo již přes 
čtyřicet států v čele se Spojenými 
státy a Evropskou unií, které 
uznaly Juana Guaidóa (viz níže) 
za úřadující hlavu Venezuely. Jak 
je vůbec možné, že režim Nicolase 
Madura je i přesto stále naživu a 
dávno nepadl?
Odpověď na tuto otázku lze zkrátit 
do dvou slov a tím je „síla“ a „teror“. 
Maduro má k dispozici tajné služby, 
speciální policejní komanda, 
Národní gardu a polovojenské 

jednotky na způsob Lidových 
milic. Všichni z nich mají pověst 
nelítostným potíračům opozice, 
kteří únosy a mučení považují za 
běžnou pracovní metodu. Maduro 
jako zkušený technolog moci je 
samozřejmě štědře uplácí pomocí 
peněz, luxusních domů a funkcemi. 
Např. v čele ropné společnosti 
PDVSA stojí jeden z generálů, 
další vysocí důstojníci kontrolují 
drogové stezky, distribuci potravin 
aj. Pád současného režimu pro tyto 
osoby především znamená strach, 
že jejich náhle nabyté bohatství 
opadne a oni budou muset nést 
zodpovědnost za své dosavadní 
činy, které jim zajistí v lepším 
případě pobyt ve vězení, v horším 
případě cestu na popraviště.
Kontakty se Maduro snaží udržovat 

Dušan Ondráček
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a rozvíjet i v zahraniční. Především 
prostřednictvím sítě ostatních 
nedemokratických režimů se 
pokouší o to, aby veřejné mínění 
nenabylo dojmu, že proti němu 
stojí celý svět. Za podporu pak 
platí venezuelským zlatem (vyváží 
jej třeba do Ruska) nebo ropou (tu 
ochotně přijímá Kuba). Spojence 
se Maduro nebojí hledat ani mezi 
mrtvými. Neustává totiž v adoraci 
svého zesnulého předchůdce Huga 
Cháveze. Rád se pasuje do role jeho 
„ochránce a pokračovatele“ a v 
očích mnoha chudých lidí, kterým 
se díky Chávezovi zvedla životní 
úroveň, tomu tak opravdu je. Že 
takovým přístupem slaví alespoň 
částečný úspěch, dokazují i slova 
Venezuelanky, kterou vyzpovídala 
stanice BBC: „Zažíváme neustálou 
imperialistickou kampaň vůči naší 
revoluci. Nemůžeme a nesmíme 
dopustit, aby nám opět vládli 
kolonisté v čele s USA.“.
Přesto všechno se musí Maduro 
ohánět, aby se v sedle moci udržel. 
Současná krize totiž není prvním 
pokusem o jeho svržení. Již v roce 
2015, kdy opozice vyhrála volby do 
Národního shromáždění, panovala 
snaha o jeho odvolání pomocí 
lidového referenda. Maduro ovšem 
do boje povolal sobě nakloněný 
Nejvyšší soud, který referendum 
anuloval a následně odňal 
zvolenému parlamentu veškeré 
pravomoci. To prezidentovi 
následně umožnilo jmenovat tzv. 
Ústavodárné shromáždění složené 
jen z jeho stoupenců. Část opozice 
se proto rozhodla přenést boj z 
poslaneckých lavic do ulic. Na jaře 
2017 pochodovaly každý den po 
dobu tří měsíců desítky tisíc lidí. 
Čelily přitom útokům Národní 
gardy, která do jejich řad střílela 
gumové projektily a plynové 
bomby. Na sto dvacet protestujících 
bylo zabito, tisíce dalších byly těžce 
zraněny a stovky jich byly mučeny 

ve vězení. Není překvapující, že 
protesty následně ustaly.
Opozice se pak pokusila uspět 
alespoň ve volbách guvernérů. 
Skončilo to však porážkou. 
Madurova Jednotná socialistická 
strana získala 18 z 23 guvernérských 
křesel. Nenechme se však zmást. 
Vedle Nejvyššího soudu má 
Maduro své příznivce i v Národní 
volební radě, jež mimo jiné sčítá 
hlasy. Většina opozičních lídrů 
navíc byla (a stále je) ve vězení, exilu 
či jsou z politiky pod nejrůznějšími 
záminkami administrativně 
vyloučeni. V tomto prostředí se 
na přelomu roku 2018 objevil 
Juan Guaidó – pětatřicetiletý 
vystudovaný inženýr, který v roce 
2015 získal křeslo v Národním 
shromáždění za stranu Voluntad 
(Vůle). Na počátku letošního 
roku byl pak zvolen předsedou 
tohoto parlamentního tělesa, což 
zapříčinilo především to, že o 
toto místo neměl nikdo přílišný 
zájem ze strachu před zatčením. 
Venezuelany jeho nečekaný úspěch 
opět přivedl do stavu „vytržení“, 
které ještě zesílilo, když sám sebe 
označil za „dočasného prezidenta“. 
Od tohoto okamžiku jsou ulice 
opět plné lidí, kteří se dožadují 
Madurova odstoupení. A opět na 
ně útočí Národní garda. Mnoho 
analytiků ale upozorňuje na fakt, 
že gardisté jsou už mentálně 
vyčerpaní. Řadu z nich krize uvrhla 
do bídy a střílet na bezbranné 
krajany se části z nich už začíná 
příčit.
Z toho vyplývá, že Maduro se 
tak stále víc musí spoléhat na 
speciální policejní složky, známé 
pod zkratkou FAES. Tito policisté 
oblečení v černém a s kuklami 
přes hlavu provádějí výpady do 
chudých čtvrtí, kde se nezdráhají 
zabíjet, údajně kvůli „potlačení 
kriminálních gangů“. S kulkou 
v hlavě ale končí i lidé, kteří se 

pouze hlásí k opozici. Vojensko-
policejní akce plánuje údajně 
nejen prezident Maduro, ale i 
agenti a stratégové z Ruska. Podle 
agentury Reuters poslala Moskva 
do Caracasu jen v průběhu ledna 
na čtyři stovky vojáků. Kreml tato 
tvrzení vytrvale odmítá, není však 
žádným tajemstvím, že v Caracasu 
již léta pracují také agenti kubánští, 
kteří údajně velí venezuelské 
zpravodajské službě Sebin.
Přes všechny výše popsané nezdary 
a teror, který režim prezidenta 
Madura rozpoutal, se stále objevují 
noví politici odhodlaní proti němu 
bojovat v čele s Juanem Guaidó. 
Režim je však stále připraven – tak 
jako v mnoha případech předtím – 
udeřit a nynější odpor tvrdě rozdrtit. 
V Guaidóvi však opozice našla 
novou naději a odhodlání bojovat. 
Je navíc otázkou, zda se Maduro 
může nadále plně spolehnout na 
bezpečnostní složky Venezuely 
(někteří představitelé armády již 
oficiálně přešli k opozici). I přes 
počáteční nejistoty se z Guaidó stal 
neústupný protivník, který odmítá 
jakýkoliv dialog s Madurem. V 
zemích, jež ho uznaly, jmenuje 
své velvyslance a nevylučuje, že 
by podpořil případnou vojenskou 
intervenci Spojených států, které 
však v oblasti Latinské Ameriky 
mají velmi poškozené renomé. 
Současná krize se momentálně 
nachází ve stavu, který může vést 
k občanské válce, ale klidně i k 
útěku Madura ze země. Situace 
je natolik nepřehledná, že vývoj 
může jít téměř jakýmkoliv 
směrem. Nutno však podotknout, 
že venezuelský lid nečekají lehké 
časy ať už mu bude vládnout 
kdokoliv. Ekonomická krize, která 
Bolívarovskou republiku zasáhla, 
bude trvat ještě hodně dlouho 
a její vyřešení nebude vůbec 
jednoduché.
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Zatímco Evropské velmoci před 
staletími užívaly ke kolonizaci 
metodu mečů a ohně, dnes, v 
dobách, kdy koloniálním impériům 
už odzvonil umíráček, se iniciativy 
chopila země velkého draka, jejíž 
metody a přístup jsou v mnohém 
odlišné a vskutku originální.
ČLR na rozdíl od svých Evropských 
předchádců zvolila zcela odlišnou, 
byť neméně invazivní metodu. 
Dnes, kvůli absenci neprobádáného 
prostoru a existenci mezinárodního 
práva nelze jen tak zabrat kus 
území a Číňané to moc dobře vědí. 
Proto také využívají své superiorní 
ekonomické zázemí k ovlivňování 
regionílních vlád, úřadů a 
jednotlivců.

Afrika
Ještě nedávno byla pod jhem 
evropských mocností. Dnes je již 
prakticky celý Černý kontinent 
dekolonizován a je i zbaven několika 

neúspěšnných socialistických 
experimentů. Experimenty 
však nejsou zcela u konce. Jen v 
roce 2014 Čína investovala do 
africké infrastruktury (Například 
vysokorychlostní trať z Nairobi 
do Mombasy) 175 milionů dolarů, 
to je pro srovnání 10 krát více než 
investovaly Spojené státy. Dále 
Čína poskytuje některým státům 
enormní půjčky, u nichž je jasné, 
že je nebudou při své ekonomické 
síle nikdy schopny splatit. A v 
neposlední řadě využívá tamější 
obyvatelstvo jako levnou pracovní 
sílu. (Huavei budiž názorným 
příkladem) Přítomnost Čínské 
vojenské základny v Džibuty jen 
podtrhuje důležitost Afriky v očích 
Si Ťin-pchinga a jeho režimu.

Indočína
Indočína byla vždy v očích číňanů 
jen dalším vhodným místem pro 
expanzi a proto se nelze divit 

tradičně vyhroceným vztahům. Ty 
se začaly normalizovat až ke konci 
sedmdesátých let, kdy se právě 
ČLR (hlavně tehdejší předseda 
všečínského výboru Čínského 
lidového politického poradního 
shromáždění, Teng Siao-pching)  
zasadila o to, aby nebyla vnímána 
jako agresor. Odteď měla být 
pro státy bývalé Francouzské 
Indočíny důležitý partner. Dnes, 
o několik dekád později je i zde 
čínský vliv viditelný. Kdysy ospalé 
rybářské vesničky, jako je třeba 
Sihanoukville v Kambodži jsou nyní 
lukrativními turistickými centry 
s mezinárodními letišti. Působí 
zde stovky čínských společností 
a kambodžská armáda je nyní 
trénována čínskými vojenskými 
instruktory. Zkrátka přizpůsobuje 
okolí k obrazu svému. Otázkou je, 
co bude Čína chtít na oplátku?

Koloniální choutky země 
draka

Matyáš Vendl
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BREXIT
 Ivana Bogolová

Jaká je historie „rozvodu“ 
Spojeného království a Evropské 
unie?
Občané Spojeného království 
rozhodli o vystoupení z Evropské 
unie v referendu konaném 23. 
června 2016, kdy hlasovalo 51,9 
% (17,2 mil. hlasů) z celkových 
72,2 % zúčastněných voličů pro 
opuštění EU.  Záměr odejít z Unie 
byl oficiálně oznámen Evropské 
radě 29. března 2017. Od tohoto 
dne začala plynout dvouletá 
lhůta stanovená čl. 50 Lisabonské 
smlouvy pro vyjednání dohody 
o vypořádání vzájemných vztahů 
mezi UK a EU.
Vyjednáváním za Evropskou unii 
byl pověřen Michel Barnier, který 
vedl tým Task Force 50 – útvar 
Evropské komise zajišťující jednání 
o brexitu. Na přípravě se podílely 
další útvary a orgány EU - dopady 
brexitu a případný scénář odchodu 
UK bez dohody měl analyzovat 
útvar Evropské komise zaměřený 
na připravenost EU na brexit, 
Evropská rada vydávala pokyny k 
vyjednávání a hodnotí jednotlivé 
fáze vyjednávání, Rada EU 
projednávala dílčí a organizační 
otázky, povinností Evropského 
parlamentu je odhlasovat 
konečnou dohodu.
Za UK vyjednává premiérka 
Theresa May, ministr pro brexit 
a hlavní vyjednavač UK Stephen 

Barclay poradce premiérky pro 
EU Oliver Robbins, velvyslanec 
UK při EU Tim Barrow, ministr 
zahraničních věcí Jeremy Hunt 
a ministr pro zahraniční obchod 
Liam Fox.

Průběh vyjednávání
Po oficiálním oznámení Spojeného 
království o odchodu z Evropské 
unie bylo nutno organizačně 
zajistit jednání o přípravě 
brexitu. Evropská komise získala 
od Evropské rady mandát k 
vyjednávání za EU, rozsáhlá 
jednání byla rozdělena do dvou 
fází. První fáze jednání měla za úkol 
vyjednat podmínky v základních 
oblastech – práva občanů, finanční 

vyrovnání, irská hranice, rámcové 
vymezení budoucích obchodních 
vztahů, pravidla pro návaznost 
právního řádu, správa dohody o 
vystoupení. 
Ve druhé fázi měl být vyjednán 
rámec vztahů s UK po brexitu, 
zbývající oblasti spojené s 
problematikou odchodu UK a 
také bylo nutno zajistit dohodu 
o přechodném období do konce 
roku 2020.
Shody nad zněním dohody 
o vystoupení a na politickém 
prohlášení o rámci budoucích 
vztahů bylo dosaženo v listopadu 
2018. Dohodu o vystoupení UK z 
EU schválili zástupci 27 členských 
států EU na mimořádném 

Datum odchodu Spojeného království z EU 29. 3. 2019 vyplývající z dvouleté lhůty stanovené čl. 50 Lisabonské 
smlouvy se nakonec skutečným datem vystoupení z Evropské unie nestalo. Složitá jednání britské premiérky 
Theresy May a jejího vyjednávacího týmu s představiteli EU na přípravě dohody o vystoupení vyústila v 
trojí hlasování v britském parlamentu, který se ve všech případech vyjádřil proti dohodě. Následovala další 
složitá jednání o variantách odchodu včetně tzv. tvrdého brexitu, ze kterých nakonec vzešlo rozhodnutí o 
podání žádosti o odklad odchodu Spojeného království. Na mimořádném summitu EU pak bylo rozhodnuto 
o odkladu termínu až do 31. října, přičemž v případě schválení „rozvodové dohody“ britskými poslanci může 
odejít Spojené království z EU i dříve.
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zasedání Evropské rady 25. 11. 
2018, dohoda obsahuje také 
protokoly o Irsku a Severním Irsku, 
Gibraltaru a Kypru. Současně bylo 
odsouhlaseno politické prohlášení 
o rámci budoucích vztahů mezi 
UK a EU. 
Dohodou o vystoupení bylo 
stanoveno tzv. přechodné 
období, kdy UK nebude sice 
figurovat v orgánech EU, ale bude 
se postupovat v nastavených 
procesech, jako by bylo členem 
EU a bude tedy vázáno smlouvami 
EU. Nadále se také bude podílet na 
financování unijních programů, 
jako je např. Erasmus+.  Toto 
přechodné období má dle dohody 
trvat do konce roku 2020.
Dohoda o vystoupení byla poprvé 
předložena Dolní sněmovně 
britského parlamentu ke schválení 
dne 15. ledna 2019, k pozitivnímu 
výsledku pro Theresu May ale 
nedošlo. Sporným bodem se 
stala především tzv. irská pojistka 
týkající se budoucí podoby pohybu 
přes hranici mezi Irskem a britským 
Severním Irskem, rozpory byly 
také v oblasti financí směřujících 
do evropského rozpočtu. Na 
základě odmítnutí dohody měla 
premiérka Theresa May předložit 
nový návrh, labouristé dokonce 
vyvolali hlasování o důvěře vládě, 
které premiérka ustála. 
Dohodu se nepodařilo odsouhlasit 
ani v dalších dvou hlasováních, 
kterým předcházela jednání 
britské vlády, Dolní sněmovny i 
Evropské rady. Byly projednávány 
nejrůznější varianty vystoupení, 
počet návrhů se navýšil až na osm 
variant. Došlo také ke hlasování 
o tzv. tvrdém brexitu, který byl 
poslanci odmítnut. Evropská rada 
nakonec odsouhlasila odklad 
brexitu k termínu 31. 10. 2019 s 
možností odsouhlasení dohody o 
vystoupení i v dřívějším termínu. 
Vzhledem k datu odkladu by se 

také v UK měly v květnu konat 
volby do Evropského parlamentu, 
pokud do té doby nedojde ke 
schválení dohody o vystoupení 
britskými poslanci.



DIPLOMATICKÉ LISTY I 15ZAHRANIČNÍ SCÉNA

Základní data
23. 6. 2016                          Referendum o odchodu UK z Evropské unie
29. 3. 2017                          Oficiální oznámení odchodu UK z EU Evropské radě
29. 3. 2017 – 29. 3. 2019   Dvouletá lhůta pro vypořádání vzájemných vztahů EU a UK
červen – listopad 2017      1. fáze vyjednávání mezi EU a UK
březen – listopad 2018      2. fáze vyjednávání mezi EU a UK
28. 2. 2018                          Návrh právního textu dohody o vystoupení UK z EU (Evr. komise)
25. 11. 2018                        Potvrzení dohody o vystoupení na mimořádném zasedání Evr. rady
Leden - březen 2019         Trojí odmítnutí dohody Dolní sněmovnou britského parlamentu 
13. 3. 2019                          Odmítnutí tvrdého brexitu britskými poslanci
14. 3. 2019                          Schválení návrhu na krátký odklad britským parlamentem do 30. 6.
20. 3. 2019                          Předložení první žádosti o odklad brexitu do 30. 6. Evropské radě
21. 3. 2019                          Nesouhlas ER, nabídnuty varianty odchodu s termíny a podmínkami
25. 3. – 3. 4. 2019               Jednání o variantách brexitu                 
10. - 11. 4. 2019                  Rozhodnutí Evropské rady o povolení odkladu brexitu do 31. 10. 2019
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Volební program SPD (hnutí 
Svoboda a přímá demokracie) je 
velmi bohatou sbírkou prohlášení 
a slibů, se kterými je dobré se 
seznámit. Proč? Protože SPD je v 
naší zemi v současné chvíli čtvrtou 
nejsilnější stranou, stranou aktivně 
se podílející na chodu naší země 
a stranou se stále se zvyšujícím 
počtem fanoušků a příznivců. 
A co právě jiného, než volební 
program, je základem tohoto hnutí. 
Program, který oslovuje bezesporu 
tisíce lidí svým obsahem, který 
je však tak kontroverzní. Nechci 
jej zde zaujatě pouze soudit a 
kritizovat. Žijeme v demokratické 
společnosti, kde každý má právo 
na svůj názor, avšak cítím jakousi 
povinnost o něm pochybovat a být 
k němu kritický právě proto, že 
oslovuje tolik osob, i když obsahuje 
věci, které by se daly označit za 
čistý populismus a manipulaci. 
A já cítím, že se i v dnešní době 
vyplatí bojovat za pravdu, i když 
třeba nemusí být nutně příjemná.
Prvotním bodem samotného 
volebního programu SPD je 
„radikální změna politického 
systému, přímá demokracie, 
referendum, a odvolatelnost 
politiků”. Jak sami vidíte, ve 
skutečnosti se nejedná ani tak 
o jeden bod, jako hned o body 
čtyři. Nehodlám nyní odsuzovat 
samotnou proveditelnost těchto 
prohlášení jako takovou. Hodlám 
spíše zjistit, zda se zakládají na 
nějakém reálném podkladu, či jde 
o velkohubá prohlášení, jež mají 
zajistit co nejvíce voličů.

A k mému překvapení zjišťuji, 
že program SPD uvedený přímo 
na jejich stránkách je v určitých 
bodech přímo v rozporu s Ústavou, 
respektive uvádí, že prosazují něco, 
co již Ústava dávno uzákoňuje. A to 
přímou volbu poslanců. Je to tedy 
vlastně zbytečné uvádět. Poslanci v 
naší zemi již přímo voleni jsou ve 
volbách do Poslanecké sněmovny 
každé čtyři roky. Je k zamyšlení, že 
SPD se svými 22 poslanci ani to o 
té volbě zřejmě neví, nebo jim není 
studno to prohlašovat.
Další podivný rozpor hned v tomto 
bodě také nacházíme. A to sice 
na jednu stranu prohlašování o 
prosazování důsledného oddělení 
moci zákonodárné a moci výkonné 

a větší přenášení moci na občany 
a na druhou důraz na sloučení 
funkce premiéra a prezidenta, tedy 
vlastně případné koncentrování 
moci v rukou jednotlivce.
Druhým bodem je prosazování 
osobní, hmotné a trestní 
odpovědnosti politiků, tedy vlastně 
zrušení ústavně garantované 
imunity při výkonu veřejného 
mandátu. Tento samotný bod 
rozebírat nechci, avšak v jeho 
“vysvětlení” opět narážíme na 
víceméně prosazování věcí, jež 
jsou v současné době zákony již 
stanoveny. A to sice požadování 
přeměnění korupce veřejných 
prostředků na trestný čin (korupce 
již trestný čin je) a prosazování 

VŠECHNO ŠPATNĚ S VOLEBNÍM 
PROGRAMEM SPD

Jan Houška 

DOMACÍ SCÉNA
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nezávislé policie, soudů a státních 
zastupitelů. Tyto instituce však 
dle zákona již nezávislé jsou a 
je tedy nesmyslné dožadovat se 
jejich nezávislosti. SPD nepřikládá 
žádný důkaz, že by některá z 
těchto institucí porušovala právo 
a musíme se tedy spokojit s 
vysvětlením, že jde o prohlášení 
bez jakýchkoli podkladů.
Třetím bodem je prosazování 
vytvoření Zákona o prokázání 
původu majetku, který svým 
vysvětlením naprosto protiřečí 
zatím všemu, co v naší zemi 
uznáváme za společenské hodnoty. 
Vyzývá totiž k zabírání majetku 
osob, jejichž majetek je více jak 20 
milionů, pakliže nedoloží zpětně 
jeho legální nabytí pomocí 100% 
daně. (To v podstatě skutečně 
znamená zabírání majetku 
státem.) Nejen, že je taková věc 
velmi pochybná, až téměř jako 
z minulého století, ale navíc je 
zjevně napsána opravdu velice 
nebezpečně. Zamyslíte-li se nad 
obsahem tohoto bodu, dospějete 
k závěru, že nejen “zlý mafiánský 
podnikatel”, ale i vy a vaše rodina 
můžete být ohroženi zabavením 
majetku. Proč? Inu, 20 milionů 
korun je sice zdánlivě velké číslo, 
avšak při současných cenách 
nemovitostí, společně s veškerým 
vybavením, například rodinného 
domu, na něj může klidně i takový 
běžný obyvatel střední třídy 
dosáhnout. A to by znamenalo, že i 
váš majetek může být v budoucnu 
díky programu SPD nemilosrdně 
znárodněn.
A zde narážíme na další problém 
i další bod volebního programu 
SPD. Výzva ke všeobecnému 
snižování daní. Ta vlastně rovnou 
protiřečí s bodem, jenž byl zapsán 
předtím a který vyzýval ke 100% 
dani. Avšak jinak je tento bod 
víceméně v pořádku, neb právu 
nijak neodporuje.

Podobný problém je s bodem číslo 
pět, tedy vytvářením pracovních 
míst a ulehčení zátěže podnikatelů. 
Zde opět ale vyvstává otázka, jakým 
způsobem takového ulehčení lze 
dosáhnout, když podnikatelé mají 
ve velké míře větší celkový majetek 
než 20 milionů korun a teoreticky 
by museli veškeré své příjmy ještě 
navíc doložit, jinak by o vše přišli.
V bodě číslo šest SPD vyzývá pro 
zakázání lichvy, jež je ale trestním 
zákoníkem již zakázána.
V bodě číslo sedm SPD vyzývá 
k odporu proti “pozitivní 
diskriminaci” a preferenci člověka 
na základě rasy, etnika, sexuality, 
či náboženství ve školství a 
zdravotnictví. O takové formě 
celostátního preferování se však 
nikde jinde než v programu SPD 
nehovoří a žádný takový případ 
nebyl ještě v ČR zaznamenán. 
Naopak byly zaznamenány útoky 
a diskriminace na základě rasy, 
etnika, sexuality či náboženství 
v tomto odvětví, a to například 
během útoků na školáky v Teplicích 
apod.
Bod číslo osm na tento problém 
navazuje a rozšiřuje jej. Hovoří 
o reformě sociální sítě, která 
by fungovala jen pro slušné 
lidi, a ne pro parazity a lenochy 
a kriminálníky. Tento bod je 
napsaný způsobem, který by mohl 
evokovat určité myšlenky, jež jsou 
proti Listině základních práv a 
svobod, tedy dalšímu Ústavnímu 
zákonu. Nicméně, i když nečteme 
mezi řádky, je velmi zjevné, že 
tento bod požaduje něco, co je již 
zákonem ošetřeno. Nikdo, kdo 
aktivně vykonává trest za trestný 
čin či přečin, nedostává díky tomu 
větší nárok na sociální dávky.
Bod číslo devět není v rozporu 
s právem, jde pouze o reformu 
dluhů a oddlužení státu po vzoru 
Švýcarské federace.
Bod číslo deset je ovšem jakousi 

perličkou na závěr, neb provolává 
zvýšení suverenity v rámci EU a 
obecně upravuje vztahy s touto 
mezinárodní organizací. Také zde 
popisuje postoj SPD k migrantům 
a islámu, který již téměř hraničí 
s naprostou diskriminací. SPD 
požaduje, aby islamisty (čtěte 
vyznavače islámu) sledovala tajná 
služba na každém kroku, což je 
porušení Listiny základních práv 
a svobod naší země, neboť to 
porušuje právo jedince na osobní 
soukromí. Dále považuje přísnou 
kontrolu našich státních hranic 
před islámisty skrz Policii ČR. 
Takový akt by však byl porušením 
Schengenské dohody, nehledě na 
to, že kontrolu hranic nespravuje 
Policie ČR, ale státní Celní správa.
Dále SPD volá po reformě armády, 
kterou chce rozšířit o jakousi 
domobranu kontrolující ulice před 
nebezpečným islámem, což evokuje 
opět temnou dobu minulého 
století a dalo by se to považovat 
za zpochybňování tradičních 
humanitních hodnot. Dále volá 
po stáhnutí našich vojáků z misí 
OSN a umístění vojáků na naše 
hranice, což porušuje hned několik 
mezinárodních dohod a závazků, 
které ČR má. K Evropské Unii 
jsou přívrženci SPD velmi kritičtí, 
rozporuplně prosazují, že by ji buď 
reformovali, anebo rovnou odešli. 
(Uspořádali o tom referendum.)
A to je vše, co se dalo vyhledat o 
programu tohoto hnutí. A nyní je 
otázkou, co o tom bude smýšlet 
čtenář sám. Zda mu budou, i přesto 
pře ze všechno, hodnoty SPD 
připadat sympatické a atraktivní, 
či zda uvidí jejich podivnou 
strukturu a populismus, který 
nemá a ani nemůže mít reálný 
základ. V jednom se totiž dá s SPD 
souhlasit, volba je vždy jen a pouze 
na nás jednotlivcích.

DOMACÍ SCÉNA
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Úspěchy a neúspěchy 
pražské koalice
Už něco přes 4 měsíce vládne Praze nová koalice 
složená z Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu 
(TOP 09, STAN A KDU-ČSL) v čele s primátorem 
Zdeňkem Hřibem (Piráti). Co jsou jejich priority už 
dávno víme, ale zda se je snaží dodržet, to je otázka.
V poslední době se nejvíce řeší spor mezi premiérem 
Andrejem Babišem (ANO) a právě pražským 
primátorem Zděňkem Hřibem o to, co by mělo stát 
na pozemcích v Letňanech, které vlastní magistrát. 
Andrej Babiš by zde rád viděl administrativní centrum 
pro více jak deset tisíc státních úředníků, kteří by se 
sem přesunuli z některých ministerstev. Zdeněk Hřib 
by zde naopak chtěl vystavit moderní nemocnici pro 
občany severu Prahy o kapacitě tisíc lůžek, která by 
vyšla zhruba na 8,5 miliardy korun, a také byty pro 
občany Prahy. 
Zatímco v jiných odvětvích Praha není aktivní, 
tak doprava je pravý opak. Radní pro dopravu 
Adam Scheinherr (Praha Sobě) už před volbami 
sliboval kontrolu pražských mostů, především toho 
Libeňského, aby se neopakoval hrozivý případ pádu 
Trojské lávky z prosince roku 2017. Ta by se právě 
za dobu vlády této koalice měla začít stavět a také 
dostavět.
Členové Spojených sil pro Prahu se zas bili o prosazení 
projektu tramvají přes Václavské náměstí. Ve hře jsou 
také hlavní projekty, které už dávno stát měly, jako je 
metro D a vlak na pražské letiště.

Pojďme se tedy podívat na 5 dopravních řešení, které 
hýbou Prahou.

Smog v Praze
Smog je po Ostravě právě v Praze nejvíc nesnesitelný, 
a tak se ho rada hlavního města rozhodla řešit. Po 
návrhu radního pro životní prostředí Petra Hlubučka 
(Spojené síly pro Prahu – TOP09) a schválení radou 
města se bude v případě smogové situace jezdit v 
MHD  zcela zdarma. Praha by tak chtěla přimět 
řidiče, aby nechali své osobní automobily doma. Tento 
krok Prahu v případě smogové situace vyjde asi na 5 
milionů korun za jeden den.

Tramvaje na Václaváku
O vybudování tramvajové, kvůli propojení tramvají 
mezi Muzeem a Václavským náměstím bojuje 
především strana Spojených sil pro Prahu. A jen co 
koalice vznikla, začalo se jednat. Velkým krokem bylo 
hlavně podání návrhu na prozkoumání stability a 
nosnosti střech metra Muzeum a Můstek A. Jedna z 
možností je také vedení tramvají Opletalovou ulicí či 
přes park u Hlavního nádraží. Část úseku už stojí, a 
to mezi budovou Národního muzea a Státní operou. 
Jde asi o 30metrový úsek, na kterém by měla později 
stát přesunutá tramvajová zastávka Muzeum. Ačkoliv 
podle obyvatel to není příznivý krok, urbanisté a 
dopravní experti to vítají. Trať hlavně ulehčí úsekům 
v ulici Lazarské a Karlova náměstí.

Pražské mosty
Pokud jste se v poslední době chtěli dostat z Holešovic 
po mostu, asi jediná jistota byla po Trojském mostu, 
protože ostatní mosty neprožívají dobré období. 
Trójská lávka už nestojí, druhý nejslavnější most 
Česka, ten Libeňský, který je v havarijním stavu, 
měl být bytovým domem a část Hlávkova mostu se 
uzavřela z minuty na minutu. Most Barikádníků také 
v dobrém stavu není. 
Libeňský most by se bourat neměl. Pro jeho zachování 
je především Praha Sobě, která je na Praze 7 jako 
doma. Měl by se pouze opravit. Most byl před rokem 
uzavřen, ale po měsíci se na něj automobily a tramvaje 
opět vrátily, i když tramvaj tu jede v podstatě krokem. 
Zatím není vůbec jasné, co se s mostem stane. Návrh 
ANO na postavení obytného domu byl zamítnut.
Hlávkův most je v hodně špatném stavu, ale v tom 
nejhorším stavu je přemostění tramvajové křižovatky 
Vltavská ve směru z centra. Nejdříve se mluvilo o 
zbourání, ale následně byl most u Vltavské pouze 
v daném úseku podepřen, což se hlavně dotklo 
tramvají. Ty nemohly téměř dva týdny na Vltavskou 
vůbec zajíždět, a tak byly odkloněny přes Výstaviště 
Holešovice a na Dělnické se opět napojily. Tramvaj 
linky 14 ve směru z centra byla zkrácena do obratiště 
Těšnov. Po podepření mostu se tramvaje vrátily zpět, 

Kryštof Robin Háša
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pouze linka 14 ve směru do centra jezdí (vrchem) přes 
zastávku Nábřeží Kapitána Jaroše, protože na koleji 
leží podpěrný pilíř, který tu nejspíš ještě nějakou dobu 
zůstane.
Dvorecký most. Jestli jste o něm dosud neslyšeli, 
nevadí, most totiž ještě nestojí. Jeho návrh tu ale už 
je. Měl by spojit část Prahy 5 s Prahou 4 od zastávky 
Lihovar přes Vltavu do Braníka. Most bude sloužit 
především MHD, a to tramvajím a autobusům. Pro 
tramvaje je to úplně nové spojení, nyní musí linka 
21 cestu směrem do Modřan zdolat (vrchem) přes 
Palackého náměstí, a tak si zajíždí. Autobusy cestu 
znají, ale po Jižní spojce, která je až moc vytížená a 
autobusy nabírají zpoždění. Jestli most stát bude, to 
ještě nevíme, ale přejeme mu hodně štěstí

Metro D
O metru D se už mluví celkem dlouho. Podle některých 
plánů už mělo stát. Realita je ale jiná, ještě se totiž ani 
nekoplo do země. A plno pozemků není vykoupeno. 
Cena výstavby metra každý rok stoupá. Jeden z mála 
posunů v této oblasti je novela zákona o autonomních 
vlacích, která prošla vládou. Trať by měla vést z Depa 
Písnice na Náměstí Míru, v první etapě by končila na 
Pankráci. Měla by mít 12 stanic. Linka by ulevila hlavně 

autobusům z Kačerova a Budějovické a usnadnila by 
tak lepší dostupnost jihu Prahy. Rada města by chtěla 
především aspoň do konce období začít stavět. Zda se 
tak stane, to je otázka. 

Vlak na letiště
Vlak na letiště je od stavby asi stejně daleko jako metro 
D, i když oba projekty podporuje i vláda. U vlaku je 
ještě složitější to, že nevíme, kudy pojede. Největší 
úspěch má ale trať z Masarykova nádraží přes Dejvice 
až na letiště s odbočkou do Kladna. Největší problém 
je v části mezi Dejvicemi a Ruzyní, kde by se vlak měl 
dostat pod zem. Nyní je zde zastaralá jednokolejná 
trať, která má malou kapacitu. Nová trať by byla 
elektrizovaná a dvoukolejná. Letiště by z centra města 
bylo dosažitelné za 27 minut. V poslední době se řeší 
i prodloužení metra z Motola přes Dědinu na letiště.
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Nejstarší, nejdelší, nejvytíženější. Její historie sahá 
až do 30. let 20. Století. Je 376 km dlouhá a jsou s 
ní neustálé problémy. Řeč je o všemi známé dálnici 
D1. Dálnice, která svou kvalitou připomíná spíše 
tankodrom a její plynulost, nám všem leze na nervy. 
Bohužel si zatím si můžeme nechat pouze zdát o kvalitě 
dálnic našich německých nebo rakouských sousedů. 
Ale proč? Je skutečně v naší republice nemožné, aby 
byla nejdůležitější dálnice spolehlivá?
Pan premiér Andrej Babiš tvrdí, že jeho ministr 
dopravy Dan Ťok odvádí skvělou práci. Nikdy se 
prý nestavělo a neotevíralo tak jako teď. Tvrdí, že v 
roce 2018 postavil 26 km nové dálnice D1. Bohužel, 
to není pravda. Například jen způsob jakým je D1 
rekonstruovaná. Firma Geosan, která měla v roce 2018 
na starost rekonstrukce v úseku mezi Humpolecem 
a Větrným Jeníkovem, hrubě nedodržovala časy, ve 
kterých se mělo na dálnici pracovat. Jinými slovy, se 
vůbec na dálnici nepracovalo. Firma Geosan už na 
starost práce nemá. Odstoupila, protože pochopila, 
že by nedodržela lhůtu, ve které mělo být vše hotové. 
Soutěž o novou firmu se vyhlásí až na jaře a to 
znamená, že se práce rozběhnou až v červnu. Pan 
ministr ale uznává, že rekonstrukce na dálnici D1 
se nepovedla a není spokojen s tím, jak vše s firmou 
Geosan dopadlo.
Podle NKÚ se v roce 2018 na dálnici D1 zmodernizovalo 
21 km a postavili se 4km nové dálnice D1. Pan 
ministr ovšem tvrdí, že data, která ukazuje NKÚ jsou 
nesprávná a že se na dálnici zmodernizovalo 71 km. 
Dokonce plán ministra Andreje Babiše je takový, že 
do roku 2021 postaví 100 kilometrů modernizované 
D1. Bohužel, podle zjištění NKÚ bylo od roku 2015 
postaveno 42 nových dálnic. Ne D1, ale všech dálnic.
My jenom můžeme tiše sledovat dění kolem naší 
oblíbené dálnice. Můžeme si jenom lámat hlavu nad 
tím, která data jsou skutečně pravdivá, jestli ty pana 
premiéra, nebo data nezávislé kontrolní instituce, 
která nepotřebuje manipulovat s rozumem voličů.

Dálnice D1 
Mathias Kliment 
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Bude brexit pro Spojené 
království výhodný? 

Jan Houška

Brexit je velkým tématem poslední doby, které je 
projednáváno prakticky každý den. Jednání se neustále 
posouvají a vyvíjejí a my jsme o tom pravidelně 
informováni ze strany médií. V tomto chaosu se jeden 
může tak snadno ztratit, a zapomenout na tu hlavní 
a nejdůležitější otázku, která s Brexitem nastává: ,,Co 
přesně Brexit přinese?”
Odpovědi na tuto otázku se líší obvykle v souvislosti 
s tím, kdo odpovídá. Mnozí ekonomové, především ti 
pro-evropsky orientovaní, tvrdí, že takzvaný ,,tvrdý” 
Brexit by měl pro ekonomiku VB extrémní dopad a 
způsobil by například pokles HDP o neskutečných 7%. 
Jiní ekonomové, řekněme ti více “pro-britští”, naopak 
tvrdí, že ,,tvrdý” Brexit by byl pro VB přínosem a 
ekonomika by se o 7% ještě zvedla.
Dle mého skromného názoru je pravda někde 
uprostřed. Makroekonomika stojí vždy především na 

samotných lidech v daném státě, na jeho občanech. 
Je tak zřejmé, že pokud by ,,tvrdý” Brexit nastal, musí 
dojít k okamžitému ekonomickému poklesu. Kauza 
se vleče již dlouho, a Británie má s EU ekonomické 
vztahy, které ,,tvrdý” Brexit násilně přesekne jako 
pomyslnou pupeční šňůru. Ale znamená to nutně, že 
se Británie dostane do krize, ze které již nevystoupí? 

Myslím si, že nikoliv. Británie má v EU velmi 
výhradní postavení, a není do ní tolik integrována. 
(Není například členem ,,Eurozóny”) Navíc je důležité 
si uvědomit, že výstup Británie z EU je historicky 
prvním aktem vystoupení z této organizace, tedy jej 
nelze prakticky s ničím srovnávat. Vychází se tak vždy 
především hlavně z teoretických předpokladů, které 
se ale nemusí zakládat na realitě. Teorie a praxe se 
totiž mnohdy liší.

KOMENTÁŘE
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Proč (ne)chodit 
k volbám do 
Evropského 
parlamentu?

Jakub Janik

Blíží se volby do Evropského parlamentu, po indickém největšího demokratického 
parlamentu na světě, a s tím také přichází rozhodování o tom, koho volit nebo jestli k volbám 
vůbec jít.

Když jsem přemýšlel o tom, 
proč by se mělo jít k volbám do 
Evropského parlamentu, tak mě 
okamžitě napadla jednoduchá 
odpověď – Přeci proto, že se k 
volbám chodit má, k jakýmkoliv. 
Je to přeci ‘občanská povinnost‘ 
každého, účastnit se voleb a 
rozhodovat o budoucnosti. Pokud 
se někdo neúčastní voleb, nemá 
pak právo si stěžovat. Když jsem 
pak přemýšlel o tom, proč by někdo 
naopak neměl jít k volbám, tak jsem 
si řekl, ať hlavně nechodí voliči 
extrémistických a euroskeptických 
stran. I když se jedná o komentář, a 
tudíž bych si i takové zjednodušení 
mohl dovolit, je jasné, že většina 
z tohoto prohlášení cítí určité 
pokrytectví. Dle mého názoru 
ale platí alespoň první část 
toho, co jsem napsal. Pokud lidé 
chtějí opravdu rozhodovat o své 
budoucnosti o tom, kam směřuje, 
ať už jejich obec, stát nebo celá 

Unie, musí se účastnit voleb a zvolit 
si své zástupce do zákonodárných 
sněmů.
Už se stalo tak trochu zvykem, že 
všechny (nebo téměř všechny) 
volby jsou z nějakého důvodu 
klíčové. Ani nadcházející volby 
do Evropského parlamentu 
nejsou výjimkou. Nacházíme se v 
situaci, kdy jsou v celé řadě zemí 
na vzestupu radikální hnutí. Ta 
jsou navíc často podporována 
organizačně i finančně cizími 
velmocemi. Krásný příkladem 
je francouzská Národní fronta 
Marine Le Pen (dnes Národní 
sdružení), německá AfD, Zlatý 
úsvit v Řecku nebo italská Liga, u 
které se aktuálně řeší napojení na 
Rusko, které mělo machinacemi 
s cenou ropy finančně podpořit 
tuto vládní a silně euroskeptickou 
stranu. Faktem je, že i u nás mají 
euroskeptické strany pohodlnou 
většinu, ať už mluvíme o radikální 

SPD, tradičně protievropské 
KSČM, protievropsky 
populistickém hnutí ANO (i když 
naštěstí její europoslanci drží 
většinou linii své frakce ALDE) 
nebo většinově euroskeptické 
ODS. To, že se mocnosti snaží u 
svých „geopolitických“ soupeřů 
ovlivňovat volby, není žádnou 
novinkou. Co je nového, je míra 
toho, jak se to dnes stává prakticky 
normou. To je z mého pohledu jeden 
z důležitých důvodů, proč by měli 
proevropsky smýšlející lidé nejen u 
nás, ale ve všech členských státech 
jít k volbám a volit strany, které se 
jasně deklarují jako proevropské, 
případně eurorealistické. Je jasné, 
že Evropská unie není dokonalá a 
potřebuje reformovat, je jasné i že 
každý si její reformu představuje 
jinak. Pokud ale získají zásadní 
vliv v Europarlamentu populisté 
a antievropané, bude mít starý 
kontinent vážné problémy. Výčet 
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všech skvělých věcí, které nám 
Unie dává, by se do rozsahu 
článku nevešel, ale je důležité si 
připomínat věci, které jsou pro 
nás důležité a které nám Unie 
dává. Pro mě je to primárně mír, 
který v takovém rozsahu a délce 
na kontinentě snad nebyl. Pak 
rozhodně svoboda, kterou nám 
členství v Unii zajišťuje. Nesmíme 
ale zapomínat ani na „přízemnější“ 
věci, jako jsou volnost cestování, 
nižší ceny, které máme díky absenci 
cel, možnost studovat v zahraničí 
a s tím spojená finanční podpora, 
rostoucí význam Unie a tedy i jejích 
členů ve světě, díky kterému jsme 
schopni jednat s velkými hráči za 
podmínek, na které bychom jako 
jednotlivé státy nikdy nedosáhly, a 
celá řada dalších věcí. 
Když se ale podívám na toto téma s 
odstupem od svého «světonázoru», 
tak musím zopakovat svou 
původní tezi. Pokud chcete 
ovlivňovat dění a chcete udržet 
nebo jakkoliv změnit Evropskou 
unii, tak k volbám běžte, neplatí, že 
se jedná o nedůležité volby. Pokud 
k nim jít nechcete, dá se to také 

pochopit, zvlášť u «euroskeptiků», 
ale nejdřív se zkuste zamyslet, čím 
svou absencí přispějete v současné 
společnosti. Volby jsou hodně o 
svědomí, pokud tedy budete se 
svou odpovědí spokojeni, tak k 
volbám nechoďte, protože pro sebe 
máte vyřešeno, a názor ostatních 
vás díky demokracii, kterou u 

nás chrání i Unie, nemusí až tak 
zajímat. 
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Merzliakova Ekaterina

Ve třetí části této adrenalinové akční série má John 
Wick v patách celou armádu lovců odměn usilujících 
o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho 
hlavu. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného 
mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table 
se z Johna Wicka stává excommunicado - psanec, 
který je terčem zabijáků po celém světě. Připravte se 
na válku!

16.05.2019
JOHN WICK 3
(Akční / Krimi / Thriller)

30.05.2019
GODZILLA II KRÁL MONSTER 
(Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-Fi)

23.05.2019
ALADIN
(Dobrodružný / Fantasy / Muzikál)

30.05.2019
ROCKETMAN
(Životopisný / Drama / Hudební)

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.

Životní příběh hudební legendy Eltona Johna vinoucí 
se od jeho hudebních začátků až na samotný vrchol, 
protkaný jeho největšími hity.

Godzilla se střetne s jedněmi z nejznámějších monster 
v historii popkultury. Nový film sleduje osudy 
kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové 
změří síly s armádou obrovských monster, včetně 
impozantní Godzilly. Ta se střetne s gigantickou 
radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také 
svým největším nepřítelem, trojhlavým Kingem 
Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, které byly 
doposud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou 
bojovat o nadvládu a samotná existence lidské rasy 
tak visí na vlásku.

Filmy
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Koncerty Divadlo

Akce
26.05.2019
Muse

19.06.2019
Open air koncert 

07.06.2019
Addic

07.06.2019 - 08.06.2019
Praha Žije Hudbou

25.05.2019
ROMEO A JULIE
(divadlo ABC )

19.06.2019
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
(Divadlo Radka Brzobohatého)

24.05.2019
SMRT MU SLUŠÍ!
(Švandovo divadlo )

24.06.2019
LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU
(Divadlo Kalich)

31.05.2019
PO KONCI SVĚTA
(Divadlo Bez zábradlí)

23.05.2019
MISANTROP
(Stavovské divadlo)

14.06.2019
FESTIVAL MINIPIVOVARŮ
(Letohrádek královny Anny )

08.06.2019
FESTIVAL AMBASÁD FOOD&CULTURE
(Farmářské trhy, Praha 6)

19.06.2019
ZAŽIJ PORTUGALSKO
(Pěší zóna Anděl )

05.06.2019
ZAŽIJ FRANCII
(Pěší zóna Anděl )

24.05.2019 
NOC KOSTELŮ
(Praha)

23.06.2019
STREET FOOD JAM #2
(Pěší zóna Anděl)

Merzliakova Ekaterina
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Již každým dnem se Velká 
Británie odpojí od Evropské unie, 
ale ještě než se tak stane, bychom si 
mohli připomenout, jak se vlastně 
v této zemi oblékají a zaměříme se 
konkrétně na královskou rodinu a 
jejich šatník. Jak jistě všichni víme, 
Velká Británie je královstvím v 
čele s královnou Alžbětou II., a ta 
bude první, na koho se podíváme. 
Tato dáma bezpochyby udává styl 
mnoha ženám, je velice elegantní a i 
ve svém věku umí být chic. Otázkou 
však zůstává, jak to dělá? Její styl 
oblékání je dost konzervativní, ale 
na druhou stranu velmi slušivý, 
hezký a pro ženu jejího postavení 
přímo ideální. Nicméně existuje i 

Royal dress code ve 
Spojeném království 

Adam Uhlíř

pár výjimek, kterými královna své 
outfity oživuje. Tím mám na mysli 
zejména pastelové barvy kostýmků, 
které jsou pro ni typické už pěknou 
řádku let. Přece jenom je to už 
67 let, co usedla na trůn a za tu 
dobu se její šatník moc nezměnil. 
Pochází z královského rodu, s čímž 
se pojí i jistá dávka sebevědomí. 
Alžběta si jednoduše může něco 
takového dovolit. Na kostýmkách 
je vidět precizní krejčovská práce 
a ani kvalita materiálu nezaostává.
Jako další představitelku britské 
královské rodiny jsem si vybral 
Její královskou Výsost vévodkyni 
z Cambridge Catherine Elizabeth 
Middleton, známou též jako Kate. 

Kate je manželkou prince Williama, 
vnuka královny a jejího manžela, již 
zesnulého prince Philipa. Kate se v 
poslední době nechvalně proslavila 
fotkou svého pozadí, kdy jí vítr 
nadzvedl sukni a nechtěně bylo 
vidět víc, než původně zamýšlela. 
Královna jí na základě této stále se 
omílající nepříjemnosti zakázala 
nosit volné sukně a vévodkyně od 
té doby volí pouze střih pouzdrový. 
Jestliže ale pomineme kritiku, 
Catherine je opravdu krásná 
žena, která má šmrnc. Její vkus je 
jednoduchý a přitom velice stylový, 
za to však neděkujme jí, ale módní 
stylistce Natasche Archer, kterou 
pro manželku svého vnuka najala 
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samotná královna. Za co si ale Kate 
zaslouží obdiv je její takříkajíc 
recyklování šatníku. Mnohokrát 
jsme ji mohli zahlédnout ve 
stejném oblečení, přestože by si 
mohla dovolit mít každý den jiné 
šaty či nový kabát. Kate tím dává 
najevo, že je zbytečné plýtvat a 
šetří nejen královskou peněženku, 
ale i životní prostředí. Finance 
své rodiny spoří i nakupováním v 
běžných obchodech, nestydí se za 
to, že nosí konfekci.
Vévodkyně ze Sussexu, americká 
herečka a manželka prince Harryho, 
Meghan Markle. Teprve nedávno 
jsme oslavovali jejich pohádkovou 
svatbu, kdy byla Meghan oblečena 
v krásných, ale pro veřejnost 
překvapivě dost konzervativních, 
krémově bílých šatech. Ty pro ni 
vytvořila návrhářka Clare Waight 
Keller, která začala nedávno 
pracovat pro slavnou francouzskou 
značku Givenchy. Na hlavě měla 
Meghan platinovou korunku 
posázenou diamanty, zapůjčenou 
přímo od britské královny. 
Meghan je pod drobnohledem 
veřejnosti a po svatbě s Harrym 
výrazně změnila svůj šatník. Čím 
to? Před svatbou jsme ji mohli 
vidět ve spíše tmavých barvách, 
nicméně po uzavření sňatku 
nosí barvy světlé, a to zejména 
starorůžovou. Experti na ženské 
odívání tvrdí, že tím chce do světa 
vykřičet, jak moc je zamilovaná, 
kde je však pravda, ví jen ona 
sama. Na druhou stranu musí 
respektovat nějakou předepsanou 
etiketu, kterou svými kreacemi 
před vstupem do královské rodiny 
rozhodně nedodržovala. Nešlo 
si nevšimnout, že Meghan roste 
bříško, můžeme se tedy těšit nejen 
na dalšího následníka trůnu, ale 
i na to, jak se budoucí maminka 
popere s těhotenskou módou.
Abych tu nemluvil pouze o royal 
dress code pro dámy, vybral jsem na 

závěr jednoho pánského zástupce, 
a tím je princ Harry, vévoda ze 
Sussexu, manžel Meghan Markle 
a vnuk Alžběty II. Princ Harry je 
voják každým coulem a i na jeho 
svatbě tomu nebylo jinak. K oltáři 
šel v tmavě modré kapitánské 

uniformě elitního jezdeckého 
regimentu “Blues and Royals”. I 
jemu to velice slušelo a můžeme ho 
brát jako inspiraci.
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After  the  end of the Cold War and the dissolution 
of  the Warsaw Pact, one of  the  important foreign 
policy objectives  of  the  Czech  Republic was  to 
become part of the Euro-Atlantic security structures, 
and above all a full member of NATO. On the way 
to this membership, the Czech Republic underwent  
the Partnership for Peace Alliance. On 15 April 1998, 
the Chamber  of  Deputies  of  the Czech Parliament 
approved  the  accession of  the Czech Republic to 
NATO and on 30 April the accession was approved by  
the  Senate  of  the  Parliament of  the  Czech Republic. 
On March 12, 1999, the Czech Republic joined NATO 
with Poland and Hungary.  The documents were 
signed by Secretary of State Madeleine Albright for 
the United States, by Foreign Minister Jan Kavan 
for the Czech Republic, by Foreign Minister János 
Martonyi for Hungary and by Foreign Minister 
Bronisław Geremek for Poland. The ceremony 
marking the entrance of the three countries took place 

in the Harry S. Truman Library in the American city 
of Independence, Missouri.  
With its membership, the Czech Republic acquired 
collective defense guarantees in accordance with 
Article 5 of the North Atlantic Treaty and, at the same 
time, undertook to participate in the defense of its 
Allies as well as to enhance its defense capabilities. 
The Czech Republic thus achieved one of its top 
strategic foreign policy goals that were publicly 
declared as a priority already for Czechoslovakia in 
1992. The Czech Republic created a new foreign and 
security policy, successfully organized and hosted 
the historic NATO Summit in 2002 in Prague to 
demonstrate preparedness and activity and show 
democratic changes and reforms in its structures. The 
Czech Republic started the era of transformation of 
the Czech Army into a fully professionalized army. 
New programs and trainings were prepared together 
with the help of other members and the Czech 

20th anniversary of joining 
NATO 

Haseeb Khan
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Republic regularly participated in trainings, meetings 
and missions of NATO. The Czech Army is not big, 
but the Field Hospital together with the Battalion of 
nuclear, biological and chemical protection is doing 
an excellent job and Czech medics are known for their 
high qualities. 

 
Since its accession the Czech Republic has been 
taking part in the work of different NATO bodies. The 
Permanent Delegation of the Czech Republic to NATO, 
led by an Ambassador-Permanent Representative 
to the North Atlantic Council, represents the Czech 
Republic’s interests in NATO on a day-to-day basis. 
Membership to NATO determines Czech Republic’s 
security policy in a decisive manner. Taking part in 
decision making that influence the security situation 
in the entire Euro-Atlantic area means assuming 
full responsibility for these decisions and readiness 
to carry them out. The Czech Republic is actively 
engaged in peacekeeping missions in different parts of 
the world, for instance, has taken part in safeguarding 
security and stability in South-East Europe (NATO 
KFOR mission in Kosovo and EU ALTHEA operation 
in Bosnia-Herzegovina), in stabilizing Iraq (NATO 
Training Mission in Iraq), and in stabilizing and 

fighting against terrorism in Afghanistan (NATO 
ISAF operation). 
The Czechs value and support the security that 
NATO membership offers. For a large portion of the 
population, as well as for the political elite, NATO 
membership also became part of their new identity, as 
being embedded in Western civilization. On a practical 
level, it brought security guarantees unrivalled in 
the past and is thus regarded as one of the most 
important achievements of security politics since 
the fall of communism. Without doubt, membership 
of NATO has also had a huge impact on the 
transformation of Czech military. Since joining, the 
country has continually aimed at developing even 
more modern and mobile armed forces, capable 
of achieving an adequate level of interoperability 
with new allies. The perception of full security has 
strengthened the willingness of the Czechs to invest 
in national defense and to modernize their military. 
Two-thirds of the public recognizes that effective 
membership in NATO entails a well-performing 
Czech military that is integrated fully in NATO. The 
Czech Republic is a trusted and reliable ally in line with 
the obligations arising from NATO membership. The 
Czech Republic supports the further development of 
alliance capabilities in the area of so-called new threats 
(e.g. energy and cyber-security, counter-terrorism). 
It considers it crucial to develop the Alliance’s 
capabilities to face the threat of the so-called hybrid 
attack, which consists in the complex organized use 
of military, paramilitary and non-military methods. 
It is ready to support fundamental military reform, 
if there are reasonable assurances that the funds for 
reform will not be squandered through corruption or 
poorly thought-out strategy of modernization. 
The North Atlantic Treaty Organization is without a 
doubt the most successful defense grouping in history. 
NATO has succeeded in its main mission, the one it 
was founded for. As the largest peacetime political and 
military alliance in the world, it continues to remain 
significant in global affairs for peace and stability. The 
Alliance is an institution overarching security and 
political tasks and represents a link between Europe 
and the United States. It is the interest of each country 
to contribute to the smooth operation of the Alliance 
and the Czech Republic is doing so.
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7. března roku 1850 se na 
jihu Moravy, respektive ve 
městě Hodonín, narodil první 
československý prezident Tomáš 
G. Masaryk, který se více než 
politikem cítil být filozofem, 
spisovatelem a pedagogem. Tyto 
profese mu byly v mnohém bližší 
než politické aktivity, které však 
vzhledem ke svému postavení 
musel též konat. Rozsah tohoto 
článku nedovoluje hlubší popis 
života T. G. M. a jeho názorů a 
myšlenek. Pojďme si proto alespoň 
představit Masarykův pohled na 
politiku, který by dnes někteří 
možná označili za populistický.
Masaryk vlastně vstoupil do 
aktivní politiky dvakrát. Poprvé 
na přelomu 80. a 90. let 19. století, 
kdy byl zvolen na kandidátce 
Národní strany svobodomyslné 
(mladočeši) do Říšské rady za 
obvod Písek-Volyně-Horažďovice-
Sušice-Klatovy-Domažlice. Jeho 
působení v parlamentu bylo 

však velmi krátké. Masarykovi 
se sice hned na začátku podařilo 
proniknout do složité politické 
práce parlamentu a s úspěchem 
přednesl mnoho podnětných 
projevů, ale postupně se dostával 
do diskuzí s radikálními členy 
strany, kteří jeho aktivity úspěšně 
blokovali. V září 1893 se proto 
mandátu vzdal. V dalších letech se 
věnoval především pedagogické a 
literární práci. O politickou situaci 
však zájem neztratil.
Nutno podotknout, že Masaryk 
tehdejší politice vyčítal nejen 
přílišné stranictví, ale i její celkový 
obsah (účel). Jeho definice politiky 
byla pro tehdejší politiky zásadně 
cizí.  Politika v jeho vidění je 
především provádění a upevňování 
humanity (láska k bližnímu) uvnitř 
i navenek. Politiku proto důsledně 
podřizoval etickým zákonům. 
Politiku navíc nepovažoval za 
řemeslo, ale spíše za vědu úzce 
spojenou s dalšími obory: právo, 

ekonomie, dějiny, sociologie. To 
vše lze shrnout Masarykovým 
citátem: „Mravnost dnes znamená 
do velké míry mravnost politickou. 
Nedělejme rozdíl mezi politikou a 
mravností.“
Vypuknutí první světové války 
zapříčinilo druhý Masarykův 
vstup do aktivní politiky. Jeho 
politické působení v zahraniční 
a usilovná politická práce 
nakonec dopomohly ke vzniku 
samostatného Československa. 
O tom, zda naplňoval své vidění 
politika během následujících 
sedmnácti let jako prezident, 
nechává autor tohoto textu na 
každém čtenáři, je však nesporné, 
že Masarykovy myšlenky o politice 
jsou nadále aktuální a mohou 
sloužit nejen k zamyšlení, ale i 
inspiraci. Masarykova díla, nejen o 
politice, je proto vítané číst a výročí 
narození T. G. M. nám k tomu dává 
vhodnou záminku.

Narození TGM  
Dušan Ondráček

KALENDÁRIUM
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Narození Bohumila Hrabala   

Narození Josefa Čapka 

Jakub Pham 

Jakub Pham 

Jeden z nejvýznamnějších českých 
spisovatelů 20. století, který si 
prošel dobou cenzury. Studoval 
na Právnické fakultě UK v Praze. 
Po uzavření českých vysokých 
škol německou okupační správou 
prošel řadou profesí – úředník, 
traťový dělník, výpravčí, avšak 
kariéry právníka se vzdal. Bohumil 
Hrabal začal tvořit již jako 
vysokoškolský student, kdy vznikly 
jeho první básnické pokusy. Mezi 
jeho nejvýznamnější díla patří 
především román „Obsluhoval 
jsem anglického krále” či novela 
„Ostře sledované vlaky“.

Před 132 lety se narodil významný 
český spisovatel a malíř Josef Čapek. 
Měl výrazné výtvarné nadání, i 
když ve škole příliš neprospíval. 
Navštěvoval dvouletou tkalcovskou 
školu ve Vrchlabí, potom rok 
pracoval jako dělník v prádelně a 
od roku 1904 studoval na pražské 
Uměleckoprůmyslové škole malbu 
a grafiku. Známe ho především díky 
jeho nejslavnějšímu  legendárnímu 
dílu - Povídání o pejskovi a kočičce.

KALENDÁRIUM
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Narození Bedřicha Smetany   
Nykyta Nashchanskyi 

Bedřich Smetana byl významným 
českým hudebním skladatelem, 
dnes známým především cyklem 
symfonických básní Má vlast a 
operami Libuše a Prodaná nevěsta.
Smetana se od mládí učil hrát 
na klavír a housle, také hrával v 
amatérském smyčcovém kvartetu 
stejně jako ostatní členové jeho 
rodiny. Mimo počáteční odpor 
svého otce studoval Smetana v 
letech 1840-1843 hudbu v Praze. 
Pracoval tam jako učitel hudby a 
v roce 1848 získal finanční pomoc 
od Ference Liszta, aby založil svou 
vlastní školu.
V roce 1856 odešel Bedřich 
Smetana do Švédska, kde učil, 
vedl orchestr a komorní koncerty. 
V roce 1863, po návratu do 
Prahy, podruhé otevřel hudební 
školu, kde měla být propagována 
především česká hudba. V roce 
1874 ztratil sluch kvůli osteitidě, 
ale nepřestal skládat. Během 
tohoto období složil většinu cyklu 
symfonických básní, např. Má vlast 
( 1872-1879), Smyčcový kvartet „Z 
mého života“ (z roku 1876). Kromě 
toho napsal klavírní trio a mnoho 
sólových klavírních děl, včetně 
Českých tanců. Nejznámější jsou 
jeho opery, např. Prodaná nevěsta 
(1866), Dvě vdovy (1874), Libuše 
(z roku 1881) a Čertova Stěna. 
Autorem libret pro jeho opery byla 
Eliška Krásnohorská.
Gustav Mahler přispěl k 
mezinárodní popularitě Prodané 
nevěsty. Všiml si této opery v roce 
1892 ve Vídni, tak se mu líbila, že 
ji o dva roky později představil 
v Hamburku, následně byla 
zavedena do repertoáru Vídeňské 
státní opery. V roce 1902 se ukázala 

také v Polsku, poté až v šedesátých 
letech.
V roce 1883 jeho duševní nemoc 
tak zesílila, že byl umístěn v 
nemocnici v Praze, kde zemřel 
následující rok. Jeho hrob se 
nachází na Visegrádském hřbitově 
v Praze.
Smetanův přínos české hudbě 
spočívá především v jeho 
všestrannosti. Jako skladatel položil 

svou tvorbou základy moderní 
české hudby. Do tehdejšího 
hudebního života však zasahoval 
i svými dalšími aktivitami - 
byl vynikajícím klavíristou a 
komorním hráčem, dirigentem 
a sbormistrem, oblíbeným a 
uznávaným hudebním pedagogem 
a fundovaným hudebním kritikem. 
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Proč se slaví MDŽ? 
Blerta Sejdija

Ačkoli se Mezinárodní den žen 
(MDŽ) slaví každý rok 8. března, 
základní myšlenka tohoto svátku 
není dnes už tolik známá. Přináším 
článek, který objasňuje původ 
tohoto svátku a zamýšlí se nad jeho 
významem v dnešní době.
Pro některé muže je 8. březen 
dnem, kdy koupí květinu či 
čokoládu své přítelkyni, manželce 
či kolegyni, nebo jim alespoň 
popřejí, pokud vůbec. Proč však v 
tento den obdarovávají své drahé 
polovičky, už dnes ví jen málokdo 
z nich a nevědí to dokonce ani 
samy ženy.
Nejčastěji bývá tento den spojován 

s československým socialistickým 
režimem, čemuž bezpochyby 
přispěly okázalé slavnosti 8. března 
na počest žen, typické především 
rudými karafiáty, oslavami na 
pracovišti a verši představitelek 
Svazu žen. Právě kvůli spojení 
s bývalým režimem přestali v 
současné době někteří tento 
den slavit, neboť se podle nich 
jedná pouze o uměle vytvořený 
komunistický svátek. Skutečnost 
je ale jiná. Počátky tohoto 
významného dne sahají hlouběji 
do historie, mnohem dále než 
vůbec komunistické hnutí vešlo u 
nás ve známost.
Myšlenka uspořádat den žen se 

zrodila počátkem 20. století a je 
historicky spjata s úsilím žen o 
dosažení rovnoprávnosti. V roce 
1908 patnáct tisíc žen pochodovalo 
ulicemi New Yorku s požadavky na 
zkrácení pracovní doby, zvýšení 
mezd, hlasovací právo a ukončení 
zaměstnávání dětí. Ve Spojených 
státech se od tohoto roku slavil 
poslední únorovou neděli 
„Národní den žen“.
V Evropě byl v roce 1910 
Mezinárodní den žen zaveden na 
konferenci žen v Kodani na návrh 
Clary Zetkin jako připomínka 
demonstrací za lepší pracovní 
podmínky žen v USA. OSN tento 
den oficiálně uznala v roce 1975 a 
stanovila jeho datum na 8. březen.
Základní myšlenka MDŽ vychází 
z požadavku rovného zapojení 
žen a mužů do rozhodovacích 
procesů a odstranění genderové 
diskriminace. Osmý březen je tak 
již po několik desetiletí symbolem 
boje za (ženská) lidská práva v 
globálním měřítku. MDŽ tedy 
není jen komunistickým svátkem 
spojeným s karafiáty a průvody, 
ale má každoročně připomínat 
boj žen (a samozřejmě i mužů) za 
rovnoprávnost.
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1. synonymum pro krádež
2. latinskoamerická země, která má v oficiálním názvu „Bolívarovská“
3. onemocnění kloubů
4. kočkovitá šelma žijící na území Latinské Ameriky
5. starověký indický text pojednávající o lidské sexualitě
6. česká rocková skupina
7. legendární kontinent, na které měla žít vyspělá civilizace
8. skupina kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední i východní Evropu
9. jiný název pro hvězdopravectví

TAJENKA: příjemní francouzského filozofa, matematika a fyzika (1596 – 1650)
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Zahraniční scéna: https://www.youtube.com/watch?v=zQV_DKQkT8o&t=181s
https://thediplomat.com/tag/china-indonesia-relations/ https://euractiv.cz/section/brexit/news/finalni-
navrh-dohody-o-brexitu-je-na-svete-eu-ho-vita-britanie-kritizuje/
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/britanie-brexit-nerizeny-zivelny-eu-evropska-unie-parlament.
A190227_085506_zahranicni_remy
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/
www.europa.eu
Kalendarium: https://www.rand.org/natsec_area/products/czechnato.html https://www.mzv.cz/jnp/en/
foreign_relations/security_policy/czech_republic_and_nato_1/index.html 
 http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8504 http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/96summer/sedivy.pdf
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„Přirozenou nevýhodou demokracie
je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě,
nesmírně svazuje ruce, zatímco těm,

kteří ji neberou vážně, umožňuje
téměř vše.“

 
- Václav Havel

 


