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•Blerta Sejdija / Šéfredaktorka

Úvodní slovo

EDITORIAL 

Milí čtenáři,

podzimní vydání našeho časopisu je tu a chtěla bych ho věnovat především jedné 
relativně citlivé  ideologii. Vznik této ideologie je spojen se jménem amerického 
lesníka Aldo Leopolda, který žil na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Naše společnost má tendenci označovat environmentalisty za „alarmisty,“ tedy 
jedince, kteří mají sklon k šíření paniky, a tudíž za žádných okolností nepřipouští, 
že environmentální krize je závažná. Poslední dobou zjišťujeme, že to, co nejvíce 
ohrožuje životní prostředí světa, nejsou ani tak strategické hrozby samotné, ale 
spíše naše vlastní vnímání této situace. Po celém světě spatřujeme záchvěvy nové 
politické vůle - vůle zpomalit rychlost, kterou se řítíme vstříc enviromentální 
krizi. A proto jsme si v redakci dali za úkol v tomto vydání rozšířit poznání této 
reality.

Delší dobu uvažuji nad následujícími otázkami v souvislosti s environmentální 
krizí. Jak je možné, že lidé, i když tuší, anebo dokonce vědí, že jim zcela hrozí velké 
nebezpečí, činí tak neuvěřitelně málo pro to, aby toto nebezpečí odvrátili? Co je 
dokázalo zhypnotizovat natolik, že jednají vzhledem k hrozícímu nebezpečí zcela 
iracionálně a pokračují v tom, co měli již dávno zastavit? Jak je vůbec možné, že 
mechanismy pudu sebezáchovy, které v individuálních případech fungují vcelku 
spolehlivě, v případě lidstva jako celku žalostně selhávají? V reakci na tyto často 
kladené otázky mě napadá vhodný podnět k zamyšlení. Myslíte si, že lidé nedělají 
nic pro své vlastní přežití, protože základem jejich přesvědčení je víra, že jakási 
centralizovaná moc vyřeší problém za ně?

Věřím, že při četbě Diplomata vyvstanou podobné otázky i mezi vámi a naleznete 
tak chvíli k uvědomění si závažnosti environmentální krize, popřípadě se pustíte 
do aktivismu!

Přeji vám inspirativní četbu
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Znečišťování planety je dnes 
celosvětově diskutovaným 
tématem. Ačkoliv se o znečišťování 
a dalších ekologických hrozbách 
velmi často hovoří, nikdo zatím 
nepřišel s uplatnitelným a účinným 
řešením, jak všem těmto jevům 
zabránit.
Většina evropských zemí se 
v dnešní době snaží zavádět 
ekologičtější alternativu 
každodenně používaných věcí. 
Jako příklad můžeme uvést třeba 
zákaz plastových brček. Evropské 
země mezi sebou také uzavírají 
smlouvy a úmluvy týkající se 
klimatu nižší produkce odpadu, 
které mají vést k celkově menšímu 
znečišťování přírody.
Evropa se tedy staví k problému 
znečišťování v rámci možností 
zodpovědně, jelikož se alespoň snaží 
daný problém řešit, i když pouze 
menšími kroky. Snaha Evropy se 
cení, ale v porovnání s některými 
zeměmi, jako jsou např. Čína nebo 
Spojené státy americké, které zemi 
znečišťují mnohonásobně víc, 
se snaha Evropy stává prakticky 
nepodstatnou. 
Čína zhoršující se situaci pochopila 
a uvědomila si, že s problémem 
je čas začít bojovat. Proto se 
rozhodla přestat přijímat odpad od 
ostatních států (včetně USA), jak 
tomu bylo doposud. Čína tvoří 18 
procent světové populace a ročně 
produkuje zhruba 16 procent 
objemu světového dopadu, což je v 
porovnání s lety minulými velkým 
pokrokem.

 Státem s největší produkcí odpadu 
ročně jsou Spojené státy americké, 
které jsou schopny recyklovat 
pouze 35 procent pevného odpadu. 
Počet obyvatel ve Spojených státech 
tvoří 4 procenta světové populace a 
jejich roční produkce je 12 procent 
objemu světového odpadu. Více 
než sedmdesát procent odpadu 
proto končí v USA na skládkách. 
Amerika navíc pravděpodobně 
nemá potřebnou infrastrukturu 
pro zpracování veškerého 
odpadu, který vyprodukuje. Díky 
rozhodnutí Číny, že již nehodlá být 
světovou skládkou, navíc Amerika 
a dalších pár států ztratily místo, 
kam mohly odpad vyvážet.
Většina produktů pohybujících 
se na americkém trhu má navíc 
plastový obal. Jak všichni dobře 
víme, plasty se rozkládají až 
několik set let. Když se nad celou 
věcí trochu víc zamyslíme, většina 
předmětů, která byla vyrobena z 
plastu, se stále rozkládá a nejspíš se 
bude rozkládat ještě dalších pár set 
let po naší smrti. Případná redukce 
nejenom plastových odpadů nebo 
uvědomění si nastalé situace, 
by mohla přimět vládu se začít 
problémem více zabývat.
Co se USA týče, zbývá zde pouze 
otázka, jestli Americe chybí vůle se 
do řešení problému znečišťování 
zapojit a přijmout příslušná 
opatření k jeho řešení, nebo jestli 
se jednoduše zapojovat nechce a 
chce tak odsoudit nejenom sebe, 
ale i zbytek planety ke globální 
katastrofě.

Zároveň všude kolem sebe 
stále slyšíme, hlavně ze strany 
klimatických aktivistů, že 
budoucnost je na nás a že jenom 
my pro ni můžeme něco udělat. 
Když si ale srovnám všechna čísla 
a použiji svůj vlastní rozum, i já 
vidím, že pokud se nezapojí úplně 
všichni, každý jednotlivý člověk a 
každý jednotlivý stát, nemůžeme 
následkům zabránit, ale pouze 
odkládat to, co je nevyhnutelné. 
V tomto případě bohužel platí 
všechno, nebo nic a já jsem docela 
zklamaná z přístupu, který ke 
klimatickým hrozbám někteří 
politici, lidé a státy zaujímají, 
jelikož vím, že mě se budoucnost 
týká a že já v ní budu muset žít a 
čelit všem následkům spolu se svou 
generací.
Mou otázkou tedy zůstává, jestli je 
snaha Evropy vůbec třeba, jestliže 
hlavní aktéři tohoto problému 
se rozhodli, že na budoucnosti a 
ostatních generacích jim záleží 
méně než na jejich současném 
výdělku a blahobytu.

•Tereza Konrádová

Znečišťování planety: je Evropa 
opravdu ten největší problém?

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Tato dohoda patří pod Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu a 
byla dojednána během Klimatické 
konference v Paříži 2015. Dohoda 
formuluje dlouhodobý cíl ochrany 
klimatu, jímž je přispět k udržení 
nárůstu průměrné globální 
teploty výrazně pod hranicí 
2°C v porovnání s obdobím 
před průmyslovou revolucí a 
usilovat o to, aby nárůst teploty 
nepřekročil hranici 1,5°C. Také 
přináší významnou změnu, pokud 
jde o závazky snižování emisí 
skleníkových plynů. Dohoda totiž 
ukládá nejen rozvinutým, ale i 

rozvojovým státům povinnost 
stanovit si vnitrostátní redukční 
příspěvky k dosažení společných 
cílů. V platnost vstoupila 4. 
listopadu 2016, smluvními 
stranami jsou státy ze všech pěti 
kontinentů světa a s výjimkou 
Ruské federace zahrnují všechny 
významné producenty emisí 
skleníkových plynů, jako je 
například Indie, Čína a USA 
(která 1. června 2017 od dohody 
odstoupila). K červnu 2019 
dohodu podepsalo 195 účastníků 
Rámcové úmluvy, z nichž ji 186 
již ratifikovalo, včetně EU a všech 

jejích členských států.
Na konci listopadu 2018 
Evropská komise představila 
návrh dlouhodobé strategie pro 
snižování emisí skleníkových 
plynů do roku 2050. Díky ní má 
dosáhnout klimatické neutrality. 
Jsou to opatření, která množství 
produkovaných emisí CO2 
vyrovnají množství, které je 
uskladněno či zničeno. Může 
se jednat například o výsadbu 
nových lesů, využití nových 
technologií nebo výzkumu. 
Tento návrh je silně prosazován 
Francií, Nizozemskem, Dánskem, 

Pařížská klimatická dohoda a EU

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Švédskem, Španělskem, Belgií, 
Lucemburskem a Portugalskem. 
Finální podoba strategie bude 
dokončená do konce roku 2020. V 
květnu 2019 v Sibiu v Rumunsku 
proběhl neformální summit 
představitelů členských států EU, 
na němž se předseda Evropské 
komise Jean-Claude Juncker 
vyjádřil, že souhlasí s vložením 
nového cíle, ale také zdůraznil, 
že nejdříve se musí splnit cíl pro 
rok 2030, jehož základ je snížení 
emisí minimálně o 40 % do roku 
2030 (ve srovnání s rokem 1990), 
podle analýzy Komise by to mělo 
být dosaženo snadno, ale některé 
členské země své závazky neplní. 
Německo se vyjádřilo, že boj proti 
země klimatu podporuje i přesto, 

že samo prozatím není připravené 
zavázat se k cíli nulových emisí.
Česká republika pařížskou dohodu 
podepsala v listopadu 2017. Podle 
premiéra Babiše Česko své závazky 
plní a do roku 2030 také splní, 
ministerstvo životního prostředí 
(MŽP) k tomu má několik 
projektů, například zateplování 
budov pro snížení produkce CO2. 
Teď na podzim MŽP chce začít s 
výsadbou deseti milionů stromů.
V září 2019 se členové OSN 
sešli v New Yorku. Vystoupila 
také švédská aktivistka Greta 
Thunbergová, která se stala tváří 
globálního hnutí za akci proti 
měnícímu se klimatu, ve svém 
projevu světové vůdce zkritizovala 
za jejich nečinnost. Guterres, 

generální tajemník OSN, ve svém 
výstupu zmínil, že červenec 2019 
byl vůbec nejteplejším měsícem v 
historii a zdůraznil, že kvůli suchu 
vznikají lesní požáry například v 
Amazonii nebo v Rusku na Sibiři, 
dále tají ledovce, rozšiřují se pouště 
a bouře jsou silnější. Na konferenci 
promluvila i prezidentka Slovenska 
Zuzana Čaputová: „Máme dluh 
vůči planetě a musíme změnit náš 
životní styl. Úspěšné to ale bude jen 
tehdy, když se zvýší blahobyt všech 
lidí, i těch nejzranitelnějších,“ 
prohlásila. Česko reprezentoval 
premiér Andrej Babiš, s projevem 
ale nevystoupil.

•Ksenia Mayorova

Máme povinnost klimatickou krizi 
zastavit, dokud ještě není příliš pozdě!

Pařížská klimatická dohoda a EU
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We made plastic. We depend 
on it. Now, we are drowning in it. 
Not to be alarmist, but we are facing 
one of the greatest trash crisis in 
human history. If plastic had been 
invented when the Pilgrims sailed 
from Plymouth, England, to North 
America—and the Mayflower had 
been stocked with bottled water 
and plastic-wrapped snacks—their 
plastic trash would likely still be 
around, four centuries later. In 
olden times, garbage generally 
comprised only organic waste 
which went into the ground, but 
the proportion of chemicals in the 
waste is increasing with the hectic 
pace of modern development.

Lands, water and air have become 
polluted. Garbage is dumped in 
open spaces and falls into the rivers 
because of households and the 
industrial wastes. Plastic is clogging 
waterways, leading to flooding in 
underdeveloped nations. It’s killing 

GARBAGE EPOCH

ZAHRANIČNÍ SCÉNA

birds and fish who consume it. By 
the way, getting concentrated in 
the bodies of the fish we end up 
consuming. 

The world’s garbage crisis is 
predicted to grow exponentially 
in the coming decades as people 
become richer and increasingly 
move to urban areas. By 2025, 
according to a World Bank study, 
the waste produced by cities 
around the globe will be enough 
to fill a line of rubbish trucks 3,100 
miles long every day.
You may have noticed that I am 
paying much of attention to plastic, 
and you’re right. I am aware, that 
the garbage pollution is rather 
complex issue, however I decided 
to focus on plastics because 
much of the planet is swimming 
in discarded plastic, which is 
predominantly harming animals 
and possibly human health.

Plastics by the 
numbers & 
some key facts:
1. Half of all plastics ever 
manufactured have been made in 
the last 15 years.
2. Production increased 
exponentially, from 2.3 million 
tons in 1950 to 448 million tons 
by 2015. Production is expected to 
double by 2050.
3. Every year, about 8 million 
tons of plastic waste escapes into 
the oceans from coastal nations. 
That’s the equivalent of setting five 
garbage bags full of trash on every 
foot of coastline around the world.
4. Plastics often contain 
additives making them stronger, 
more flexible, and durable. But 
many of these additives can extend 
the life of products if they become 
litter, with some estimates ranging 
to at least 400 years to break down.

So, can it be 
cleaned up?
Changing behavior so that people 
and societies are encouraged to 
reduce and recycle waste is  crucial. 
The solution is to prevent plastic 
waste from entering rivers and seas 
in the first place, many scientists 
and conservationists say. This could 
be accomplished with improved 
waste management systems and 
recycling, better product design 
that takes into account the short 
life of disposable packaging, and 
reduction in manufacturing of 
unnecessary single-use plastics.

•Blerta Sejdija
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Je známo, že se na dálný sever 
vydal už řek Pýtheás z Massalie 
(dnešní Marseilles v jižní Francii) 
ve 4. století před naším letopočtem. 
Historky o ledních medvědech mu 
tehdy věřil jen málokdo. Evropské 
bádání ale nabralo na obrátkách až 
v 19. století. Zejména John Ross, 
John Franklin a Roald Amundsen 
se zasloužili o zmapování Arktidy 
a severního pólu tak, jak ho 
dnes známe. Kupodivu první 
mezinárodní dohoda kodifikující 
akce států a korporací v regionu 
byla uzavřena až 10. prosince 
1982 na Jamajce (Úmluva OSN 
o mořském právu). Tehdy si jistě 
nikdo z diplomatů nedokázal ani 
ve snu představit, jaké pohádkové 
bohatství tamější ledy skrývají. 
Kdyby ano, nikdo by do smlouvy 
perem ani neškrtnul. 
Ledy ale tají a odkazují nám rok 
co rok více svého bohatství. Těžit 
zde ale není tak jednoduché. Co se 
tedy v oné smlouvě píše? O Arktidě 
vůbec nic. Má jít totiž o univerzální 
„pomůcku“ pro všechny mořské 
a přímořské oblasti. Je zde ovšem 
velice důležitá zmínka o výlučné 
ekonomické zóně. Takzvaná EEZ 
totiž poskytuje danému státu právo 
k využívání přírodních zdrojů 
vzdálených do 200 námořních mil 
od pobřeží. Kdo jsou ti, co se toho 
snaží využít?
Pro nezasvěceného smrtelníka 

se může zdát, že stát, kterým je 
Kanada, nemá žádné mocenské 
ambice. Nemá přece jaderné 
zbraně a čtyřicetitisícová armáda 
musí mít plné práce s ochranou 
druhé největší země světa. Přesto 
drží poddaný britské královny 
jedno eso v rukávu – ledoborce. 
Kanadské námořnictvo má totiž 
14 ledoborců. Více než Spojené 
státy, které v tomto ohledu 
zaspaly a samy se z velké hry 
vyšachovaly. Americký sok celou 
problematiku pojal po svém. 
Rusové mají jednu z největších 
flotil ledoborců na světě a ještě k 
tomu disponují tzv. Arktickými 
brigádami. Tyto jednotky operující 

Více než sto let uběhlo od první světové války, konfliktu, který iniciovaly evropské mocnosti lačnící mimo 
jiné po novém prostoru pro expanzi na africkém kontinentu. Tento prostor má ale dnes více či méně stanovené 
majitele, a proto se zrak predátorů musí upínat jiným směrem, a to na z velké části panenský sever. Někteří z 
nich ale mají pro rozpínání v Arktidě lepší predispozice než jiní…

Dělení Arktidy

pod viceadmirálem Moiyseyevem 
za polárním kruhem dávají 
jasně najevo, že právě Rusko má 
budoucnost celé Arktidy (a hlavně 
jejích zdrojů) jen ve svých rukou. 
Nic na tom nezmění ani další 
uchazeči o arktickou lásku jako 
Dánsko, Norsko či Švédsko.
Devatenácté století se neslo ve 
jménu kolonizace Afriky. Ve 
dvacátém lidstvo stihlo svést 
dvě světové války a Afriku zase 
dekolonizovat. A co dvacáté první? 
Tomu jednoznačně patří boj o 
vodu a Arktidu.

•Matyáš Vendl
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Během posledních pár měsíců 
obletěly celý svět zprávy s titulky 
jako ,,Hoří plíce planety» a nebo 
,,Amazonský prales umírá», které 
četly miliony lidí s děsem. Pouze 
během období mezi lednem a 
srpnem tohoto roku vypuklo podle 
brazilského Národního institutu 
vesmírného výzkumu více než 
73 tisíc požárů v Brazílii, což je 
80% nárůst oproti předešlému 

roku. Požáry v Amazonii jsou 
samozřejmě zcela běžnou věcí, 
především v období sucha. Co ale 
způsobilo takový nárůst?
Brazílie, která je domovem 
zhruba 60 % celého amazonského 
pralesa, je také druhým největším 
chovatelem dobytka na světě hned 
po Indii. Skoro 1/4 veškerého 
dobytka na světě je chována právě 
v Brazílii, jejíž území je z více než 

60 % zalesněno právě amazonským 
pralesem. Není tedy divu, že v 
Brazílii již několik desetiletí probíhá 
odlesňování amazonského pralesa. 
Přes 80 % veškerého  odlesňování je 
za účelem zvýšení plochy pro chov 
dobytka a pěstování sóji - hlavního 
krmiva pro chovaný dobytek. 
Problém není ale jen v Brazílii. Pro 
stejné účely je amazonský prales 
odlesňován i v okolních státech, 

,,Macron nedokáže ani zabránit zcela 
předvídatelnému požáru v kostele, který je 
součástí světového dědictví a nás chce poučovat, 
co máme dělat v Brazílii?’’ - Onyx Lorenzoni, 
vedoucí prezidentské kanceláře Jaire Bolsonara

Vliv politiky Jaire Bolsonara na 
amazonský prales 
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na jejichž území se prales nachází, 
z nichž největší  vylesňování je 
v Bolívii vedené socialistickým 
prezidentem Evo Morálesem. 
Samotné dřevo amazonských 
stromů je bezcenné a proto 
nejčastějším způsobem, jak odlesnit 
prales, je právě jeho zapálení. 
Odlesněno tak již bylo zhruba 17 
% celého amazonského pralesa 
za pouhých 50 let. Odlesňování 
a ztráta biologické rozmanitosti 
vedou k riziku nezvratitelných 
změn amazonského pralesa. Podle 
mnohých studií se odlesňování 
pralesa přibližuje k «bodu zvratu», 
po kterém by došlo k rozsáhlé 
«savanizaci» - jev, který by 
způsobil, že by se amazonský prales 
odlesňoval sám od sebe. Prales by 
již nebyl dostatečně silný na to, aby 
zrecykloval dešťovou vodu, a tak 
by nebyl schopen ustát větší sucho 
a některé jeho části by odumřely, 
což by znovu urychlilo celý proces 
atd. To by mělo zcela katastrofální 
následky pro nejen celý region, ale 
i pro celý svět. Podle odhadů se 
bod zvratu nachází kolem 20 až 25 
% celého odlesnění amazonského 
pralesa, tzn., že se momentálně 
nacházíme zhruba 3 až 8 % od 
tohoto «bodu zvratu».
 I přesto, že během posledních let 
se odlesňování v Brazílii zpomalilo, 
především díky úsilí posledních 
vlád a nárůstu zájmu veřejnosti 
o ochranu životního prostředí, 
od začátku roku 2019 se tempo 
naopak mnohonásobně zrychlilo. 
Jsou zde především dvě příčiny - 
brazilský prezident Jair Bolsonaro 
a jeho ministr životního prostředí 
Ricardo Salles.
Jair Bolsonaro již dlouhodobě 
zastává názor, že nic jako globální 
oteplování neexistuje a staví se 
silně proti jakékoliv prezervaci 
amazonského pralesa, ať už se 
jedná o jeho neobydlenou část, 
nebo o část, která je stále obydlená 
domorodými kmeny. Domorodců, 

kteří stále žijí v amazonském 
pralese, je zhruba 800 000. O 
nich se již mnohokrát vyjádřil. 
Například v roce 1998 napsal do 
Correio Brazilienese, brazilských 
novin, toto: ,,Je škoda, že brazilská 
armáda nebyla tak efektivní jako ta 
americká, která vyhladila Indiány». 
Svou předvolební prezidentskou 
kampaň mimo jiné založil i na 
tvrdém postoji proti jakémukoli 
vytvoření dalších rezervací pro 
domorodé kmeny, a několikrát se 
snažil prosadit jejich vyhnání z 
pralesa za účelem dalšího odlesnění. 
Ricardo Salles, současný ministr 
životního prostředí Brazílie, byl 
v roce 2018 jakožto ministr pro 
životní prostředí ve státě Sao Paulo 
vyšetřován státním zastupitelstvím 
kvůli korupci, kdy upravoval 
mapy chráněných oblastí poblíž 
řeky Tiete, aby více vyhovovaly 
těžařským společnostem. Za to 
byl zbaven své pozice a bylo mu 
zakázáno znovu kandidovat na 
danou pozici. V současnosti je také 
vyšetřován z dalších korupčních 
kauz. Necelé tři týdny poté, co byl 
usvědčen, prohlásil Jair Bolsonaro 
během předvolební kampaně, že 
by na pozici ministra pro životní 
prostředí rád dosadil právě Ricarda 
Sallese.

Ani jeden z nich zatím nemá 
v plánu jakoukoliv prezervaci 
Amazonského pralesa. Spíše 
naopak, prales je i přes 
mezinárodní nesouhlas stále 
rozprodáván a pálen. Když novinář 
položil prezidentovi Bolsonarovi 
otázku, jaký má plán na ochranu 
životního prostředí, odvětil: 
,,Stačí jíst trochu méně, mluvíte 
tady pořád o znečištění životního 
prostředí, přitom stačí prostě kadit 
každý druhý den a je postaráno. To 
by bylo lepší pro celý svět».
Je tedy zcela zřejmé, že současná 
vláda Jaire Bolsonara má zcela 
přímý vliv na růst požárů v 
amazonském pralese, a nemá 
nejmenší zájem o to, zmírnit 
škody, které během těchto pár 
měsíců napáchala, jak lze vidět na 
chování Jaire Bolsonara především 
na mezinárodní scéně. Ať už 
postojem vůči Pařížské klimatické 
dohodě, nebo když sdružení států 
G7 nabídlo finanční pomoc 22 
miliónů amerických dolarů a 
dalších 23 miliónů od jiných států 
na boj s požáry v amazonském 
pralese. Ta byla odmítnuta slovy, že 
se Brazílie «nenechá zkolonizovat».

•Filip Husein
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Velkou společenskou debatou, 
pomineme-li debaty okolo 
prezidenta Zemana a premiéra 
Babiše, bylo, je a do budoucna 
bezesporu bude využití jaderné 
energie v České republice. Jaké 
jsou současné pocity Čechů vůči 
energii z jádra? Podle loňského 
průzkumu Centra pro výzkum 
veřejného mínění nepociťuje 
29 % respondentů žádné obavy 
z jaderné energie a malé obavy 
má 38 % všech respondentů. 
Lze však souhrnně říct, že téměř 
70 % české populace si přejeme 
pokračování či dokonce rozšíření 
jaderné energetiky v Česku? Pro 
zvýšení podílu jaderné energetiky 
na výrobě elektřiny se ve stejném 

průzkumu vyjádřilo „jen“ 29 % 
respondentů a naproti tomu téměř 
50 % si přeje zachování podílu 
na stejné úrovni jako dnes. Navíc 
se dá očekávat, že po zhlédnutí 
úspěšného seriálu Černobyl z dílny 
HBO se počet těchto respondentů 
ještě zvýší (výsledky letošního 
průzkumu ještě nejsou známy, 
pozn. autora).
Takže si to shrňme. Sice téměř 
70 % z nás nemá obavy z jaderné 
energie, ale pouze 29 % z nás si 
přeje její navýšení prostřednictvím 
výstavby nových bloků u 
stávajících dvou elektráren. Tyto 
rozporuplné výsledky vládě ČR 
při rozhodování o budoucnosti 
jaderné energetiky sice příliš 

Jaderná energetika v ČR a její 
budoucnost

nepomohou, nicméně další vývoj 
je zcela jasný. Životnost současných 
jaderných bloků pomalu, ale 
jistě končí, a pokud nechceme 
svou spotřebu elektřiny vložit do 
rukou obnovitelných zdrojů, což 
je podle mnohých taky možnost, 
měli bychom se rozhodnout, zda 
budeme, či nebudeme pokračovat 
ve využívání jaderné energetiky 
v Česku. Dříve, než se podíváme, 
co zatím udělala současná česká 
vláda pro rozlousknutí této otázky, 
pojďme si něco málo říct k historii 
jaderné energetiky v ČR.



13

Jaderná energetika v 
Česku a její smutné 
začátky.

Na území dnešní České republiky 
se nacházelo (a stále nachází) 
velké množství uranu, prvku, 
který se používá jako palivo v 
jaderných elektrárnách. Toho po 
skončení 2. světové války využil 
Sovětský svaz a Rudá armáda 
obsadila uranové doly v Jáchymově 
jako první z mnoha objektů 
v tehdejším Československu. 
Mezi SSSR a Československem 
poté vznikla přísně tajná 
dohoda o československo-
sovětském podniku souvisejícím 
s těžbou uranu. Většina uranu 
pak byla odvážena do SSSR a 
Československu zůstalo pouze 10 
% z jeho vytěženého množství.
Největším problémem při těžbě byla 
pracovní síla. Požadovala se těžba 
až 2000 tun ročně, což mělo zajistit 
až 60 tisíc pracovníků. Aby jich 
byl dostatek, vydalo Ministerstvo 
spravedlnosti ČSR tajnou směrnici, 
podle které byli vězni posíláni 
přednostně do trestně-nápravných 
táborů v lokalitě uranových dolů, 
60 % dělníků tak tvořili političtí 
vězni. Pracovní podmínky byly 
otřesné, bezpečnost práce téměř 
nulová, časté byly pracovní úrazy 
a nemoci z ozáření. V současné 
době těžba probíhá už jen u Žďáru 
nad Sázavou. Je to jediné místo v 
celé střední Evropě, kde se uran 
stále těží. Těžba by měla trvat ještě 
několik let, jelikož tamní dobývání 
je podle těžařů stále rentabilní.
V Československu se započala 
plánovat výstavba první jaderné 
elektrárny již v roce 1955. Za 
nejvhodnější místo byla zvolena 
oblast nacházející se přibližně 3 
km od obce Jaslovské Bohunice 
na Slovensku. Již od počátku 
však tuto stavbu provázela řada 

problémů. Jedním z důvodu byl 
výběr reaktoru, který do té doby 
žádná jiná elektrárna na světě 
nepoužila. Na svoji dobu to byl 
velice odvážný počin, zvláště pak 
když se českoslovenští odborníci 
rozhodli projektovat a zprovoznit 
tuto elektrárnu sami, bez pomoci 
zahraničních specialistů.
Stavba začala již v srpnu 1958, 
avšak kvůli značné technické 
náročnosti projektu a z toho 
plynoucího prodražování došlo ke 
spuštění elektrárny (nazývané A1) 
až v říjnu 1972. Během prvních 5 
let byl reaktor více než třicetkrát 
neplánovaně odstaven. Problémy 
poté vygradovaly do dvou větších 
havárií, v roce 1976 a 1977. Vláda 
ČSSR se poté rozhodla, že další 
finanční prostředky již do oprav 
investovat nebude a nařídila trvalé 
vyřazení bloku A1 z provozu.
Jaderné energetice však nedala 
úplné sbohem. Roku 1970 
podepsala vláda smlouvu mezi 
ČSSR a Sovětským svazem o 
vybudování dvou jaderných 
elektráren s reaktory VVER 
(černobylská elektrárna 
disponovala jiným typem 
reaktoru, pozn. autora). Jako 
nejvhodnější lokality byly vybrány 
Jaslovské Bohunice a jihomoravské 
Dukovany. V Jaslovských 
Bohunicích se s přípravnými 

pracemi začalo v dubnu 1972, roku 
1978 byl 1. reaktor bloku připojen 
na rozvodnou síť. V březnu 1980 
ho následoval i druhý blok.
V této době dodávala elektrárna 
do československé rozvodné sítě 
přibližně 4,5 % elektrické energie. 
Při plánování dalších dvou bloků 
V-2 došlo ke změně projektu, 
pro tyto bloky měly být použity 
modernější reaktory. Proto se 
jejich stavba protáhla a bloky V2 
byly spuštěny postupně v letech 
1984 a 1985. Provoz elektrárny 
byl tentokrát bezproblémový a 
splňoval očekávání.
Po sametové revoluci však situace 
přestala být jaderné energii 
v ČR příznivě nakloněna. Ze 
strany odpůrců jaderné energie, 
převážně rakouských občanů a 
členů organizace Greenpeace, 
byly zaznamenány stále sílící 
protesty zejména proti prvním 
dvěma blokům V-1. Modernizace 
technologie na těchto blocích 
byla provedena v letech 1991-93, 
respektive 1996-2000 v celkové výši 
10 mld. slovenských korun. Záhy 
se však ukázalo, že tyto finanční 
prostředky byly vynaloženy 
zbytečně, neboť kvůli tlaku ze 
strany EU a zejména Rakouska, 
vydala slovenská vláda roku 1999 
usnesení, ve kterém se zavázala 
vyřadit dva nejstarší bloky z 
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provozu v letech 2006 a 2008. Blok 
V-2 je v provozu do současnosti.
V Česku jsou momentálně v 
provozu dvě jaderné elektrárny a 
obě provozuje společnost ČEZ, ve 
které drží stát téměř 70% podíl. 
Jedná se o jadernou elektrárnu 
Dukovany s instalovaným výkonem 
4× 510 MW, zprovozněnou v letech 
1985-88, a jadernou elektrárnu 
Temelín s instalovaným výkonem 
2× 1000 MW, zprovozněnou v 
letech 2002-03.

Plány do budoucna a postoj 
současné vlády.

Poslední vládní dokument, který 
se zabývá jadernou energetikou v 
ČR, nese název „Národní akční plán 
rozvoje jaderné energetiky v České 
republice“ a byl vydán v květnu 
2015 pod hlavičkou Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva 
financí, v jehož čele stál dnešní 
premiér Babiš. Tohoto plánu se drží 
i současná česká vládu. Na téměř 
120 stranách ministerstva sice uvádí 
možná rizika spojená s výstavbou 
a provozováním jaderných 
elektráren, nicméně závěry 
dokumentu jsou jednoznačné. Ty 
nám sdělují, že z pohledu státu 
je „žádoucí neodkladně zahájit 
přípravu na umístění a výstavbu 
jednoho jaderného bloku v lokalitě 
Temelín a jednoho bloku v lokalitě 
Dukovany.... Zejména z důvodů 
udržení pokračování výroby v 
lokalitě Dukovany je klíčová výstavba 
bloku v Dukovanech a jeho spuštění 
do roku 2037 tak, aby byla zajištěna 
kontinuita provozu jaderného zdroje 
a lidských zdrojů v lokalitě po období 
2037, kdy se předpokládá odstavení 
stávající JE.“.
Stát, potažmo vláda, jak vidno, 
počítá s výstavbou nových bloků 
u stávajících dvou jaderných 
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elektráren, což povede ke 
značnému zvýšení podílu jaderné 
energetiky na úkor obnovitelných 
zdrojů a uhelných elektráren, i když 
veřejné mínění si přeje zachování 
stejného podílu či dokonce jeho 
snížení. To, že stát hodlá jadernou 
energii podporovat, lze vyčíst i 
z toho, že předpokládá výstavbu 
pomocí „investice prostřednictvím 
stávajícího majitele a provozovatele 
jaderných elektráren společností 

Česko proti trendům

Celá záležitost má i svůj zahraničně-
politický kontext, který české vládě 
k rozhodnosti taktéž nepřidává. 
Pokud se podíváme na Německo 
či Francii, zjistíme, že co se jaderné 
energetiky týče, je v těchto státech 
trend přesně opačný. Obě země své 
reaktory uzavírají a přecházejí na 
obnovitelné zdroje. Boom jaderné 
energetiky v západní Evropě dávno 
skončil a dnes se výstavba nových 
reaktorů přesouvá především do 
Asie, jmenovitě do ČLR a Indie.
Rozhodnutí o orientaci české 
energetiky však musí brát i to, 
že rozvoj obnovitelných zdrojů 
v Německu se totiž dotkne i nás. 

ČEZ, a. s., popř. její 100% vlastněnou 
dceřinou společností“. 
Současná vláda se tak vydává na 
riskantní cestu, kdy neví, jaké 
podmínky budou panovat na 
energetickém trhu v roce 2037, kdy 
mají být spuštěny nové bloky, což 
v případě nepříznivých podmínek, 
resp. nízkých výkupních cen 
elektřiny může vést až k bankrotu 
ČEZu, ve kterém stát drží 
majoritní podíl ve výši půl bilionu 

korun. Nemluvě o tom, že výstavba 
nových bloků si vyžádá minimálně 
250 miliard korun a očekává se, že 
tato ohromná investice se zpětně 
pokryje právě výkupem elektřiny 
z nich. Z tohoto důvodu doposud 
nevydala definitivní rozhodnutí.

Oba trhy jsou úzce propojené, ten 
německý je ale osmkrát větší. Vývoj 
cen elektřiny v Česku se tak řídí 
gravitací Německa. Podle studie 
o české energetické bezpečnosti 
se ceny české elektřiny utvářejí 
hlavně v Německu. To by mohlo 
nakonec vést ke snížení výkupních 
cen elektřiny, poněvadž elektřina 
z obnovitelných zdrojů je táhne 
dolů. To by sice přivítal koncový 
spotřebitel, tedy my, ale stát a ČEZ 
již mnohem méně. Stomiliardové 
investice do jaderné energetiky by 
se rázem staly značně nevýhodné a 
ztrátové.
České politiky tak nečeká 
jednoduché rozhodování. I když se 
česká vláda zatím drží národního 

plánu, po parlamentních volbách 
může být všechno jinak a 
dosavadní plán může být zcela 
změněn. Životnost dosavadních 
jaderných bloků však pomalu 
končí, a proto doufejme, že česká 
politická garnitura bude pevná ve 
svých postojích, vyjádří definitivní 
rozhodnutí k budoucí podobě 
českého energetického trhu – ať 
už s jádrem, nebo bez něj – a 
začne realizovat konkrétní kroky k 
zajištění energetické stability země, 
což se zatím bohužel neděje.

•Dušan Ondráček
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Ještě nedávno tam stával hustý les, 
dnes je tam paseka. Výjev, který je 
po celé republice čím dál obvyklejší. 
Lesy se potýkají s největší kalamitou 
v našich dějinách. I sám ministr 
životního prostředí Richard Brabec 
(ANO) uvedl: „Jedná se o největší 
kalamitu od dob Marie Terezie.“ 
Suchem oslabené stromy napadl 
kůrovec, zanechává tak za sebou 
nenapravitelné škody.
Předseda Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů 
upozorňuje: „Hrozí, že jedna 
třetina lesů v republice zanikne.“

Kůrovcová kalamita vypukla před 
necelý pěti lety na severní Moravě, 
kde kvůli nedostatku vláhy začaly 
oslabovat smrky, které jsou pro 
škůdce tím největším lákadlem. 
Od loňska, podobně mizí lesy 
na Vysočině, ale i v Beskydech 
či Jeseníkách. Odborníci bijí 
na poplach, protože podle nich 
jehličnaté stromy, převážně smrky, 
v nižší polohách nepřežijí.
Kůrovcová kalamita však není 
lhostejná ani politikům. Do Senátu 
proto nyní míří novela zákona 
o lesích, kterou v pátek 13. září 

Česko zatím boj prohrává. Smrky mizí, mizí a jednou, možná i za krátkou dobu, se může stát, že smrk bude 
exotickým stromem, který v Česku jen tak nepotkáme. Jehličnany nahradí listnaté stromy, které jsou odolnější 
vůči nynějším klimatickým změnám.
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Kůrovcová kalamita

schválila Poslanecká sněmovna. 
„Nestátní vlastníci lesů, kteří 
potřebují neprodleně finanční 
pomoc na obnovu lesů, věří, že 
nedojde k dalším průtahům a Senát 
bude jednat rychle a efektivně,» 
uvedli zástupci Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů. 
Velké výhrady proti novele má 
Českomoravská myslivecká 
jednota, a to kvůli legislativnímu 
přílepku zákona o myslivosti.
Experti dále upozorňují, že 
skladba českých lesů není zcela v 
pořádku. „Podle nich neexistuje 
jedna ideální dřevina. Ale když 
druhů bude více, některé vydrží,“ 
vysvětluje biolog David Stroch z 
Univerzity Karlovy.
Jen za loňský rok lesníci pokáceli 
18 milionů kubíků napadeného 
dřeva. Před vypuknutím kalamity 
obvykle těžili stejný objem 
veškerého dřeva. A letos se očekává 
kácení v ještě větší míře. Odhaduje 
se, že kůrovcového dřeva bude 
mezi 30 až 50 miliony kubíků.
Biolog Storch se však domnívá, 
že kácet lesy ve velkém není 
nutné. „Klíčové je nechat lesy 
zregenerovat samy. Tváří v tvář 
takhle velké kalamitě nezbude, než 
nechat kůrovcové lesy být. Je však 
potřeba si uvědomit, že u lesů je 
všechno na dlouhé lokty a zdravé 
lesy tu budeme mít za 150 let,“ 
dodává biolog.

•Kryštof Robin Háša
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Problémy s řepkou olejkou 

Řepka Olejka je nejvyužívanější 
evropská olejnina, pěstuje se na 
našem území už poměrně dlouho. 
Nově se ale Evropská unie rozhodla 
zavázat členské země, používat v 
rámci spotřeby pohonných hmot 
10 % biopaliv. To zásadně zvýšilo 
odbytové možnosti řepky. Řepka 
má nejen potravinářské, ale i na 
technické využití, tudíž je velmi 
dobře prodejná. 
Řepka jako taková našim polím 
nijak neubližuje, problém je ale v 
tom, že jí je u nás tolik. Česko je 
řepková velmoc. Dříve se mluvilo o 
maximální hranici pěstování řepky, 
která činila 200 hektarů, dnes se 

řepka pěstuje na 400 hektarech 
půdy. 
Hlavní problém je v tom, že řepka 
je dost náchylná na choroby, jež 
způsobují různí škůdci. Aby se 
řepka dožila produkčního věku, 
je potřeba ji chemicky ošetřovat. 
A to velmi často. Chemická 
ošetření jsou dokonce nejčastější 
ze všech hospodářských plodin. 
To vede samozřejmě k tomu, že 
část chemikálií zůstává v půdě, kde 
zabíjí organismy, které jsou klíčové.  
Na stejné pole by se měla řepka 
vrátit nejdříve po čtyřech, nejlépe 
po pěti letech, aby se půda mohla 
sama pročistit. Když pěstujete 

řepku, víte, že z ní budete mít 
spolehlivý zisk, a tak se lhůta 
čtyř až pěti let u nás příliš často 
nedodržuje. A tak se kvalita polí 
rok od roku zhoršuje.  
 Peníze, peníze, vždy jde jen o peníze, 
jestli to takhle bude pokračovat a 
řepku budeme potkávat v našem 
okolí stejně často jako teď, dopady 
budou velké, v Česku bude spousta 
nepoužitelné, nemocné půdy, v 
které nic nevyroste. 

•Mathias Kliment
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Globální oteplování – téma, předmět či motiv, 
který se prolíná v poslední době všemi médii, 
sociálními sítěmi, rezonuje i v rozhovorech mezi 
lidmi po celém světě, vede dokonce ke stávkám žáků 
středních škol nebo k protestům studentů vysokých 
škol plných plamenného odhodlání. Politici se k 
tomu vyjadřují se vší vážností, a někteří se proti tomu 
stejně vážně vymezují. Kdo se dnes nevyjádří aspoň 
jednou v rozhovoru či na sociální síti ke globálnímu 
oteplování, je v lepším případě označen za prostého 
ignoranta nebo nevzdělance, v horším případě je 
nepřítelem planety, potencionálním ničitelem planety 
a zřejmě vůbec špatným člověkem.
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, dále jen 
Greta Thunberg, šestnáctiletá klimatická aktivistka, 
která svým osobitým projevem doslova probudila 

celosvětové veřejné mínění ohledně klimatu a 
globálního oteplování, je rázná, přímá a nebojí se 
říkat své názory na činnost politické elity, která řídí 
tento svět. Její poslední zářijový projev v OSN je toho 
důkazem.  Její obdivovatelé to považují za důkaz její 
odvahy, s kterou jde proti všem, když upozorňuje, že 
vše, včetně celosvětové ekonomiky a jejího růstu, je 
třeba podřídit problematice globálního oteplování. 
Grétini odpůrci naopak považují její projev za důkaz 
psychické nemoci či nezralosti. Upozorňují na 
skutečnost, že nelze problém globálního oteplování 
vyčlenit nad ekonomiky národních států.  Nejedná se 
o nějaké bezvýznamné odpůrce – jde např. o Donalda 
Trumpa či Emmanuela Macrona.  Je třeba si uvědomit, 
že představitelé zemí s největší mírou znečištění 
(Saudská Arábie, Kuvajt, Čína, Indie ad.) se k teoriím 

Vliv člověka na 
globální oteplování

ARÉNA NÁZORŮ
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Grety Thunberg nevyjadřují. V České republice patří 
ke klimatoskeptikům Václav Klaus či jeho syn Václav 
Klaus ml.
Střet názorů klimatických aktivistů a jejich odpůrců 
je bouřlivý. Aktivisté, převážně mladí lidé a studenti, 
jsou přesvědčeni, že politici musí postupovat 
podle vědců a jejich návrhů na ochranu klimatu.  
Mohou však vědci vyřešit, jak proměnit celosvětový 
ekonomický model současné civilizace, aniž by došlo 
k ekonomické krizi, růstu nezaměstnanosti, sociálním 
nepokojům?  Lze se snad domnívat, že lidé, nebo 
přesněji voliči, budou volit politiky, kteří sice zasáhnou 
v rámci proklimatických změn, ale jejím voličům 
to přinese ekonomické problémy a chudobu? A jak 
dlouho by trvalo, než by takovéto politiky vystřídali 
jiní, populističtí řečníci, kteří by zase slíbili větší platy 

a větší sociální jistoty? Aby Greta Thunberg a její 
příznivci mohli skutečně prosadit své vize přesně tak, 
jak je hlásají, musela by být ve většině světa nastolena 
diktatura. Ovšem i v diktatuře se musíte bedlivě starat 
o blaho svých poddaných – římské „chléb a hry“ je 
platné i dnes. 
 Nikdo nepochybuje o tom, že globální oteplování a s 
tím spojené klimatické změny ohrožují život na naší 
planetě, a jakékoliv otálení při řešení toho problému 
situaci dále zhoršuje.  Greta Thunberg přinesla apel, 
který konečně rozhýbal veřejné mínění a politici 
všech zemí to musí brát vážně. Avšak je to pouze 
výzva, samotné řešení je mnohem složitější, než jen 
říci „naslouchejte vědcům“.   

•Michal Ručka
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V kufru na letní dovolenou 
jsem si tentokrát udělal místo na 
dvě knihy. Jedna knížka byla od 
významné americké historičky 
Sheily Fitzpatrickové, která se 
primárně věnuje sovětským 
dějinám, jež popisuje v poněkud 
odlišném (nemainstreamovém) 
světle. Pro odlehčení jsem jako 
druhou knihu vybral sice stále 
literárně naučnou, ale vtipně 
napsanou knihu od norského 
novináře Mikala Hema, jenž je 
znám jako odborník na mediální 
cenzuru v autoritářských režimech.
Jeho nejnovější kniha „Jak se stát 
diktátorem“ je určena všem, kteří 
se chtějí něco dozvědět o tom, 
jak se etablují, udržují a padají 
diktátorské režimy, i když odborně 
se zatím tomuto tématu absolutně 
nevěnovali. To vše je obohaceno 
vtipnými perličkami ze života 
samotných diktátorů, při jejichž 
četbě čtenáři zjišťují, že většina z 
nich byli stejní smrtelníci jako my 
všichni, i když se tak někteří vůbec 
neprezentovali, a měli tak své 
záliby (někdy dost zvrácené), ale i 
starosti.
Tyto perličky nás vlastně provází 
celou knihou a jsou strukturovány 
do tematických kapitol. Například 
jedna z prvních se zabývala 
diktátorskou módou, kde autor 
diktátory rozdělil do několika 
kategorií: klasika (diktátor 
v perfektní uniformě), rebel 
(diktátor ve zmačkané uniformě, 

např. Fidel Castro), páv (diktátor 
milující cetky, např. středoafrický 
císař Bokassa) a etno (diktátor v 
tradičním oděvu své země, např. 
svazijský král Mswati III.). Existují 
však diktátoři, kteří nezapadají 
ani do jedné z těchto kategorií, 
např. severokorejský vůdce Kim 
Čong-il, který se objevoval výlučně 
v prostých, krátkých halenkách 
s elastickými opasky a barevně 
sladěnými kalhotami. Tomuto 
setu se často přezdívalo Kimova 
tepláková souprava, podotýká mj. 
autor.
Zajímavé jsou taktéž záliby 
samotných diktátorů, kteří 
neváhali štědře „podojit“ státní 
pokladnu, která v některých 
případech nebyla schopná ani 
uživit své vlastní obyvatelstvo. 
Zcela běžným sběratelským 
artiklem v podání diktátorů jsou 
samozřejmě drahá auta, tryskáče a 
jachty. Nicméně třeba již zmíněný 
Kim Čong-il byl velkým sběratelem 
západních filmů, což v zemi, která 
je naprosto izolována od okolního 
světa s odůvodněním, aby nebyla 
„nakažena“ západní kulturou, je 
poněkud podivné.
Třetí (nikoli však poslední) a 
poměrně pikantní kapitolou je ta, 
která se věnuje sexuálnímu životu 
diktátorů. Zde je samozřejmě 
nutné opět kvalifikovat diktátory 
na ty, kteří žili poměrně tradičním 
a spořádaným způsobem, a na ty, 
kteří neznali v této oblasti míru. 

Ať už je to italský duce Mussolini, 
který jedné zahraniční novinářce 
zcela bez ostychu řekl: „Byla doba, 
kdy jsem měl 14 milenek a každý 
večer si z nich bral tři až čtyři, 
jednu po druhé,“ k čemuž později 
dodal, že jeho oblíbené místo bylo 
„na stole v mé kanceláři“. Nebo 
takový saúdskoarabský král Íbn 
Saúd, který spojil národ mj. tím, 
že se oženil se ženami z více než 
30 kmenů z celé země. Když král 
začal stárnout, ostatní kmeny 
začaly zákonitě zpochybňovat jeho 
mužnost, resp. schopnost plodit 
potomky. Král proto tyto kmeny 
poté „poctil“ svou návštěvou, při 
které všechny místní panny kmene 
osobně odpanil s tím, že za svůj 
život takto učinil u téměř tisícovky 
dívek.
Při studiu totalitních 
(diktátorských) režimů je bezesporu 
důležité znát jejich fungování a 
aktéry, kteří uvnitř nich třímají 
skutečnou moc. Kniha norského 
novináře nám však ukazuje, že 
neméně důležité je poznat i duši 
samotného diktátora, která nám 
mnohé napoví. Kniha „Jak se stát 
diktátorem“ nabízí nejen toto, ale 
poskytne každému svému čtenáři i 
obecný základ o nejvýznamnějších 
totalitních státech v historii lidstva, 
což se hodí nejen pro studium na 
naší škole.

•Dušan Ondráček

RECENZE: Mikal Hem 
– Jak se stát diktátorem

LITERÁRNÍ KOUTEK
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Tiše, ale svižně.

Nenápadně, ale hned.

S úsměvem, ale chladně vezme si tvůj dech.

Ubývá množství kyslíku a o kolo mě jen tma. Srdce přestává bít do 
rytmu a mozek usíná. Oči naposledy shlédnou na čepel mrazivou, tam 
na hrudníku skvrna, jako když malujou. Na rukojeti ruka, kapky krve 
na ní, za rukou osoba, hluboce se klaní. A já z posledních sil zvedám 
hlavu svou, přede mnou osoba, co provede mě tmou. 

Já do očí se koukám tomu, kdo vzal mi to, čemu jiní říkají drahokam 
a nebo právo na život. Oči plný slz prozrazují strach. Rty zkřivené 
skrývají bolesti náznak. Ale úleva je hned vedle ní, ve tváři radost z 
oproštění. Ze srdce jakoby kámen mu spadl, jakoby poslední kvítek 
uvadl a já poznal v něm i mě. Já poznal ruku svou. Já jsem tou osobou, 
co svírá rukojeť, osobou, které zbyl z očí prázdný svět, se rty suchými 
a tváří bledou, poslední výdechy ke konci ji vedou. Ať k cíli nebo 
tragickému začátku, já oči zavírám a tělo mé upadá do spánku.

Michaela Reidlova

SMRT

LITERÁRNÍ KOUTEK
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Poslední vzpomínky
Na dlaních svých světlo cítíš

jak světlo nad postelí tvou zapnuto jest znovu
své okolí opět vidíš

a naposled vidíš fotku synovu

Vstáváš z lůžka svého
na němž jsi strávil tolik dlouhých nocí

a víš že již nespatříš nic nového
že již ti není pomoci

Vzpomínáš na lepší časy
dobu radosti svobody a poznávání
kdy nebyly jen vězeňské rozkazy

a dny plné peskování

Když mladý jsi býval
ve světě plném štěstí
tak rád jsi cestoval

a nebyla žádná neštěstí

Jak svou milou na cestách jsi potkal
když slíbil jsi jí svět a zahrnul láskou
dítě své poprvé na rukou jsi houpal
kdys stále kráčel správnou stezkou

Náhle vše začalo se hroutit
bez práce jsi byl a účty se vršily

 najednou nebylo čím platit
a starosti přibývaly

Pak na stezku dal jsi se temnou
plnou loupeží a zločinů

nikdy nechtěl jsi spáchat tu ohavnost krvavou
a musel jsi se zodpovídat ze svých činů

Nastává tedy čas tvého konce
již nikdy své milé nespatříš

a víš že promrhal jsi své životní šance
a nyní poslední slzy svých dní roníš

Martin Vacek
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V pražské ZOO se 30. 9. 2019 
v 9:30 hodin ráno shromáždili 
studenti 1. ročníku Školy 
mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha na konferenci zaměřené na 
„Ohrožený život pod hladinou“, jež 
byla o potápění, znečištění oceánů, 
mořských zákonech a zážitcích.
Přednášejícími byli: JUDr. Karolína 
Žákovská, Ph.D., doc. PhDr. Václav 
Soukup, CSc. a Tomáš Kotouč.
Jednatelka školy Mgr. Martina 
Houdková řekla pár slov o tom, 
co ji přivedlo k uspořádání této 
konference, a poté už uvedla 
první přednášející, paní doktorku 
Karolínu Žákovskou. 
Paní doktorka mluvila především 
o mořském právu a ohrožení 
oceánů, přímořských států, ale 
i vnitrozemských států, jako 
je například Česká republika, 
znečištěním. Hlavním poselstvím 
bylo uvědomit si, že 71 % povrchu 
planety tvoří právě oceány a z toho 
97 % oceánu je světovou zásobárnou 
vody. Oceán jsou také plíce planety 
díky drobným organismům ve 
vodě. Celý ekosystém oceánu je 
ohrožen znečišťováním, za které 
můžeme my, lidé. Nejedná se pouze 
o znečištění plasty, které se do 
oceánu dostávají hlavně skrze řeky, 
ale také o chemické znečištění. 
Co doopravdy můžeme jako 
vnitrozemský stát ovlivnit? 
Odpověď na tuto otázku je velmi 
jednoduchá – omezit používání 
plastů, kontrolovat, zda jsou 
vyhozené plasty na správném místě 
(tříděný odpad), a pokud jsme u 
moře, neházet do něj žádný odpad 
nebo jej z pláže odklízet, pokud 
tam nějaký uvidíme.
Mořské právo je velmi zajímavý 
obor práva, který pojednává o 

teritoriích a rozdělení oceánu, 
pytláctví, obchodu na mořích, 
organismech žijících v mořské 
vodě a mnoha jiných tématech.
Dalším přednášejícím byl pan 
docent Václav Soukup, který 
byl rektorem Vysoké školy 
mezinárodních a veřejných vztahů 
v Praze. Mluvil hlavně o propojení 
lidstva a oceánu, které se dělí na 3 
historické epochy (první, nejstarší 
epocha je: závislost lidí na mořích 
a oceánech, druhou epochou je: 
závislost na redukované stravě 
a poslední, nejmladší epocha je: 
nezávislost na přírodních vlivech, 
kdy získáváme pocit, že příroda 
by měla sloužit nám), také zmínil 
ekologickou krizi a další.
Posledním přednášejícím tohoto 
dne byl potápěč Tomáš Kotouč. 
Přednášel nám o svých zážitcích 
především ze světa pod hladinou, 
negativních a pozitivních 
aspektech potápění, vědeckých 
projektech spjatých s potápěním.  
Nakonec nám představil pár míst, 
na kterých se potápěl a řekl nám o 
podmínkách pro potápění v těchto 
rekreačních oblastech. Jednalo se 
například o Galapágy, na kterých 
jsou ekologické podmínky a 
regulace velmi přísné a tím 

Modré znečištění
REPORTÁŽ

pádem téměř ideální, Malpelo, 
což je izolovaný ostrov patřící 
ke Kolumbii, jenž má extrémně 
přísné regulace pro potápění, dále 
Mosambik, kde je neporušené 
pobřeží, a Bahamy, které jsou 
žraločím rájem. Ukázal nám 
jím focené nádherné fotografie 
podvodního světa. Některé z těchto 
fotek nás doprovázely po celou 
dobu konference.
Poslední slovo dostala paní 
magistra Houdková, která nám 
řekla, že tato konference byla 
součástí nového programu 
Erasmus +, který je zaměřený 
na ekologii, a pověděla nám o 
soutěžích připravených doktorkou 
Žákovskou. 
Tímto bych za všechny zúčastněné 
studenty chtěla poděkovat paní 
doktorce Žákovské, panu docentu 
Soukupovi a panu Kotoučovi 
za velmi inspirující přednášky. 
Poděkování také patří vedení 
školy, které tuto konferenci 
zorganizovalo, a pražské ZOO, 
která nám poskytla prostory 
informačního centra.

•Hedvika Šulová 
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Dne 23. 9. 2019 naši školu 
navštívil izraelský velvyslanec Jeho 
Excelence Daniel Meron.
Paní ředitelka na dnešek vyhlásila 
společenský den, to znamená, že 
se všichni oblékli do formálních 
oděvů. V 9:40 se zapsaní studenti 
začali shromažďovat v aule a 
pomalu usedali na svá místa. Pět 
minut před začátkem přednášky 
byla již všechna místa obsazena. 
Studenti dostali krátké informace 
a instrukce ohledně otázek na Jeho 
Excelenci, průběhu přednášky a 
slušného chování. 
Na začátku přednášky byl J. E. 
Daniel Meron představen dvěma 
studenty naší školy. Poté pan 
velvyslanec řekl pár slov o svém 

životě a své zemi. Izrael je stát 
jihozápadní Asie, leží při pobřeží 
Středozemního moře. Sousedí s 
Libanonem, Sýrií, Jordánskem a 
Egyptem. Izrael má 8,3 milionu 
obyvatel, z čehož více než 75 % 
tvoří Židé. Hlavním městem 
je Jeruzalém, který však není 
mezinárodně uznán.
Poté pan velvyslanec pokračoval 
povídáním o historii své země. 
Z přednášky Jeho Excelence 
Merona jsme se dozvěděli, že 
historie Izraele je propojena i s 
historií našeho národa. Roku 1927 
totiž Tomáš Garrigue Masaryk 
navštívil území dnešního Izraele, 
což byla cesta velmi významná pro 

budoucí vztahy mezi Izraelem a 
Československou republikou. Ale 
počátek skutečného spojenectví 
se datuje od 14. května 1948, kdy 
Izrael vyhlásil svou nezávislost. 
Tehdy Československo Izraeli 
poskytovalo materiální pomoc, 
například dodávkou zbraní a 
osmdesáti letadel. Také poskytlo 
výcvik izraelským specialistům, 
pilotům a parašutistům. Zmínil 
také holocaust, který je pro většinu 
izraelské populace stále ještě 
velmi nepříjemnou připomínkou 
tragického období vlastních dějin. 
Dozvěděli jsme se o rozvoji a 
nynější prosperitě tohoto státu. 
Momentálně má Izrael vyspělé 
zdravotnictví, obranu a je to hi-tech 
stát. Dokonce jsou nejúspěšnější 
zemí na světě v recyklaci vody. Na 
závěr přednášky Jeho Excelence 
Daniel Meron zodpovídal dotazy 
našich studentů, například zda si 
myslí, že by se měly po nedávných 
volbách izraelské hlavní politické 
strany spojit v koalici, jestli je 
v Izraeli bezpečno a mimo jiné 
také jaký je jeho oblíbený sport. 
Po ukončení přednášky nám pan 
velvyslanec poskytl rozhovor v 
našem mediálním studiu. 
Chtěli bychom poděkovat 
izraelskému velvyslanectví 
za uskutečnění návštěvy Jeho 
Excelence Daniela Merona. A 
také bychom chtěli poděkovat 
Jeho Excelenci za čas, který nám 
věnoval.

Izraelský velvyslanec 
na půdě ŠMVV

•Nikola Vaněčková a Hedvika Šulová 
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Oscarový herec Toni Servillo provází velkolepým 
dokumentárním filmem Ermitáž – síla umění a 
vypráví tak velký příběh, který se postupně za 250 
let odehrál na chodbách tohoto slavného muzea i v 
ulicích magického Petrohradu. Film přibližuje historii 
na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 1917 
i totalitní éry ve 20. století až do současnosti. Ve 
sbírkách Ermitáže se ukrývají cenná díla velikánů, 
jakými byli Leonardo, Raffael, Van Eyck, Rubens, 
Titian či Rembrandt, které film přibližuje vůbec 
poprvé ve vysokém rozlišení na velkém plátně.

02.12.2019
ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
(Dokumentární)

30.01.2020
BÍDNÍCI
(Drama / krimi)

23.01.2020
CHARLIEHO ANDÍLCI
(Akční / komedie)

26.12.2019
DOKONALÁ LEŽ
(Drama)

Charlieho Andílci se vždy starali o bezpečnost 
a zajišťovali investigativní služby soukromým 
klientům. Nyní agentura Townsend působí globálně 
a s nejchytřejšími, nejodvážnějšími a nejlépe 
vyškolenými ženami přijímá několik týmů Andílků 
vedených několika Bosleyi nejnáročnější úkoly po 
celém světě. Poté, co mladá systémová inženýrka 
poukáže na nebezpečnou technologii, jsou do akce 
povoláni Andílci, aby svými životy chránili životy nás 
všech.

Šarmantní podvodník Roy Courtnay si v životě 
nadělal spoustu problémů a stále jej pronásleduje 
jeho temná minulost. Když na internetové seznamce 
potká bohatou vdovu Betty McLeish, nemůže uvěřit 
svému štěstí. Námluvy ale neprobíhají zcela podle 
jeho představ. Postupem času Roy zjišťuje, že city 
které chová k Betty, a které měly být falešné, se stávají 
skutečnými a to začíná být pro Royův tajný plán 
opravdovým problémem.

Stéphane se nedávno připojil ke zvláštní kriminální 
jednotce v Montfermeilu, na předměstí Paříže. 
Spolu se svými kolegy Chrisem a Gwadou - oběma 
zkušenými členy týmu - rychle postřehne zvyšující 
se napětí mezi sousedními gangy. Když se v průběhu 
zatýkání ocitnou na útěku, dron zachytí každý jejich 
pohyb, každou akci…

Filmy
KULTURA •Katya Merzliakova
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Koncerty Divadlo

Akce25.11.2019
Temples

09.12.2019
Lords Of The Sound 

17. 12. 2019
ABBA Mania

30. 11. 2019
Andrea Bocelli

6.12.2019
Royal Moscow Ballet - 
Labutí jezero
(kongresové centrum Praha )

19.06.2019
Rasputin
(DivaDlo v Dlouhé)

7.12.2019
Louskaček na ledě - show 
Ilji Averbucha
(tisPort arena)

30.11.2019
Leonce a Lena 
(stavovské DivaDlo)

5.12.2019
Král Oidipús 
(nároDní DivaDlo)

20.11.2019
Prodejní výstava Art for 
Amnesty
(Dlouhá 33 )

26.11.2019
Turecko-kurdské vztahy
(Šmvv )

28.11.2019 
NGP Josef Bolf: Tušení 
stínu
(Dukelskych hrDinu 47)

17.12.2019 
Tomáš G. Masaryk: 
Hilsneriáda.
(knihovna václva havla)
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The Treaty of Versailles, signed 
100 years ago, was the most 
important of the peace treaties that 
brought World War I to an end. 
The Treaty ended the state of war 
between Germany and the Allied 
Powers. It was signed on 28 June 
1919 in Versailles, exactly five years 
after the assassination of Archduke 
Franz Ferdinand, which had 
directly led to the war. The other 
Central Powers on the German 
side signed separate treaties. 
Although the armistice, signed 
on 11 November 1918, ended the 
actual fighting, it took six months 
of Allied negotiations at the Paris 
Peace Conference to conclude 

the peace treaty. The treaty was 
registered by the Secretariat of the 
League of Nations on 21 October 
1919.
Of the many provisions in the treaty, 
one of the most important and 
controversial required «Germany 
[to] accept the responsibility of 
Germany and her allies for causing 
all the loss and damage» during 
the war (the other members of 
the Central Powers signed treaties 
containing similar articles). This 
article, Article 231, later became 
known as the War Guilt clause. 
By the Treaty of Versailles, 
Germany was required to abolish 
compulsory military service; to 

reduce its army to 100,000; to 
demilitarize all the territory on 
the left bank of the Rhine River 
and also that on the right bank 
to a depth of 50 km (31 mi); to 
stop all importation, exportation, 
and nearly all production of war 
material; to limit its navy to 24 
ships, with no submarines, the 
naval personnel not to exceed 
15,000; and to abandon all military 
and naval aviation by October 
1, 1919. Germany also agreed to 
permit the trial of former emperor 
William II by an international 
court on the charge of “a supreme 
offense against international 
morality.” (The trial 

Treaty of Versailles: 
100 years old 

KALENDÁRIUM



29

never took place.) For damage 
incurred by the Allied powers 
during the war, Germany was 
required to make extensive 
financial reparation. In addition to 
money, payment was made in the 
form of ships, trains, livestock, and 
valuable natural resources.   
 
The Treaty seemed to satisfy the 
«Big Three» as in their eyes it was 
a just peace as it kept Germany 
weak yet strong enough to stop 
the spread of communism; kept 
the French border with Germany 
safe from another German attack 
and created the organisation, the 
League of Nations, that would end 
warfare throughout the world. 
However, it left a mood of anger 
throughout Germany as it was 
felt that as a nation Germany had 
been unfairly treated. Above all 
else, Germany hated the clause 
blaming her for the cause of the 
war and the resultant financial 
penalties the treaty was bound to 
impose on Germany. Those who 
signed it (though effectively they 
had no choice) became known as 
the «November Criminals». Many 
German citizens felt that they were 
being punished for the mistakes of 
the German government in August 
1914 as it was the government 
that had declared war, not the 
people. The aftermath of the 
treaty led to a rise in German 
nationalism. Germans were eager 
to see themselves as respected 
throughout the world. It is rightly 
argued that the seeds of the World 
War II were planted in the harsh 
clauses of the Treaty of Versailles, 
which triggered the rise of the 
Nazi Socialist Party. Eventually, 
a politician ran for chancellor, 
promising to make Germans proud 
to be German again. This led to the 
rise of Adolph Hitler and the Third 
Reich. If 16 million people were 

killed during World War I, in World 
War II, 50 million people perished, 
out of which 20 million were killed 
in the then Soviet Union. 
 
No peace settlement has provoked 
more controversy or regret than the 
Treaty of Versailles. One can never 
know whether either rigorous 
Franco-British enforcement of the 
original treaty or a more generous 
treaty would have avoided a new 
war. Certainly the British and 
American governments after 
1945 sought to avoid many of the 
problems that had been raised by 

the Treaty of Versailles—especially 
regarding reparations—and the 
division of Germany and the Cold 
War enabled them generously to 
rebuild the western zones and 
to integrate them into a western 
alliance without renewing fears of 
German aggression. Meanwhile, 
they deferred certain fundamental 
issues for so long that no formal 
peace treaty was ever written to 
end World War II. 
 

•Haseeb Khan 
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7. listopad roku 1917. Rusko 
je v krizi. Na domácí scéně čelí 
hospodářské krizi. Na válečné 
frontě postupují vojska Centrálních 
mocností, která zasadila ruské 
armádě tvrdé porážky.
Pouhých devět měsíců po únorové 
revoluci se schylovalo k novému 
převratu.
Ale vraťme se zpět. Únorová 
revoluce roku 1917 (8. - 12. března) 
vedla k abdikaci cara Mikuláše II. a 
k vytvoření prozatímní vlády, jež 
měla dovést zemi k demokratickým 
volbám. Ideologické rozdíly mezi 
jejími členy, nejistota o osud 
ruské monarchie a mnoho dalších 
neshod vedlo k silné nejednotě.
Jedním z hlavních problémů byla 
pokračující válka. Prozatímní 
vláda hodlala pokračovat ve 
válečném konfliktu s Centrálními 
mocnostmi, což však bylo v té 
době extrémně nepopulární pro 
většinu ruského národa. Ruská 
armáda byla sužována dezercemi 
a přestávala být bojeschopná. 

Dalším vážným problémem byly 
dělnické sověty neboli občanské 
rady ovládané většinou levicovými 
stranami, jež měly dohled nad 
početnými ozbrojenými milicemi.
Události v Rusku se začaly 
stupňovat. V červenci se původní 
mírové demonstrace v Petrohradě 
změnily po rozkazu prozatímní 
vlády v masakr. 7. července začala 
prozatímní vláda tvrdě potlačovat 
a odzbrojovat bolševickou stranu 
a s ní spojené milice ve městech. 
Prominentní bolševici jako např. 
Vladimír Iljič Lenin se buď začali 
skrývat, anebo unikli do zahraničí. 
24. července se premiérem stal 
Alexandr Kerenskij, člen strany 
socialistů-revolucionářů neboli 
eserů (neplést s bolševiky). Dne 
1. září byla vyhlášena Ruská 
republika, čímž oficiálně skončila 
éra ruského carství. Od 10. do 
13. září proběhl pokus o vojenský 
převrat vedený generálem Lavrem 
Kornilovem. Kerenskij se ze strachu 
ze ztráty moci spojil s  bolševiky. Ti  

sice pomohli s potlačením puče, 
ale dokázali se znovu  ozbrojit a 
získali silnou podporu.
Následné události proběhly takto. 
5. listopadu hlasoval ústřední výbor 
komunistické strany pro ozbrojený 
převrat. 6. se po Petrohradě udála 
řada menších potyček mezi vojáky, 
kteří s bolševiky sympatizovali, a 
vládními vojáky. 7. vypukl převrat 
v plné síle. Bolševici obsadili celý 
Petrohrad včetně Zimního paláce, 
sídla prozatímní vlády, a Kerenskij 
utekl z města. Celý převrat se 
odehrál takřka bez krveprolití, 
většina vojáků prozatímní vlády 
se buď vzdala, nebo dezertovala. 
Bolševici dokázali v následujících 
třech měsících získat kontrolu 
nad většinou hlavních ruských 
měst. A i když Rusko 1. března 
1918 uzavřelo mír s centrálními 
mocnostmi, na skutečný mír si 
muselo počkat ještě mnoho let, 
neboť právě začala ruská občanská 
válka, jež si v vyžádá kolem 
10 000 000 životů.

•Martin Vacek

Říjnová revoluce  
KALENDÁRIUM
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17. listopad 1989 se stal 
pro mnohé naše rodiče dnem 
vysvobození, strachu a nejistoty.  
Na tento den naplánovala 
organizace STUHA pietní akci 
k 50. výročí uzavření českých 
škol nacisty.  Tato studentská 
akce se měla původně odehrát na 
pražském Albetově.
Protože se komunistický režim již 
delší dobu obával hromadných 
akcí, vyhlásil tehdejší ministr 
vnitra ráno 17. listopadu 
mimořádnou bezpečnostní akci, 
která měla za úkol udržet pořádek. 
Kolem 16 hodiny na Albertově 
demonstrovalo zhruba 500 lidí, 
jejich počet se však rapidně 
zvyšoval. Podle tehdejších zdrojů 
státní bezpečnosti se na začátku 
demonstrace nacházelo již přes 
15 000 lidí. Další zdroje pak 
hovoří o davu přesahujicím 50 000 
demonstrantů.Před 17 hodinou 
se studenti  odebrali  směrem na 
Vyšehrad a následně byla po šesté 
hodině odpoledne demonstrace 
ukončena.
Nebyl to konec, ale vlastně začátek. 
Dlouhodobá nespokojenost s 
tehdejším režimem a bublající 
protikomunistické nálady nejen 
mezi studenty, byly impulsem pro 
následnou aktivitu.
Pár chvil po ukončení oficiální 
části se dav neplánovaně vydal zpět 
do centra Prahy přes Vyšehradskou 
ulici. Policie neměla v úmyslu 
studenty nikam pustit, ti ale tlakem 
davu prorazili policejní koridor a 
pokračovali svou cestou. V tomto 
průvodu šlo podle odhadů 5 až 
10 tisíc lidí. Trasa neplánovaného 

pochodu vedla podél Vltavy 
a pokračovala k Národnímu 
divadlu. Asi v 19 hodin dostali 
policisté rozkaz pochodující 
zablokovat. Zablokování mostu 
1. máje způsobilo pohyb davu 
směrem na Národní třídu a dále na 
Václavské náměstí. Mezitím byla 
Národní třída v prostoru Perštýna 
zablokována policií. V tuto chvíli 
se část průvodu ocitla odříznuta 
policejními jednotkami ze všech 
stran. 
Všichni, kdo se v tomto davu ocitli, 
zachovali klid. Nebyl to ovšem 
vnitřní klid. Notoricky známé 
heslo večera 17. listopadu “Máme 
holé ruce”, příznačně vystihuje 
atmosféru. Na místech, kde 
policejní kordon vybaven obušky 
a štíty blokoval studenty, ti seděli 
v klidu na zemi a demonstrovali s 

“holýma rukama”. Mladí lidé proti 
často mladým policistům.
Po deváté hodině se začal prostor 
s demonstrujícími zhušťovat, 
policisté začali studenty napadat 
obušky a za hodinu demonstraci 
násilně rozehnali.

Později uvedená čísla tvrdí, že 
bylo během této noci zraněno 
568 lidí a poprvé se zde objevuje 
zpráva o možných mrtvých z řad 
účastníků. Tato zpráva se nakonec 
nepotvrdila, ale důležitější je, že 
právě tato událost byla impulsem 
k řadě dalších, které vedly k 
pádu komunistického režimu v 
tehdejším Československu a pro 
naše rodiče znamenaly svobodu. 
Svobodu v tom nejzákladnějším 
slova smyslu.

•Emma Kynkor

Začátek Sametové revoluce  

KALENDÁRIUM
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Neboli Smlouva o Evropské unii byla podepsána 
v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. 
listopadu 1993. Maastrichtská smlouva změnila název 
Evropského společenství na «Evropskou unii». Zavedla 
rovněž nové formy spolupráce vlád členských zemí - 
například v oblasti obrany a v oblasti «spravedlnosti a 
vnitřních věcí». Přidáním této mezivládní spolupráce 
ke stávajícímu «systému Společenství» vytvořila 
Maastrichtská smlouva novou politickou a zároveň 

hospodářskou strukturu sestávající z tzv. «tří pilířů» - 
společná zahraniční a bezpečnostní politika, policejní 
a justiční spolupráce v trestních věcech a vnitřní věci. 
Smlouva byla později změněna Amsterodamskou 
smlouvou a Smlouvou z Nice. Lisabonská smlouva 
navíc změnila název „Smlouvy o založení Evropského 
společenství» na Smlouvu o fungování Evropské unie. 

•Jakub Pham

Maastrichtská smlouva 
vstoupila v platnost   
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Jak se vyznáš v čs. dějinách?  
1. Kdo jsou tzv. muži 28. října?

 a) Rašín, Soukup, Stříbrný, Šrobár a   
 Švehla
 b) Rašín, Soukup, Beneš, Štúr a Švehla
 c) Kramář, Soukup, Beneš a Masaryk

2. Kdo to je? 

 a) Karel I.
 b) M. R. Štefánik
 c) A. Jirásek

3. Jak se jmenovala pol. strana, která 
hájila zájmy venkovské obyvatelstva v 
ČSR?

 a) Hlinkova ľudová strana
 b) NSDAP
 c) Agrární strana 

4. Kdy byla uzavřena Mnichovská 
dohoda?

 a) 28. 10. 1937
 b) 30. 9. 1938
 c) 1. 9. 1939

5. Kdo to je?

 a) J. Syrový
 b) A. Eliáš
 c) E. Hácha

6. Jakou funkci zastával K. H. Frank?

 a) státní ministr pro Protektorát
 b) správce tábora Terezín
 c) velitel českého domácího odboje

KVÍZ / ZDROJ
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7. Kdo byl prezidentem v době tzv. Třetí 
republiky?

 a) E. Hácha
 b) K. Gottwald
 c) E. Beneš

8. Co je to tzv. Vítězný únor?

 a) vítězství čs. hokejistů na olympiádě
 b) politicko-vojenský převrat 
 c) oslavy konce 2. světové války

9. Kdo to je?
 a) L. Svoboda
 b) O. Šik
 c) A. Dubček 

10. Co bylo zbudováno na Letenské pláni 
během komunistické éry?

 a) sídlo Ústředního výboru KSČ
 b) památník J. V. Stalina
 c) největší plavecký bazén v ČSR

11. Jaká byla hlavní změna, kterou 
přinesla ústava z roku 1960?

 a) republika získala přízvisko    
 „komunistická“
 b) zakotvení vedoucí úlohy KSČ
 c) prohlášení Bratislavy za druhé   
 hlavní město

12. Co je to Poučení z krizového vývoje?
 a) dokument, který vykládal události    
 pražského jara jako kontrarevoluci
 b) manuál, jak lépe hospodařit
 c) oblíbený seriál ze 70. let 20. století

13. Koho sdružovala Charta 77?
 a) aktivisty, kteří kritizovali porušování   
 lidských práv v ČSFR
 b) umělce z filmového studia 77
 c) občany, jenž se narodili v roce 1977

14.  Kdy oficiálně započala Sametová 
revoluce?
 a) 28. 10. 1990
 b) 28. 9. 1985
 c) 17. 11. 1989
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“Neumím si představit, že by etický 
vztah k zemi mohl existovat bez lásky, 

úcty a obdivu k ní, a bez vysokého 
ocenění její hodnoty. Hodnotou tu 
samozřejmě míním něco mnohem 

širšího, než jen ekonomickou hodnotu. 
Mám na mysli hodnotu ve filosofickém 

smyslu.”

ALDO LEOPOLD


