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2 0 1 9 :
R O K
P R O T E S T Ů
Protesty. Protests. Proteste. Protestations.
Протесты. Slovo, jež bude navždy
charakterizovat rok 2019. My v České
republice jsme samozřejmě zažili naše vlastní
protesty. Ať již ty proti premiéru Andreji
Babišovi či klimatické. Tento článek se však
nebude týkat protestů v naší domovině.
Namísto toho se autor bude snažit
pohlédnout na některé z protestů roku 2019,
jenž se udály v zahraničí. Ponořme se nyní do
uplynulého roku a pojďme postupně po
regionech a státech.

Blízký východ
 
Egypt:
Poslední dekáda egyptské historie obsahovala
největší změny od svržení monarchie v roce
1953. Revoluce roku 2011 znamenala konec
vlády vojenských důstojníků po skoro šedesáti
letech. To vedlo v roce 2012 ke zvolení
kandidáta Muslimského bratrstva, Mohameda
Morsiho.

"Slovo, jež bude
navždy
charakterizovat
rok 2019."
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Martin Vacek



Ten byl svržen ve vojenském puči a nahrazen
současným prezidentem Abdelem Sisim.
Protestující občané, kteří v září 2019 zaplnili
ulice egyptských měst, požadovali především
odstoupení prezidenta Sisiho a propuštění
politických vězňů. Protesty byly potlačeny a
přes 4000 Egypťanů bylo zatčeno. V současné
době se někteří členové egyptského
parlamentu pokouší provést ústavní změnu,
která by znamenala rychlejší konec Sisiho
prezidentství.

 
Írán:
Íránské protesty vypukly v listopadu 2019 jako
přímá reakce na zvýšení cen benzínu v
důsledku amerických sankcí. V průběhu
demonstrací však protestující začali také
demonstrovat proti íránskému zapojení do
regionálních konfliktů na Středním východě a
proti samotnému vedení islámské republiky.
Byly zaznamenány případy pálení obrazů
nejvyššího vůdce Aliho Khameiniho. Íránská
vláda zakročila brutálně. K dnešnímu dni se
mluví o asi 1500 mrtvých a mnoha tisících
uvězněných. A dál? To jest otázka. Je jasné, že
problémy v Íránu jsou schopné vybublat na
povrch, pokud se situace obyvatel zhorší.
Otázka není, zda budou další protesty, ale kdy
a co je vyvolá.
 
Irák:
 
Současné nepokoje v Iráku, které vypukly 1.
října 2019 a k dnešnímu dni (3. leden 2020)
stále pokračují, jsou výsledkem 17 let trvající
nestability v zemi existující od svržení
Saddáma Hussaina. Protesty směřují proti
korupci, nezaměstnanosti, íránskému a
americkému vlivu v zemi a mnoha dalším
problémům Iráku. V mnoha případech došlo
během protestů k násilí. K dnešnímu dni
zemřelo 511 lidí a přes 20000 bylo zraněno.
Protestující získali jisté ústupky. Irácký premiér
rezignoval a byl schválen nový volební zákon.
Protesty však zatím pokračují a je otázkou, kdy
skončí.
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Latinská Amerika
 
Venezuela:
Faktorů, které vedly k současné situaci ve
Venezuele, je mnoho. Důvody byly především
ekonomické a politické.Ústředním důvodem
protestů za rok 2019 je pokračující
prezidentství Nicolase Madura. Kontroverzní
volby roku 2018, volba nového
ústavodárného shromáždění  roku 2017 a
mnoho dalších věcí vedlo k tomu, že předseda
národního shromáždění Juan Guaidó prohlásil
sám sebe za úřadujícího prezidenta
Venezuely. Současně vyzval k protestům,
které se odehrávaly po celý následující rok.
Tyto protesty žádají rezignaci Madura,
vytvoření přechodné vlády a svobodné volby.
Poslední velké demonstrace se uskutečnily v
listopadu. Situace k dnešnímu dni stále není
vyřešena. Kolem 100 lidí zemřelo a skoro 1000
bylo zatčeno.
 
Chile:
 
Důvod začátku těchto protestů je celkem
prostý. Zvýšení cen jízdného hromadné
dopravy. To však brzy přerostlo v masivní
protesty žádající například zlepšení
ekonomické situace v zemi, reformy ve
vzdělání, penzijním systému a zdravotnictví či
vytvoření nové ústavy. Protesty se odehrávaly
v říjnu a vyžádaly si život 29 lidí. Jejich
výsledkem je to, že vláda oznámila reformy a
výměny v kabinetu a vypsání referenda o
nové ústavě.
 
Afrika
 
Alžírsko:
Masivní protesty vypukly poté, co tehdejší
prezident Abdelaziz Bouteflika oznámil, že
bude znovu kandidovat na prezidenta.
Bouteflika, který Alžírsku vládl od roku 1999 se
setkal s nečekanou opozicí a poté, co jej k
tomu vyzvalo armádní velení, odstoupil z 



funkce prezidenta. Protesty však pokračovaly
proti dočasnému nástupci a proti
Abdelmadjidovi Tebbounemu, jenž byl zvolen
v prosinci 2019 ve veřejností blokovaných
volbách. Pouze 3 lidé zemřeli. Skoro 200 lidí
bylo zatčeno.
 
Súdán:
Původně ekonomické demonstrace v Súdánu
přerostly v požadavky k odstoupení
prezidenta Omara al-Bashira, jenž zemi vládl 3
dekády, a umožnění demokratizace země.
Poté, co se v dubnu 2019 k protestujícím
přidala armáda, prezident Omar rezignoval.
Následovaly protesty proti nové vojenské
vládě, jež trvaly až do srpna 2019. Armáda a
protestující se nakonec byli schopni
dohodnout na 39 měsíců dlouhém přechodu
k demokracii. Během protestů došlo k
několika masakrům a smrti 246 lidí.
 
Asie
 
Hong Kong:
Dost možná nejvíce sledované protesty roku
2019. Původně byly zaměřené proti návrhu
zákona jenž by zjednodušil vydání stíhaných
osob do ČLR. Tyto protesty se rozrostly a
protestující v současné době požadují
demokratické reformy a omezení vlivu ČLR v
Hong Kongu. ČLR na tyto požadavky
reagovala odmítavě a k dnešnímu dni
protesty stále pokračují. Za celou dobu rok
trvajících protestů zemřeli dva lidé a 6500 bylo
zatčeno. Veřejná podpora protestů byla
vyjádřena v masivním vítězství
prodemokratických kandidátů v tamních
listopadových volbách.
 
Indonésie:
 
Nový indonéský trestní zákoník, jenž trestá
mimo jiné mimomanželský sex a pomluvu
prezidenta, způsobil masivní studentské
protesty. Další protesty probíhaly v západní
Papui a žádaly referendum o nezávislosti na
Indonésii. 
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Studentské požadavky změn v novém
trestním zákoníku byly odmítnuty. 5
protestujících zemřelo a 30 bylo zatčeno.
Protestující v Papui byli potlačeni a přes 30 lidí
přišlo o život.
 
Evropa
 
Francie:
Protesty ve Francii se dají shrnout do dvou
fází. 1. hnutí žlutých vest (do září 2019) a 2.
protesty proti reformě penzijního systému.
Hnutí žlutých vest zahájilo své demonstrace
kvůli růstu ceny nafty v roce 2018. To
přerostlo v protesty proti ekonomickým
problémům ve Francii, snaze vlády o omezení
výdajů na veřejný sektor a dalším problémům
Francie. Protesty proti reformě penzijního
systému byly vyvolány, jak je z názvu
evidentní, snahou prezidenta Macrona o
reformu penzijního systému. Protesty k
dnešnímu dni stále pokračují a prezident
Macron odmítl, že by ustoupil. Protesty
žlutých vest si vyžádaly 11 životů, většinou
kvůli dopravním nehodám.
 
Katalánsko:
 
Protesty v Katalánsku vypukly jako reakce na
odsouzení 9 vůdcům katalánských separatistů
španělskými soudy. Tyto protesty byly
podporovány frakcemi podporujícími
nezávislost Katalánska. Demonstrace byly
doprovázeny stávkami mnoha dělníků
regionu. Protesty i přes naléhání uvězněných
separatistických vůdců v některých případech
přerostly v násilí. 283 policejních důstojníků a
576 protestujících bylo zraněno a 300
protestujících bylo zatčeno. Španělská vláda
odmítla provést jakékoliv ústupky.
 
Studentské stávky za klima:
V roce 2019 se uskutečnila série do nichž se
zapojily milióny po celém světě. Hlavní částí
těchto protestů byl týden od 20. září do 27.
září, při kterém proběhlo více než 1500 stávek
ve 150 zemích světa. Tohoto světového týdne 



"Rok 2019 byl
skutečně rokem
protestů. Těchto

výše uvedených a
mnoha dalších.
Uvidíme, zda se

mu rok 2020
vyrovná."

pro budoucnost se zúčastnilo kolem 4 miliónů
studentů po celém světě. Kromě toho se
minulý rok pořádaly 4 samostatné stávky,
každé z nich se zúčastnilo ohromné množství
studentů. Je pravděpodobné, že v
budoucnosti proběhnou další klimatické
stávky.
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T Ř E T Í  A  S N A D
P O S L E D N Í  V O L B Y  V
I Z R A E L I
V historii státu Izrael se nikdy nestalo, že by se
dvoje předčasné parlamentní volby odehráli
v  jednom roce. V  prvních a druhých volbách
se souboj odehrával mezi dvěma
oponentními stranami, a to pravicovou
stranou Likud (Jednota) a levicovou stranou
Kachol Lavan (Modrobílá). Strana Likud byla
založena v  roce 1973. Do roku 2005 byl
předsedou Ariel Šaron, který ji opustil a založil
novou stranu KADIMA. Po Šaronu nastoupil
jako předseda strany Benjamin Netanjahů.
Spekuluje se o tom, že po mnoha
neúspěšných pokusech o sestavení vlády by
mohl jeho mandát jakožto premiéra výrazně
přesáhnout termín, pokud by se stejný
problém opakoval dále. Oponent Likudu je
levicová strana Kachol Lavan (Modrobílá),
která byla založena v  únoru 2019. Byla
vytvořena spojením dvou politických hnutí, a
to Ješ atid, jehož předseda byl novinář Ja'ir
Lapid a stranou Chosen le-Jisra'el, které
předsedá Benjamine (Benny) Ganc (předseda
strany Kachol Lavan). Ještě před všemi těmito
předčasnými volbami Netanjahů vedl koalici,
která se skládala ze stran: Likud, Židovský
domov, Kulanu, Šas, Sjednocení Judaismu
Tóry a Jisra'el Bejtenu (který se přidal až v roce
2016). Tato koalice vládla v rozmezí 2009-
2019. V  listopadu 2018 nastala koalici krize,
která započala slabým postupem proti
raketovým útokům z hnutí Hamás, který sídlí
v pásmu Gaza.
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Hlavní příčina této krize bylo opakované
obvinění Netanjahů z  korupce vznesený
izraelským generálním prokurátorem
Avickajem Mandelblitem. Obvinění se
především týkalo podplácení novinářů, aby o
něm a jeho manželce psali v dobrém světle a
na oplátku jim přislíbil štědrý dar v  hodnotě
kolem milion šilinků. Také bral úplatky
výměnou za politické výhody. Obvinění začali
už v  roce 2015 a to zpronevěřením peněz.
Několik obvinění bylo stáhnuto, ale některé
přetrvávají a momentálně probíhají výslechy.
Netanjahů toto přirovnal k  pokusu o svržení
podle agentury Reuters. Je to první úřadující
premiér v historii státu Izrael, který je obviněn
z  korupce.V  prosinci 2018 Kneset schválil
návrh na rozpuštění Knesetu a stanovil
předčasné parlamentní volby na 9. dubna
2019. Průzkumy veřejného mínění mezi
prosincem 2018 a lednem 2019 ukazují, že
lidé podporují strany národně a nábožensky
orientované. Podle toho to by měl Likud získat
28,3 mandátů a Kachol Lavan 29,7 mandátů.
V  den dubnových voleb byla volební účast
68,46 %. 16. dubna byli zveřejněny konečné
výsledky voleb. Kachol Lavan získal 1 125 881
hlasů a 35 mandátů. Jeho oponent Likud
dostal 1  140  370 hlasů a též 35 mandátů. 
 Datum druhých předčasných parlamentních
voleb bylo vypsáno na 17. září 2019. S novým
datumem začínají strany s volební kampaní.

Karolína Chauturová



Levicové strany (Kachol Lavan) bojují proti
premiérovi Netanjahovi, který je obviněn
z  korupce. Oproti tomu Netanjahů prohlásil,
že po případném vítězství ve volbách
okamžitě zahájí rozšíření Izraelské suverenity
osad v údolí Jordánu, oblasti severního břehu
mrtvého moře a dále ji i rozšíří do všech
ostatních osad na Západním břehu Jordánu.
Nastal vtom to názoru problém, protože se
pravice nemohla shodnout, jak reagovat na
mírový plán Donalda Trumpa pro Izrael a
Palestinu. Před volbami předseda strany
Židovský domov Naftali Benet varoval, že plán
počítá s tím, že připadne velká část Západního
břehu Jordánu Palestině a tím dojde
k obklopení Izraelských osad území Palestiny.
17. září 2019 v 22:00 bylo ukončené hlasování
a 25. září byli zveřejněny konečné výsledky,
které ukazovali, že Likud získal 1  113  617
hlasů a 32 mandátů, zatímco Kachol Lavan
dostal 1  151  214 hlasů a 33 mandátů. Po
volbách dal prezident Rivlin první šanci
k  sestavení vlády Netanjahovi, který znovu
neuspěl a poté oponentovi Gantzovi, který též
neuspěl. Rivlin si přál koalici z  dvou hlavních
stran, a proto nabídl koalici stranám Likud a
Kachol Lavan. Gantz tu to nabídku odmítl na
základě toho, že je Netanjahů obviněn
z  korupce. Proto byli stanoveny třetí a snad
poslední předčasné parlamentní volby do
Knesetu 2. března 2020. Novinářka Sima
Kadmonová napsala „Neexistuje slova, která
by vyjádřila odpor veřejnosti k  současným
zvoleným vůdcům a nedůvěru, kterou k  nim
chovají, “. Dále agentura AFT uvedla, že mnozí
voliči jsou z dalších voleb unavení a otrávení.
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Indii je často přisuzované přízvisko „největší
demokracie na světě“. Toto tvrzení vychází ze
skutečnosti, že v  Indii probíhají volby, které
jsou pravidelné a taktéž férové, i když se najde
pár případů, které to vyvrací. Pravidelné a
férové volby jsou pro mnohé z nás kritériem,
které musí stát splňovat, aby se mohl
označovat jako demokratický. Bezesporu
tomu tak je. Tento přístup se v  politologii
nazývá „minimalistické pojetí demokracie“ a
je, troufám si tvrdit, přijímán značnou části
občanů. Existují však ještě další kritéria, která
je nutná vzít v  potaz, když hodnotíme určitý
stát jako demokratický, např. dodržování
lidských a občanských práv, existence
právního řádu atd.  Takový přístup, který vedle
svobodných a férových voleb má na hodnotící
škále ještě další kritéria, nazýváme
„maximalistické pojetí demokracie“. Přístupů
však existuje mnohem víc a jejich výčet by
hravě zaplnil tuto stránku. Pro zjednodušení
budu v  tomto článku využívat první zmíněné
pojetí, tj. minimalistické. V  nadpisu článku
však dlí ještě jeden politologický termín, a to
teokracie. Dříve, než přistoupíme k  popisu
současné Indie a její cesty, musíme si
definovat i tento termín. V  kostce lze říct, že
teokracie je vláda Boha, který je na zemi
zastoupen určitou osobou či skupinou osob
(nejčastěji kněží). Tento pojem znamená, že
právo vládnout (legitimita) nepochází z  voleb
(tj. demokracie), ale od Boha a že každý, kdo
vládne, je vlastně zprostředkovatelem
božských zákonů a pokynů. Většinu příkladů
teokratického vládnutí nalezneme v minulosti:
Izraelité žili v teokracii, v níž se řídili zákony, jež
Bůh předal Mojžíšovi na hoře Sinaj, nebo
v  raném islámu vládl Mohamed na základě
Božího vyvolení.

V rámci evropského prostoru jsou to
samozřejmě papežové, kteří jako jeden z titulů
používají náměstek Kristův. Směřuje Indie
k  tomuto státnímu zřízení?  Nové desetiletí,
které v tomto roce začíná, bude bezesporu ve
znamení dominance ČLR a taktéž Indie, která
svého souseda začíná v  mnoha ukazatelích
předbíhat. Současná vláda Naréndryho
Módího, který je indickým premiérem od roku
2014, se nese ve znamení reforem, což by
bylo na jiný článek, ale taktéž rostoucího
nacionalismu. Když se Módí se svou
domovskou stranou Indická lidová strana
(dále jen „BJP“) ujal moci, hráli od počátku
silně na nacionalistickou strunu, kterou chce
slyšet stále více Indů. Současný vývoj
dokazuje, že se rozhodli přidat o stupeň výš.
Snem indických nacionalistů je čistě
hinduistický stát, tedy stát, ve kterém práva
náboženských menšin, a to především
muslimů, kterých v Indii žije přes 180 milionů,
budou upozaděna na úkor většinového
hinduistického obyvatelstva. Hlavním
architektem této myšlenky je organizace
nesoucí název Národní svaz dobrovolníků,
který byl založen již roku 1925. Téměř každý
člen Módího kabinetu byl nebo stále je členem
tohoto svazu a samotný premiér tam
vystoupil již jako osmiletý. Svaz má
momentálně přes 20 milionů členů a jejich
počet rapidně stoupá. V poslední době navíc
začali s  výcvikem vlastních polovojenských
jednotek (viz fotografie). Svaz se hájí tím, že
jde jen o udržování fyzické kondice.
Uniformovaní členové však trénují den co den
s bambusovými tyčemi na různorodé situace.
Každá taková cvičení navíc začíná přísahou
věrnosti oranžové vlajce (oranžová je
symbolem hinduismu) a typickým pozdravem
(viz fotografie).

I N D I E :  N A  C E S T Ě  O D  
D E M O K R A C I E  K  T E O K R A C I I
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Dušan Ondráček



To vše se samozřejmě podepsalo na umístění
Indie v celosvětových žebříčcích v  kvalitě
demokracie. Podle Reportérů bez hranic se
Indie v  posledních letech v  hodnocení
svobody propadla na 140. příčku až za Barmu
a mnozí pozorovatelé srovnávají tamní situaci
se situací ve 30. letech minulého století
v  Německu. Máme-li tedy odpovědět na
úvodní otázku, která zněla „Směřuje Indie
k  teokratickému zřízení?“, tak musíme
konstatovat „ne“. Národní svaz dobrovolníků
se sice zaštiťuje náboženstvím, nicméně jejich
představy o Indii nejsou teokratické, nýbrž
stojí na nacionalistických myšlenkách Velké
Indie, zahrnující území dnešní Indie a okolních
států, a především na čistě hinduistické
společnosti. Indie proto nesměřuje k teokracii,
ale k  extrémní podobě etnického
nacionalismu, který stejně jako teokracie
oslabuje a podkopává demokracii ať už v jejím
minimalistickém, nebo především
maximalistickém pojetí. Zda tento trend
potvrdí další parlamentní volby, jež
proběhnou až v  roce 2024, je ve hvězdách.
Musíme však doufat, že tamní volby si
uchovají prvky pravidelnosti a férovosti.
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B Y Z N Y S
N A  Č E S K É  Ž E L E Z N I C I
Na české železnici už nejezdí pouze vlaky
Českých drah, ale i konkurenčních dopravců,
jedná se především o vlaky společností
RegioJet, Arriva a Leo Express, ty však
provozují vlaky na komerčních spojích z Prahy
na východ republiky. Od 15. prosince roku
2019 vstoupil v platnost nový celoevropský
jízdní vlakový řád, ten zahýbal mnoha spoji na
tuzemské železnici. Nejenom nový jízdní řád
hýbe republikou, Leo Express přiváží nové
jednotky Sirius a firma RegioJet kupuje vozové
jednotky z Německa a Rakouska. Pojďme se
tedy podívat na to, jak se česká železnice
proměňuje.
 
Soukromí dopravci na dotovaných tratích 
 
Provozování soukromými dopravci není nic
neobvyklého, od poloviny prosince se však
nárůst zvedl, a to hlavně na tratích
dotovaných státem. Proto celých 5 % linek
bylo vysoutěženo soukromými dopravci, z
nichž si ten největší kousek ukousla Arriva, za
ní poté Leo express a následně RegioJet,
vybrané tratě, pak i menší dopravci jako AŽD
Praha a někteří zahraniční dopravci na
hranicích republiky.
 
Arriva 
 
Největší kousek patří Arrivě, ta vysoutěžila
neelektrifikované rychlíkové linky z Prahy a
následně většinu meších tratí na Vsetínsku a
dvě na Liberecku. Společnost Arriva vlaky
vstoupila na český trh v roce 2013, na trať z
Prahy do Kralup nad Vltavou.
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Zde jezdila na spěšných linkách necelé 3
měsíce. Přinesla však velké osvěžení na tuto
trať, na palubě zrekonstruovaných německých
jednotek 845 z osmdesátých let nabízela
studené a teplé nápoje a lehké občerstvení.
Jezdila od ranních hodin a končila kolem osmé
večerní, ve dvouhodinových intervalech. Ceny
byly celkem uspokojivé a kvalita též. Jenže na
tuto trať se prostě společnost nehodila, jeden
z důvodů byl ten, že jezdila bez dotací státu i
kraje, a tak o 3 roky později zkusila své štěstí
jinde. Nasadila jednotky opět na spěšnou trať,
avšak na jihovýchod od Prahy, a to do
Benešova. Zde provoz vydržel přes 2 roky, ale
ne s nějakými velkými úspěchy, proto
společnost hledala tratě, kde získá dotaci od
státu či kraje. Kromě vnitrostátních linek, které
provozovala, začala od roku 2017 provozovat
svůj expres z Prahy přes Uherské Hradiště až
do Trenčína. Ten je v provozu doteď, i když
jeho fungování Arrivu dost omezuje, protože v
případech, kdy přijede expres do Prahy
zpožděn, nestíhá přesouvat své jednotky na
pravidelné osobní a rychlíkové linky. Svojí
první dotovanou linku začala společnost
provozovat na městské lince S49 z pražské
Hostivaře do Roztok u Prahy. Zde na konci
roku 2018 vystřídala České dráhy, které linku
opustily z důvodu malé kapacity souprav.
Arriva tak provoz započala celkem dobře,
nasadila sice staré modernizované soupravy
845, které nebyly bezbariérové, avšak slíbila,
že do co nejkratší doby nasadí zcela
nízkopodlažní soupravy podobné těm, které
provozuje na lince S34 z pražského
Masarykova nádraží do Čakovic dopravce KŽC
Doprava. 

Kryštof Robin Háša
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Dále slíbila, že své jednotky upraví do barev
společnosti PID, ani jeden slib nebyl zatím
dodržen. Provoz nebyl však vždy stoprocentní,
především z důvodu odřeknutí vybraných
spojů, které byly přetahovány z expresu. Od
15. prosince začala společnost provozovat 9
osobních linek a 4 rychlíkové. Nezní to nějak
náročně, ale je to tak. Pro soukromého
dopravce je to opravdu velké sousto. V Česku
je to něco nevídaného, soukromí dopravci už
tu nějaké roky jsou, ale těch, které musí plnit
požadavky státu či kraji, těch je tu opravdu
málo. Na přípravu měla společnost pouze rok,
což je velmi krátká doba na to, aby koupila
nové vlaky. Za tak krátký čas se nedalo
vyjednat ani půjčení moderních jednotek,
zkrátka a prostě byla to chyba státu,
především lidí, kteří dovolili, aby se takto stalo.
A ptáte se proč? Arriva svůj vstup nezvládla a
doteď je v problémech. Lidem železnici
znalým bylo jasné, že něco není v pořádku už
v říjnu. Společnost měla pouze 6 opravených
jednotek 845, jednalo se o druhou řadu těchto
jednotek, které se přestavovaly v depu v
České Třebové a dalších zhruba deset
jednotek stále v červených barvách
společnosti DB před tímto depem. Těchto 6
opravených jednotek, ale stále jezdilo na S49 a
Arriva Expressu, tedy vlastně žádná jednotka
pro provoz na připravovaných linkách. Za říjen
společnost udělala velký krok, opravila dalších
6 jednotek a taky dohodla pronájem 10
motorových jednotek Lint 41 se společností
Leo Express. Následně během listopadu
přivezla dalších 10 jednotek 845. Jak ale
vypadal první den provozu nových jízdních
řádů na železnici? Jedna velká katastrofa,
nepřipravenost a přecenění sil. Arriva svůj
první den nezvládla, měla nedostatek
jednotek, nasazovala staré jednotky s
německými nápisy a také exponáty, které
znáte z muzeí. Co se týče jednotlivých krajů,
vlaky na Vsetínsku nabíraly zpoždění a
nestíhaly tak přípoje na rychlíky a spěšné
vlaky, krom toho se výpravčí ve stanici Vsetín
nemohl dovolat strojvedoucím společnosti 
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Arriva, pokud se dovolal, nemohl se domluvit,
protože někteří strojvedoucí Arrivy jsou z
Bulharska. Rychlík z Prahy do Rakovníka přes
Kladno byl přeplněn, ten z Prahy do Tanvaldu
netopil a jezdil s hodinovým zpožděním,
stejně tak i ten do Českých Budějovic.
Největším viníkem je určitě společnost Arriva,
ale pokud kraje a stát chtějí především ušetřit
a svěří linky do rukou nepřipraveného
dopravce, je dost možná i chyba na nich.
Pokud vybírají pouze podle ceny, a ne podle
kvality a připravenosti, nemůžou se divit
stavu, který zde nastal. Následné ukládání
pokut, však cestujícím nepomůže. Od 15.
prosince uběhly už nějaké týdny, Arriva se
cestujícím omluvila svůj, stav zlepšila
především přivezením dalších jednotek z
Německa od dceřiné společnosti DB, ale stále
nenabízí to, co by se od společnosti dotované
státem očekávalo. Ostatní dopravci zvládli
vstup na tratě dotované státem či krajem
celkem dobře. Co se týče hodnocení, jedničku
si odnáší společnost AŽD Praha, jež na trať
mezi Litoměřicemi a Mostem nasadila nové
motorové jednotky a vrátila tak po několika
letech provoz na Švestkovou dráhu.
Společnost AŽD Praha zde zkouší nejnovější
zabezpečovací zařízení, čímž z této trati
udělala jednu z  nejbezpečnějších ve střední
Evropě.
 
Leo Express 
 
Společnost Leo Express přivezla v půlce září
minulého roku do Česka první jednotku svého
vlaku Sirius. Vlak je dlouhý 111,2 metru,
jednotka je dvousystémová (25 kV/3 kV).
Pojme 300 osob, maximální rychlost je 160
km/h. Skládá se ze šesti částí, jeden podvozek
slouží vždy dvěma sousedním skříním. Vlak je
vybaven systémem ETCS. Karosérie je
hliníková. Firma „očekává rychlý schvalovací
proces“, vlaky chce nasadit už tento rok. První
z vlaků má už hotové testy na okruhu VÚŽ v
Cerhenicích u Velimi, druhý, který přijel na
přelomu roku, na ně stále čeká.



Leo Express má objednány tři jednotky, na
dalších 30 má opci. Pokud by ji uplatnil,
celková hodnota kontraktu je pět miliard
korun.
 
RegioJet 
 
Firma RegioJet vyhrála v roce 2018 tendr na
provoz vlaků na rychlíkové lince R8 z Brna do
Bohumína, kde od půlky prosince loňského
roku vypravuje své spoje. Musela ale díky této
lince rozšířit svůj vozový park. Nakoupila tak
od německé společnosti DB lehátkové vozy
řady Bvcmbz, jde o klimatizované vozy pro
rychlost až 200 km/h. Zatímco část vozů
posílila provoz na lince Praha – Košice, většina
vozidel zamířila na úpravy pro provoz na
rychlíkové lince. Celkem potřebuje na oběh 7
souprav a jednu záložní. Vozy tak po úpravě
nabízejí 8 šestimístných kupé, bezbariérovou
toaletu a kuchyňku.
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V L I V  Č Í N Y  N A  Č R
V dnešním světě existuje hodně okolních vlivů,
které působí na naše názory a myšlení.
Z každé strany slyšíte, co byste si měli zrovna
vy myslet. Každý z nás má právo na svůj
vlastní názor. To znamená, že různé
informační a dezinformační zdroje nám
naštěstí nemůžou zatím diktovat to, co si
máme myslet a co ne tak, jak tomu bylo dřív.
Tyto zdroje a vlivy nás ale ať už chceme, nebo
ne, nějakým způsobem ovlivňují a občas se
stane, že toho využije třeba určitá skupina,
osoba nebo stát ve svůj prospěch. Ráda bych
se v tomto článku zaměřila na to, jaký vliv na
nás jako na lidi a na stát má Čínská lidová
republika. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv,
dennodenně se s vlivem Číny setkáváme ve
všech možných oblastech. Svůj vliv má
prostřednictvím svých společností třeba
v  médiích, sportu či v  našem každodenním
životě. Někteří z nás to nejspíš nevnímají nebo
se o to vůbec nezajímají, jelikož ve výše
uvedeném nevidí žádnou hrozbu. Já se ovšem
nad tímto tématem musím trochu pozastavit
a popřemýšlet, co to vlastně pro náš stát
znamená a co všechno se děje bez našeho
povšimnutí. Nejprve se však zaměřme na
nedávné události, ve kterých hrála Čína a její
vliv velkou roli. Můžeme si pro ilustraci uvést
kauzu PR agentury s  názvem C&B, kterou
najala společnost ze skupiny PPF – Home
Credit za účelem zlepšení obrazu Číny v  ČR.
V  návaznosti na to byl senátor Pavel Fischer
předmětem „interního monitoringu“ a
doposud se neví, kam získané informace
plynuly a v jakém rozsahu byla aktivita
prováděna. Sám senátor podal na společnost
trestní oznámení. Společnost C&B, jež aktivitu
prováděla, se hájí tím, že pro zjištění informací
využila pouze veřejně dostupné zdroje, což je
běžná praxe. 
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Otázkou je, jestli tomu tak opravdu bylo.
Větším problémem je fakt, že společnost C&B
(potažmo PPF) chtěla změnit pohled
na  současnou Čínu. Chtěli tedy poupravit
vnímání situace v Číně v očích české veřejnosti
s  cílem vylepšit pozici spolumajitele Home
Creditu, ve vztahu k jeho podnikání v Číně. Ve
výsledku chtěla soukromá společnost
upřednostnit svůj zájem, který jde přímo proti
zájmům a hodnotám, které hájí naše
demokratická společnost.

Tereza Konrádová 



Otázkou je, jestli tomu tak opravdu bylo.
Větším problémem je fakt, že společnost C&B
(potažmo PPF) chtěla změnit pohled
na  současnou Čínu. Chtěli tedy poupravit
vnímání situace v Číně v očích české veřejnosti
s  cílem vylepšit pozici spolumajitele Home
Creditu, ve vztahu k jeho podnikání v Číně. Ve
výsledku chtěla soukromá společnost
upřednostnit svůj zájem, který jde přímo proti
zájmům a hodnotám, které hájí naše
demokratická společnost. Nebo si můžeme
jako příklad uvést kauzu Huawei. Není to tak
dávno, co se spekulovalo o čínské firmě
Huawei, která údajně prostřednictvím svých
výrobků získávala ze sítí a softwarů informace
o uživatelích, které dále poskytovala čínské
vládě. Je nutno zmínit, že daný problém se
nedotkl pouze našeho státu, ale byl
celosvětový. Na druhé straně je ale zároveň
třeba si nalít i čistého vína a říct, že Huawei je
téměř jedinou společností, která uvedené
technologie má ve stavu vhodném k provozu
a za cenu, která je akceptovatelná. Ostatní
jsou buď výrazně dražší, nebo technologicky
nedostateční. Zde tedy stojí veřejný zájem
proti sobě – jedna strana je o hodnotách,
které hájíme, a druhá pak o udržitelném
financování rozvoje mobilních sítí, a tedy i
ceně, kterou ve finále platí miliony našich
občanů za mobilní komunikaci. Co je tedy pro
nás důležitější – chceme více svobody a
nezávislosti, nebo nám jde více o pár korun,
které každý ušetří měsíčně za účet mobilního
telefonu? Pravdou ovšem je, že čínské aktivity
se v  naší zemi rozmohly jak do intenzity, tak
do rozsahu. Mohli bychom asi dlouze
diskutovat o tom, jestli je Čína jedinou takto
aktivní zemí na našem území (vzpomeňme
třeba Rusko). 
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Za celý uplynulý rok operovalo na našem
území mnoho významných čínských
zpravodajských služeb a dalších organizací,
jako jsou např. Oddělení pro mezinárodní
styky Ústředního výboru Komunistické strany
Číny (OMSÚV), vojenská rozvědka (MID),
Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS) a
Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS). Čína se
snaží svůj vliv u nás posílit třeba i získáváním
informací od příslušníků českých
bezpečnostních složek. Dle novoroční zprávy
BIS (Bezpečnostní informační služba) se
rapidně zvýšila aktivita čínských
zpravodajských důstojníků, což si lze vyložit
jako kontaktování a vyhledávání potenciálních
agentů a spolupracovníků mezi občany ČR.
Největší zájem má Čína o průmyslové
informace, proto kontaktuje hlavně vědecké
pracovníky, akademiky, studenty univerzit,
státní úředníky a osoby s přístupem k citlivým
informacím o státu. Zájem má Čína
samozřejmě i o politiky. K  hledání a
oslovování zájmových osob využívá Čína
především profesní sociální síť LinkedIn.
Vybraní lidé nejdříve obdrží nabídku pobytu
v  Číně, který je plně hrazen čínskou stranou
včetně dopravy. Vybraným šťastlivcům
přidává Čína dokonce i štědré kapesné. Na
konci se pozvaným naskytne nabídka
spolupráce s čínskou stranou. Mimo zážitkové
dovolené láká Čína také na školení či
semináře. Čína si tím zajišťuje nová
spojenectví a vybírá si za svou pohostinnost
malé laskavosti v podobě informací, jež hosti
ochotně poskytují, jelikož se cítí po prožitém
zážitku Číně dlužni. Čína si tímto ale také
vytváří jakousi kontaktní síť osob, které jí
budou v  budoucnu ochotny oplatit její
laskavost.



V posledních dvou letech bylo jednou z
hlavních priorit čínské aktivity u nás narušení
vztahů mezi ČR a Tchaj-wanem. Tchaj-wan
totiž usiluje o autonomii, kterou Čína a mnoho
dalších států neuznává, ta chce zachovat tzv.
jednotnou Čínu. V návaznosti na to je třeba si
připomenout, že oficiální politikou ČR je
politika jedné Číny. V  loňském roce došlo ze
strany primátora Prahy, Pavla Hřiba,
k  vypovězení platného memoranda, které
před třemi lety uzavřelo hl. město Praha
s  Pekingem. Následně byl pražský primátor
Čínou obviněn z  narušování česko-čínských
vztahů. Musíme také přihlédnout
k  vzájemnému vztahu obou států. Hlavní
představitel Čínské lidové republiky Si Ťin-
pching a prezident České republiky Miloš
Zeman mají spolu velmi dobrý vztah a často
se navštěvují. Vztahy mezi ČR a Čínou jsou
proto taky velmi dobré. Letos jsme si dokonce
připomínali již 70. výročí navázání vztahů mezi
oběma zeměmi. Ať už chceme nebo ne, je
Čínská lidová republika jedním ze států, se
kterými je pro budoucí rozvoj obchodu a
dalších odvětví průmyslu nutno
spolupracovat.
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Přesto bychom se neměli Číně podřizovat a
nechat ji, aby kontrolovala a ovládala zájmy
našeho státu ve svůj prospěch. Čína je pro nás
zároveň hrozbou i důležitým obchodním
partnerem a ani na jedno bychom
v  budoucnu neměli zapomínat. Mezinárodní
spolupráce by se měla vždy rozvíjet na bázi
vzájemného respektu. Naučme Čínu, že si
nemůže v  ČR dělat co chce, ale zůstaňme
zároveň otevření příležitostem, které se
vzájemným obchodem nabízejí.



P Ř E D Č A S N É  V O L B Y  J A K O  I D E Á L N Í
O D P O V Ě Ď  N A  O B Č A N S K O U
N E S P O K O J E N O S T  

Aktuální politickou situaci by jedni možná
nazvali jen takovým čeřením na hladině
českého politického rybníčku, pro druhé,
třeba s ohledem na nedávné opakující se
demonstrace, může být impulzem k úvaze o
předčasných volbách. Chápu druhou
jmenovanou skupinu, pro kterou je
sledování a neustálé řešení problémů
premiéra české vlády opravdu těžkou
disciplínou. Souhlasím s těmi, kteří si
uvědomují, že za posledních pár let se
hranice přijatelnosti činů vrchních činitelů a
tolerance vůči nim ocitnula v mínusu. Někdy
se zdá, že se může všechno a mantinely
neexistují. Za co by dříve vládní činitel
odstoupil, je dnes běžné. V tomto kontextu
si myslím, že ano, že bychom si předčasné
volby měli dopřát. Ovšem při hlubší úvaze
docházím k názoru, že by předčasné volby
nic nezměnily. Jak jistě všichni vnímáme, má
hnutí ANO v průzkumech konstantně kolem
30 % podpory a ani staré, starší či aktuálními
kauzy Andreje Babiše na tom nic nemění.
Tento fakt jistě zaměstnává sociology i
politology a jednou bude součástí
vysokoškolských učebnic, nicméně voliči
ANO jsou dnes dost dobře jako skupina
popsáni. Proč tato skupina lidí dává
přednost marketingu před zdravým
rozumem a kritickým myšlením definovat
nedokážu. Právě s ohledem na strukturu
voličů vládnoucího hnutí (sociální
demokraty již můžeme brát jako drobný
doplněk) se domnívám, že v případě
předčasných voleb se sešikují za svým
premiérem jako jeden muž.

"Za co by dříve vládní
činitel odstoupil, je
dnes běžné."
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Ještě pořád totiž věří tomu, že Andrej  Babiš
je nevinný a doslova celý svět je proti němu.
A to je utvrzuje v názoru, ze by tato vláda
měla pokračovat i v dalším volebním
období. Ano, můžete namítat, že na vině je i
slabá opozice, nicméně popravdě, opozice je
ve velmi nezáviděníhodné situaci. Svými
prostředky/zdroji nemůže Andreji Babišovi
konkurovat. Nemá své hlásné trouby ani
neomezené finanční zdroje. A asi těžko od ní
můžeme čekat, že se uchýlí k praktikám
marketingových expertů ANO. Ale něco pro
svoji budoucí výhru bude muset udělat.
Bude muset pracovat na tom, aby hlasy pro
ni nepropadly, aby vystupovala jako jeden
blok, bude muset potlačit ambice některých
jednotlivců a dělat kompromisy. Protože dle
aktuálních výsledků průzkumů by ani
koalice ODS,Pirátů a TOP09 s případnou
podporou KDU-ČSL nestačila na 101
sněmovní většinu... S ohledem na výše
uvedené si myslím, že by předčasné volby
středopravicovým stranám nepomohly. Na
druhou stranu, když se vezme v úvahu
potenciál, který vyvolaly protivládní
demonstrace, je tu teoretická možnost na
výhru. Ideálním případem by bylo, kdyby
voliči vládních stran předčasné volby
podcenili a přišli volit pouze voliči pro
změnu. Ale v ideálním světě nežijeme, tudíž 
 si myslím, že naší ideální spásou nebude.

Emma Kynkor



 
F R O M  R E V I S I O N I S M  T O
" R E V I S I O N I S M "
 

In Michal Kopecek’s book Past and the Making,
Vladimir Petrović contributed with his study
analyzing the ways in which various legal
proceedings are influencing the demarcation
between revisionism and “revisionism.” Petrović
revisits the connection between historical
revision and the law while sketching the variety
of legal reactions to certain revisionist attempts,
arguing that this activity has significantly
contributed to shaping the border between
revisionism and “revisionism.” He argues that
setting the terminology straight, by
differentiating between revisionism and
“revisionism,” would seem sensible but it is a
surprisingly slippery task as the border between
the two is in fact unstable. Powerful instruments
like the law often tip this balance. Across the
world, a number of revisionists are caught up in
the webs of legal proceedings and some of
them are in jail. For instance, Ernst Zündel,
David Irving and Germar Rudolf are some of the
leading figures of contemporary revisionism
who were imprisoned. Ernst Zündel, a German
neo-Nazi publisher, is best known for his essay
entitled “Did 6 Million Really Die?” In this essay,
he purposefully spread false news and incited
racial hatred and denial of the Holocaust.
Campaigners for Zündel expressed that he was
a peaceful advocate of the right to free speech
who was being denied that right. The case of
David Irving is no different from the Zündel’s
one, he too was imprisoned for Holocaust
denial. 
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However, this British self-styled revisionist
historian, as Petrović refers to him, was as a
historian discredited because of the case David
Irving versus Penguin Books Ltd. and Deborah
Lipstadt, which attracted considerable media
attention. The case was brought on the basis of a
writ filed by David Irving in 1996, in which he
claimed to have been defamed by Deborah
Lipstadt, an American social scientist. Lipstadt
labeled Irving a Holocaust denier in her book
Denying the Holocaust. He sued both her and
her publishers, demanding compensation for his
damaged reputation, and the trial began in 2000.
Irving, was in fact, fighting a battle to retain the
title of respected, or at least relevant, revisionist
historian. He objected to being labeled a
Holocaust denier. Irving’s method was torn to
pieces by Professor Richard Evans, who denied
him the title of historian: “It may seem an absurd
semantic dispute to deny the appellation of
“historian” to someone who has written two
dozen books or more about historical subjects.
But if we mean by historian someone who is
concerned to discover the truth about the past,
and to give as accurate a representation of it as
possible, then Irving is not a historian … Irving is
essentially an ideologue who uses history for his
own political purposes; he is not primarily
concerned with discovering and interpreting
what happened in the past, he is concerned
merely to give a selective and tendentious
account of it in order to further his own
ideological ends in the present. 

Blerta Sejdija



"The term freedom
of speech is used as
an argument and
therefore misused."

The true historian’s primary concern, however, is
with the past. That is why, in the end, Irving is not
a historian.” And finally, the case of a certified
German chemist Germar Rudolf, who also was
sentenced to imprisonment. He escaped to
England, and from there to the USA, which in
turn deported him in 2005 to Germany, where
he was convicted once again of denying the
existence of the gas chambers and sentenced to
a year and a half behind bars. Mark Weber, an
American historian and the director of the
Institute for Historical Review, referred to Zündel,
Irving and Rudolf as victims of suppression of the
freedom of academic expression in his
publication “Freedom for Europe's Prisoners of
Conscience!” Weber also expressed, that
Europeans are proud of their record of support
for freedom of speech, and tolerance of
dissident views. However, he is convinced, that
there is a glaring exception to this record. In
Germany, France, Austria, Belgium, Switzerland,
and several other European countries, as well as
in Israel, it is a crime to publicly dispute the
official version of Holocaust history. Those who
express dissident views about this chapter of
history are routinely imprisoned, fined or forced
into exile. It is important to analyze the term
‘freedom of speech’ in this case, because of its
perception and misinterpretation in such
debates. Freedom of speech is recognized as a
human right under Article 19 of the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) and
recognized in international human rights law in
the International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). Article 19 of the UDHR states, that
“everyone shall have the right to hold opinions
without interference” and “everyone shall have
the right to freedom of expression; this right
shall include freedom to seek, receive and impart
information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his
choice.” This, of course, can create confusion
among many and raise controversial debates if
not properly informed on the Article. 

Especially within revisionist circles, the term
freedom of speech is used as an argument and
therefore misused. It is very important to
remind, that the version of Article 19 in the ICCPR
later amends this by stating that the exercise of
these rights carries “special duties and
responsibilities” and may “therefore be subject to
certain restrictions” when necessary “for respect
of the rights or reputation of others” or “for the
protection of national security or of public order
(order public), or of public health or morals.”
Contrary to the popular belief, freedom of
speech in the public sphere is far from unlimited
in functioning democracies – many aspects of
expression are limited for obvious reasons
stated in Article 19 in the ICCPR. Therefore,
certain ways of addressing the past are illegal in
European countries within the realm of
continental legal traditions. This is particularly
the case with the denial of mass atrocities, above
all Holocaust denial. Such commitment to
encounter this phenomenon besides the
mentioned article is apparent in sets of
European laws, that revisionists are naturally
against. Henceforth, leniency towards
revisionism is more likely to be found in common
law countries, such as Great Britain and the
United States.
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M Ě L  B Y  B Ý T  T R U M P
Z N O V U  P R E Z I D E N T E M ?

Ve spojených státech se pomalu rozjíždí tzv.
primárky, na jejichž konci budeme znát jméno
politika, který vyzve současného amerického
prezidenta na souboj o křeslo v  Bílém domě.
V této souvislosti vysvitá otázka, zdali by Donald
Trump mě být znovuzvolen za prezidenta USA.
Dříve, než vám představíme autory dnešních
názorů, pojďme si ve stručnosti popsat
impeachment (proces odvolání prezidenta USA
z  funkce), který ve Spojených státech nedováno
probíhal. Koncem září minulého roku zahájila
Nancy Pelosiová, předsedkyně dolní komory
Kongresu, proces impeachmentu, který začal
vyšetřováním v rámci zpravodajského a právního
výboru sněmovny. Postupně si tyto výbory zvaly
na (ne)veřejná slyšení osoby, které měly
dosvědčit, že prezident Trump nařídil svým
poradcům zastavit vojenskou pomoc Ukrajině,
dokud ta nezahájí vyšetřování jeho politického
rivala a nejvážnějšího kandidáta na prezidenta za
Demokratickou stranu Joea Bidena. Po
několikaměsíčním vyšetřování byla vypracována
žaloba, jež obsahuje dva body, a to zneužití
úřadu a obstrukce vůči Kongresu. Text této
žaloby byl pak v  polovině prosince schválen
sněmovnou poměrem hlasů 230:197 (z poslanců
Republikánské strany nehlasoval pro žalobu ani
jeden) a Donald Trump se tak stal 3. prezidentem
v  dějinách USA, proti kterému byla vznesena
žaloba. První byl Andrew Johnson, zažalovaný
roku 1868, druhý byl Bill Clinton v roce 1998.
Republikánský prezident Richard Nixon v roce
1974 ještě před sepsáním žaloby sám raději
rezignoval kvůli aféře Watergate. 

Schválená žaloba nyní míří do horní komory
Kongresu, tedy do Senátu, který bude vystupovat
jako soudní tribunál (porota). Pro odvolání
Trumpa z  funkce prezidenta by musel Senát
žalobu podpořit 2/3 hlasů. Ve stočlenné horní
komoře mají republikáni však 53 křesel a ani
jeden z  nich nevyjádřil odhodlání pro žalobu
hlasovat, což se nakonec i potvrdilo a Senát
„smetl“ žalobu ze stolu. Prezident Trump tak
z  funkce nebyl odvolán, i přesto se do diskuse
vkrádá otázka, která zní „Měl by být znovu
prezidentem?“ Na dalších stranách našeho
časopisu vám přinášíme dvě odpovědi na tuto
otázku. Klára Andrlová vás seznámí s argumenty
proti opětovné kandidatuře Trumpa na
prezidenta, zatímco její spolužák Lukáš Vaculík
vám zprostředkuje názory jeho podporovatelů,
kteří doufají v další čtyři roky Trumpa v  Bílém
domě.
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Dušan Ondráček



Donald Trump je prezidentem jedné z  největších zemí na světě. Velkou otázkou je, zdali bude
znovuzvolen prezidentem i v  dalším volebním období. Z  hlediska světa je to jasná situace, na
Trumpa se už od počátku prezidentského funkčního období snáší množství kritiky, ale z pohledu
obyvatel USA je to naprosto jiný případ. Donald Trump totiž dodržuje svůj hlavní slogan ,,Make
America great again‘‘ a toho si skupiny jeho voličů váží. Na jméno amerického prezidenta se i nyní
snáší velká kritika, ale je potřeba zmínit i to, že plní sliby, které Američanům dal. První je obchodní
válka s ČLR, tímto se Trump snaží udržet USA jako ekonomickou velmoc a zpomalit ekonomický
růst ČLR. Už v předvolební kampani říkal, že chce sídla velkých amerických firem dostat zpátky do
USA, a to se svými cly snaží dosáhnout. Lidé si také pochvalují jeho přístup k  imigraci, obzvlášť
proti ilegálním uprchlíkům. Jeho voličská skupina to vnímá jako zabezpečení hranic státu. Jeho
skupiny samy nechtějí, aby se nekontrolovaně do jejich domu dostávali cizí lidé, a svou zemi berou
jako svůj domov. Také je důležité říct, že rozšířil počet pracovních míst v zemích ve středu USA,
které na jejich počet dlouhodobě trpěly. Jeho další snahou je jeho snaha, aby členské země NATO
dávaly 2 % ze svého HDP, což většina z nich dlouhodobě neplní. Trump řekl, že by chtěl snížit
výdaje na NATO o 1/3 a tím chce donutit ostatní země plnit svoje sliby. Z pohledu Evropanů by
bylo znovuzvolení Trumpa velmi překvapivé, avšak z pohledu obyvatele USA, se jedná o naprostou
jinou situaci, protože Trump svoji práci neodvádí špatně.

 
K O M E N T Á Ř  P R O
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Lukáš Vaculík



Donald Trump je prvním prezidentem USA, jehož
popularita nikdy nepřekročila 50 %. Je též jedním
z pěti prezidentů, kterého nezvolila většina voličů
a v prosinci 2019 se stal třetím obžalovaným
prezidentem v procesu impeachment. Předtím,
než osvětlím věci, které se přímo týkají politiky, je
zde i několik mnohem lidštějších faktorů. Tím
nejjednodušším je lhaní. Uvedu příklad, který
souvisí rovnou i s  dalším faktorem a tím je
rasismus. Trump jednou dokonce pronesl, že 81
% vražd bělochů mají na svědomí Afroameričané
a že právě oni jsou jen vrazi. Hned nato server
PolitiFact.com zjistil, že je statistika nepravdivá.
To je jen jeden z  případů, kdy Trump prohlásil
něco, co není pravda jen proto, že se to zrovna
hodilo do projevu. Rasistické poznámky jsou též
součástí jeho vystupování. Na Twitteru se hrubě
opřel do členek Kongresu, jež mají kořeny v cizích
zemí, se slovy „Je zajímavé pozorovat
´progresivní´ demokratické kongresmanky,
které pocházejí ze zemí, jejichž vlády jsou
naprosto a zcela katastrofální, ty nejhorší,
nezkorumpovanější a nejneschopnější na světě
(pokud nějakou fungující vládu vůbec mají), jak
teď hlasitě a zlomyslně říkají Američanům,
nejlepšímu a nejmocnějšímu národu na světě,
jak vést naši vládu. Proč se nevrátí zpátky a
nepomůžou napravit ta rozvrácená a zločinem
zamořená místa, odkud přišly?" Předsedkyně
Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová na
poznámku reagovala a řekla, že jeho cílem je
nejspíš vytvořit Ameriku, která by byla znovu bílá.
Trumpova kampaň totiž používá slogan Make
America Great Again. 

Republikánský kongresman a Trumpův kritik
Justin Amash Trumpovo vyjádření nazval
rasistickým a nechutným. Ozvaly se i samy
adresátky: "Pane prezidente, země, z níž
pocházím, a země, které jsme všechny přísahaly,
jsou Spojené státy. Jste rozzlobený, protože si
nedokážete představit Ameriku, která zahrnuje i
nás," uvedla na Twitteru Ocasiová-Cortezová.
Další velmi znepokojující věcí jsou Trumpovy
sexistické názory a činy. Již několikrát uvedl, že
své prominentní postavení zneužívá vůči ženám.
V roce 2016 zveřejnil deník The Washington Post
nahrávku z  roku 2005, ve které se Trump
nevhodně vyjadřoval o ženách, přiznal se i
k některým sexuálním útokům. Konkrétně mluvil
o osahávání žen a vysvětlil to tím, že mu to vždy
prošlo kvůli tomu, že je slavný. Za tyto výroky se
později omluvil, ale právě díky nim ho opustilo
mnoho spojenců. Jeho slova však potvrdily ženy,
o kterých konkrétně mluvil. Jednou z  nich byla
například Natasha Stoynoffová z magazínu
People, její tvrzení později potvrdilo šest jejích
kolegů. Tohle není jediný důkaz jeho odporného
chování. Když byl v roce 1997 ředitelem soutěže
Miss Teen USA, řekl v show Howarda Sterna, že
klidně může chodit do zákulisí a prohlížet si
mladé dívky i nahé. Prochází mu to proto, že je
vysoce postavený. Je též minimálně 24 žen, které
Trumpa obvinily ze znásilnění, sexuálních útoků,
násilného líbání bez souhlasu, osahávání na
intimních místech nebo jiného obecně
nevhodného chování se sexuálním podtextem.
On samozřejmě všechna obvinění odmítá. Již
během prvních měsíců jeho vlády kompletně
zmařil několik kroků bývalého prezidenta
Baracka Obamy. 

 
K O M E N T Á Ř  P R O T I
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Klára Andrlová



Odstoupil jak od dohody o transpacifickém
partnerství, tak od Íránské jaderné smlouvy
(JCPOA) i od Pařížské dohody o boji proti
klimatickým změnám. Klima je další věcí, které
Trump naprosto ignoruje. Jednu z  aktivistek za
klimatické změny Gretu Thunberg několikrát
přímo urazil. Dalším tématem je jeho vyjadřování
na sociální síti Twitter. V říjnu roku 2017 k tomu
argumentoval tehdejší Trumpův tiskový mluvčí
Sean Spicer, že Bílý dům považuje všechny
Trumpovy tweety za oficiální prohlášení
prezidenta Spojených států. Zde se právě
objevují i všechny formy nenávisti. Nejvíce
aktuální je ale již zmíněný impeachment, tedy
ústavní žaloba. V září 2019 předsedkyně
Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová z
Demokratické strany ohlásila, že sněmovna
zahájí přípravu ústavní žaloby na prezidenta. Tak
se především stalo na základě anonymní
stížnosti zaměstnance CIA na prezidentův
telefonát s ukrajinským prezidentem
Volodymyrem Zelenským, ve kterém ho Trump
požádal, aby prošetřil působení Joea Bidena a
jeho syna Huntera Bidena na Ukrajině. Joe Biden
se uchází o kandidaturu za Demokratickou
stranu v prezidentských volbách 2020.
Prezidentův telefonát se Zelenským a
krátkodobé zastavení vojenské pomoci Ukrajině
byly odpůrci Trumpa vnímány jako pokus o
ovlivnění prezidentských voleb, ve kterých
prezident usiluje o znovuzvolení. Ukrajinský
prezident Zelenskyj však popřel, že by na něj
Trump vyvíjel nátlak. Po projednávání v
příslušných dvou výborech odhlasovalo 18.
prosince 2019 plénum Sněmovny reprezentantů
většinou hlasů kongresmanů Demokratické
strany podání ústavní žaloby na prezidenta ve
dvou bodech. Žaloba bude postoupena do
Senátu, v němž mají republikáni většinu.
Prezident, člověk, který by měl jít příkladem, by si
nikdy neměl dovolit rozšiřovat myšlenku
rasismu, sexismu, nenávisti a dalších faktorů. To
je podle mě hlavní důvod, proč by neměl být
znovuzvolen.
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PRO  TEBE

M A R T I N  V A C E K

 
Od její uklidňující přítomnosti
Od jejích něžných rtů
Od její moudré mysli
Od jejích laskavých pohledů
 
Od těch sem se jak hlupák odvrátil
Abych “dobrodružství“ podstoupil
Do války hloupé jsem vyrazil
A ani jsem na ni nepomyslil
 
Skrz zákopy a krvavé boje
Skrz šedé dny a chladné noci
A se vzpomínkami na slzy tvoje
Ach kdy vrátit se k tobě budu moci
 
Dny plynou pak měsíce i roky
To samé válečné utrpení vidět všude je
Už musím uplatnit na vlastní život nároky
A vrátit se k tobě bez dalšího boje
 
Poslední den v tomto konfliktu
Vysvobození se již blíží
Pak výbuchy začnou na horizontu
A brzy se ke mně přiblíží
 
Probudím se dalšího rána
V lékařském stanu
Na ruku svou jenž je zraněna
Okem svým jediným shlížet přestanu
 
Vracím se domů ach konečně zpět
Kde stále jsi bezpochyby 
Nevím zda mě hodláš trpět
Prosím odpusť mi mé chyby
 
Domů se vracím
Ach tak dlouho to bylo
Ve vzpomínkách se ztrácím
Jen věřím že radosti zde neubylo
 
A pak tě spatřím tam kde vždy
Tvůj šok a pak úsměv vidím
Ano, opravdu jsem zpátky
A už tě snad nikdy neopustím
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BLOODY
ROSE

M I C H A E L A  R E I D L O V A

The rose you gave me,
it was the same one that hurt me.
My blood is on the thorn
same as my wounded soul.
On the leaves,
there are my prettiest tears.
And the roots of this rose will never grow,
because they're torn.
And the stem is slowly dying,
just as my mind is fighting all the wars.
Then there is left just a blossom,
the heart that always looses and
someone I used to know.



Albert Camus’s The Fall tells the story of Jean-
Baptiste Clamance, a former Parisian lawyer
staying in Amsterdam, who is very similar to
the characters of Meursault in prior Camus
novels, only he is on a nuclear scale.
Clamance bumps into someone in the bar
one night, the reader and recounts his story.
First published in 1956 and totalling under
100 pages, Clamance has lived the high-life
and tasted all sorts of physical pleasure but
metaphysically it’s a different story. Feeling
empty and full of self-loathing, Camus exhibits
a man who has experienced so much but
wants so much more. Clamance tells of his
courting of a young girl who rejected him,
whom he discarded like rubbish after one
night of passionate love-making because he
just wasn’t interested anymore. How, he
would perform good deeds to show of to
onlookers, how amazing he was for a period
in the courtroom before giving it all up.
Clamance realises his whole life has been
about power and honour and he simply
refuses to live that way. This spurns forward
an emotional and intellectual crisis that leads
him to spend many a drunken hour in Mexico
City, a bar by the old Jewish Quarter before
“Hitlerian brethren spaced it out a bit”. He is
full of self-loathing and of some pity at the
fate that has befallen him. With the backdrop
of the Second World War and a rapidly
changing society, Clamance simply cannot
keep up. 

He has fallen from grace like humankind in
the Garden of Eden, indeed part of his
dramatic monologue focuses on religion —
which he only spoke about when he didn’t
have a clue what was going on — and of how
even Jesus himself, in Clamance’s view was
not without sin. He notes how despite not
willingly causing it — the massacre of children
in Judea came about through his existence.
He posits perhaps that was why he was so
willing to die on the cross.

T H E  F A L L :
A L B E R T  C A M U S

Blerta Sejdja
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He was aware of how sin had been created
through his existence. Indeed, Camus wishes
through his story to tell an almost secularised
version of The Fall of Man. The decades
preceding the setting of the book saw the
collapse of much of Europe falling to the
dictators, Clamance even spent time in a
North African prison with a young Spaniard
who has had issues with the Franco regime.
Indeed the name of the bar, Mexico City can
be a reference to the fall of the Aztec Empire.
In Clamance’s mind, organised religion has
fallen, the story being set in amongst the red-
lights of A’dam perhaps being a reference to
the final circle of Hell. But, he, as a man, has
fallen. The values he held dear did not give
him what he wanted. He bemoans
contributing to a society where nobody calls a
friend to see “if this is the morning you’ve
decided to kill yourself” and he lives like a
recluse, seemingly waiting for his existence to
end. He is full of guilt and wishes to confess
and point out to others how they too have
fallen. Modern man to Camus is not innocent
and too many seem blinded by the pursuit of
physical desires. The way Camus tells the
story and explores these issues is captivating,
as Clamance talks away through the story of
his life, you feel captivated on every word,
wanting to know just how did he get to this
point? Clamance’s narration is entertaining in
its hyperbole and thought-provoking in the
bluntness that juxtaposes it. Camus was a
master with the pen in his hand. A master of
speaking directly into the inner human psyche
and of exploring existentialism and the
metaphysical self. The Fall is an example of
the master at the top of his game. His old
friend, Satre would refer to it as the most
“beautiful” of his novels. It’s hard to disagree.

"Do you know Dante?
Really? The devil you do.
So you will know that
Dante allows for neutral
angels in the quarrel
between God and Satan;
and he places them in
Limbo, a sort of waiting
room for his Hell. My good
friend, we're in the
waiting room."
 
- The Fall
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R E C E N Z E :
Ž Á B Y
V  M L Í K U
„Nepřátel se nelekejte a na množství
nehleďte.“ - Jan Žižka
 
Září roku 1938. V Mnichově je podepsána
dohoda, jež zpečetí osud Československa. V
Praze je i přes odpor národa a skrz
protiústavní metodu tato dohoda přijata
vládou a prezidentem. 1. října 1938 začíná
obsazování Sudet německým Wehrmachtem.
Podle mnohých nevyhnutelný výsledek, s
nímž jsme nemohli nic dělat. A přesto se
nemůžeme neptat, co by kdyby…Kniha Žáby v
mlíku byla poprvé vydána roku 2007. Se
špatnou korekturou, mnoha chybami v textu
a dalšími problémy. Přes všechny tyto obtíže
však tato kniha měla až překvapivě pozitivní
reakci čtenářů. Proč? Jednoduché. Představila
variantu. 
 
Nejprve: o čem je?
 
Žáby v mlíku je historickou mystifikací
zaobíraje se otázkou, co by se stalo, kdyby
Československo odmítlo mnichovskou
dohodu. První polovina díla (v novém vydání
nese kniha název - Věrni zůstaneme) se
věnuje předválečnému období, tedy období
až do 1. října 1938. Odehrává se z větší části v
roce 1938 a je po většinu svého trvání
pravdivou ukázkou vývoje situace před
Mnichovskou dohodou. Hlavní odchylka
nastává pouze několik dní před koncem první
části. A poté plně začíná v této alternativní
historie. 
 

Druhá polovina (v novém vydání má kniha
název - Neporaženi) se plně, zaobírá
takzvanou mnichovskou válkou. A nyní: co
jsem myslel tou odlišnou variantou, kterou
nám autor nabídl? Představy o tom, jak
bychom teoreticky bojovali s Německem
nejsou ničím novým. 
 
Proč je tato kniha něčím speciálním?
 
 1. Závislost na reálných informacích. Na první
pohled zvláštní věc v knize alternativní
historie. Ale je to tak. Jan Drnek provedl
extrémně dobrou práci, co se výzkumu
reálných počtů týče. A výsledek je opravdu
zajímavý. Není to kniha, kde Československá
armáda najednou magicky nabude
ohromného množství tanků a německý
Wehrmacht není schopen bojovat s hrdinnými
Čechy. Ne. Ukazuje, že Československo
disponovalo v roce 1938 kvalitní armádou, po
mnoha stránkách prvotřídní výzbrojí a
vynikajícím důstojnickým sborem. Tohle je
ukázka, že Wehrmacht roku 1938 byl
poměrně novou armádou s nevyzkoušenou
strategií a často nekvalitní výbavou. Chování
osob jako Adolf Hitler, Edvard Beneš či Neville
Chamberlain odpovídají jejich skutečným
osobnostem. Akce dalších států jako SSSR,
Polsko či Maďarsko odpovídají jejich reálným
historickým pozicím. To by bylo výborné samo
o sobě. Ale je to doplněno druhým hlavním
bodem této knihy. 
 
2. Optimismus. Jak jsem psal na začátku,
odevzdání Sudet Německu je často vnímáno
jako nevyhnutelné. Přece jen, co mohlo malé
Československo dělat proti velikému
Německu. Vždyť jsme byli úplně sami a
obklíčeni. Autor nám ve své knize nabízí jiný
úhel pohledu. Spojí reálná fakta s
optimistickým pohledem na celou situaci. A
výsledek je něco dle mého názoru velmi
zajímavého. Tuto knihu bych popsal jedním
slovem takto: útok. Útok na představu, že
jsme nemohli nic dělat. 

Martin Vacek
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Útok n a to, že vláda a prezident udělali jen to,
co museli. Útok na celé pojetí této části naší
historie. To samé platí i o dalších dílech. Ty
však již útočí na jiné části pojetí našich dějin.
Jak již jsem několikrát zmínil, kniha - Žáby v
mlíku je nyní nově vydána. Nové vydání
opravilo většinu chyb toho prvního a autor
přidal zajímavé nové části.A navíc sladil knihu
s dalšími díly. Ano tato kniha má pokračování.
Další tři díly. 
 
Nu a teď ta hlavní otázka: proč byste si
tuto knihu měli přečíst? 
 
Je to sama o sobě kvalitní kniha nabízející
zajímavý úhel pohledu na jednu z
nejpodstatnějších událostí našich dějin. Je to
také kvalitní úvod do žánru alternativní
historie. Na naší scéně se z mého pohledu
jedná o nejkvalitnější dílo tohoto žánru. 
 
A co znamená název této knihy? 
 
To si už zjistěte sami. 
 
 
A na konec krátce k autorovi:
 
Jan Drnek (narozen roku 1960) je plzeňský
rodák a český spisovatel, jenž se posledních
třicet věnuje žánrům alternativní historie,
detektivky a dalším.
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"Celá Evropa
zatajila dech, neboť
nyní mnohé
záviselo na tom,
jak úspěšně a jak
dlouho se bude
Československo
bránit."



 
Proxima 19.03.2020
 
Francie
 
Akční / Drama
 
Astronautka Sarah se připravuje na roční
pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve
vesmírné misi „Proxima" podstupuje
psychicky a fyzicky náročný trénink a pečuje o
svou sedmiletou dcerku. Perfekcionistka
Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní a
soustředěný výkon, s blížícím se odloučením
je to však čím dál složitější.
 
 
 
Pinocchio 23.04.2020
 
Itálie
 
Fantasy / Rodinný
 
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku
Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však
není zrovna nejvzornější klučina a  nechá
se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá
nespočet napínavých dobrodružsví. Jednoho
dne je  podveden, unesen a  honí ho  bandité
tajemným světem plným neuvěřitelných
nestvůr – z  břicha obří ryby se  přes zemi
hraček dostane až na  pole zázraků. Podaří
se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát
se opravdickým klukem?
 
 

F I L M Y
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Mulan 26.03.2020 
 
USA 
 
Dobrodružný / Rodinný 
 
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na
rodinu musí sloužit v císařské armádě k
obraně země před nájezdníky ze severu, Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka,
zaujme místo svého nemocného otce. Mulan
 učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj
skutečný potenciál.  Tato epická cesta z ní
nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i
respekt vděčného národa a hrdého otce.
 
 
Emma 26.03.2020 
 
Velká Británie 
 
Komedie / Drama 
 
Emma je hezká, chytrá, bohatá a na svou
dobu notně emancipovaná. Navíc disponuje
velmi zvláštním talentem, schopností svádět
dohromady jedince opačného pohlaví a
dopravovat je až před oltář. Vše bohužel
skončí nezdarem, katastrofou a spoustou
prolitých slz, citovým uragánem, v  jehož
epicentru se ocitne právě Emma, které nezdar
rozmetá všechny životní jistoty.
 
 
Vysoká dívka 26.03.2020
 
Rusko 
 
Drama
 
Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo
neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala
celé město i její obyvatele. Mezi zoufalými
obyvateli dochází k vraždám, rabování a
kanibalismu. V tomto pekle hledají dvě mladé
ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami
zničeného města



 
A. Vivaldi | Čtvero ročních
období
 
10.03.2020 19:00
Klementinum - Katedrála sv.
Klimenta
 
Prague Cello Quartet 
Broadway Tour
 
14.03.2020 20:00
Rudolfinum - Dvořákova síň -
Praha 1
 
Velikonoční neděle s
Beethovenem a Dvořákem
 
12. 4. 2020 20:00
Obecní dům
 
 
 
 

Divadlo na Vinohradech
Český román
20.03.2020
 
Divadlo Archa
Dům bez spánku
30.03.2020
 
Národní divadlo (Nová scéna)
Bon Appétit!
02.04.2020
 
 
Švandovo divadlo
Adamova jablka
25.04.2020

Multilingual poetry open
stage 
12.03.2020
Večerní kavárna Souterrain
 
Noc rozhodnutí
14.03.2020
Pávnická fakulta Univerzity
Karlovy
 
100 let Ústavy / debata
24.03.2020
Knihovna Václava Havla
 
Latino fest
21.03.2020
Smíchovská Náplavka
 
Balkan food & music festival
28.03.2020
Pražská Tržnice
 
Prague Design Week
01.04.2020
Náměstí republiky 
 
 
 

Vršovické divadlo MANA 
Podzimní sonáta
07.03.2020
 
Divadelní spolek Kašpar
Protokol 
10.03.2020
 
 
Národní divadlo 
Stát jsem já
12.03.2020
 
RockOpera Praha
Trója 
19.03.2020
 
 

Pentatonix
 
22.03.2020
O2 arena
 
Avril Lavigne
 
23.03.2020
Tipsport aréna
 
Max Barskich
 
10.04.2020
Forum Karlín
 
 

K O N C E R T Y
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D I V A D L O

A K C E



„Fakta nepřestanou existovat
jenom proto, že je nebereme na

vědomí.“
 

 Aldous Huxley


