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Milí čtenáři,
po krátké prázdninové pauze
přicházíme s novým vydáním
našeho školního časopisu.
Dlouhou
dobu
jsem
přemýšlela, kterému tématu toto
číslo věnovat, a nakonec jsem
se rozhodla, že jelikož se denně
děje ve světě neskutečně mnoho
zajímavých a podstatných věcí
nemůžu zviditelnit pouze jedno
téma, jelikož zastávám názor,
že poukázat pouze na jednu
problematiku je nedostačující.
Společně s celou redakcí Vám tedy
přinášíme články pojednávající
o všemožných tématech a
problémech, o kterých je třeba
vědět a které je třeba si uvědomit,
jelikož uvědomění je začátkem
změny. Chci, abyste při čtení
našich článků přemýšleli o různých
názorech a hledali pravdu více
do hloubky, jelikož si myslím,
že pravda je důležitou, ale občas
opomíjenou
součástí
všech
problémů. Doufám, že se vám bude
nový vzhled časopisu líbit a že vám
naše články rozšíří obzory a budou
podkladem pro vaše další poznání.
Přeji vám příjemné chvíle strávené
četbou,
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VLIV COVID-19 NA POPULARITU VLÁD
K

oronavirová krize. Událost, jež dlouhou dobu zaplňovala stránky
novin, dokud ji nevystřídaly zprávy o letošním předvolebním období
v USA, a dnes už nás média seznamují většinou jen s nadprůměrnými
přírůstky nakažených. V moderních dějinách není pandemie viru
COVID-19 ničím novým a bezprecedentním, avšak z pohledu sociologie
se naše společnost potýkala s problémy, které pro ni neměly obdoby,
a podobně na tom byli političtí lídři. Ve společnosti se objevil jev,
kterému politologové odborně říkají „semknutí kolem vlajky“ (rally
´round the flag), který má popisovat situaci, kdy se v dobách krize a
nejistoty občané postaví za své vůdce nebo naopak v případě jejich
nekompetentnosti je opouštějí.

VELKÁ BRITÁNIE

Britský premiér Boris Johnson
byl jedním z těch, komu krize na
chvíli nahrála. Jeho popularita
stoupla od března podle serveru
YouGov ze 46 % na 66 %. V
srpnu se ale vrátila zpátky na 44
% a samotná Konzervativní strana
se propadla z dubnových 51 % na
42 %. Ve Velké Británii zvládli
krizi jako jedni z nejhorších v
Evropě s mírou nákazy 0,49 % a
počtem úmrtí 611/mil. obyvatel.

ČESKÁ REPUBLIKA

U nás se politické síly nijak
výrazně nezměnily. Podle
průzkumu CVVM má v červenci
ANO 29% (o 1-2% míň než v
únoru), ČSSD 9% a KSČM 7%.
ODS má pevných 12%, Piráti
13-18%, záleží, kdo průzkum
udělá. Co se týče čísel, nebyli
jsme nejhorší a dohrabali jsme se
k 0,22 % u míry nákazy a počtem
úmrtí 82/mil. obyvatel.

NĚMECKO

Německo bylo jednou z prvních
zemí v Evropě, kde se potvrdila
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přítomnost viru.
Relativně svižné zavedení
protikoronavirových
opatření a testování
vynesly Angelu
Merkelovou z 53% důvěry
v březnu na 64 % v dubnu.
Samotná CDU/CSU,
strana, která ji do funkce
kancléřky jmenovala, si
v období březen-květen
přilepšila z 26 % na 38
%. Na konci srpna se však
pohybuje okolo 36 % a je
tak jednou z mála vládnoucích
stran v Evropě, které se po
rozvolnění opatření nezačaly
vracet zpátky do starých rozměrů.
Míra nákazy je v Německu na
0,28 % a počet úmrtí 112/mil.
obyvatel.

ITÁLIE

Země, která po Číně převzala 1.
místo v počtu nakažených, dokud
ji tohoto titulu v červnu nezbavily
USA. Italská vláda situaci ze
začátku jednoznačně nezvládla,
a tak se potom vše snažila
napravit zákazem vycházení a
opouštění své komuny (obce), což

roku, a pronárodní (Lega, FdI a
FI). Za dobu karantény ztratila
Lega 3 % (ze 30 % na 27 %), ale
ty šly k sesterské straně FdI (z
12 % na 15 %), která teď bojuje
o 3. místo s vítězem minulých
voleb a vládnoucí M5S. Ta lehce
přibrala z březnových 14 % na
srpnových 16 %. Spoluvládnoucí

a to neomezovat nic a nikoho.
Abych byl přesnější, tak některé
restrikce byly, například ve
shromažďování ve velkém
počtu, ale v době, kdy jsme my
měli videohovory a ven chodili
výhradně s rouškou, ve švédských
školách měli děti tělocvik a při
pohledu na ulice Stockholmu
byste neřekli, že se něco vůbec
děje. Švédsko je populačně
srovnatelné s ČR, ale s 6x řidším
zalidněním. I přes to v Česku
zemřelo 421 lidí, zatímco v kdysi
zemi Vikingů 5 821. Podle slov
vlády se spoléhalo především
na spolupráci obyvatel. Za
toto nicnedělání si vládnoucí
Sociálnědemokratická strana
(S) přilepšila z lednových
24 %, kdy v průzkumech
bojovala o 1. místo se
sociálně-konzervativní
stranou Švédských
demokratů (SD), na 31 %
v červnu a dnes je na 28 %.
Míra nákazy je ve Švédsku
na 0,83% a počet úmrtí 576/
mil obyvatel.

UKRAJINA

samozřejmě
zabralo a
čísla nově nakažených už potom
nerostla. Samotná podpora
italských voličů se ale nikam
nehnula. Itálie je totiž už delší
dobou rozdělená na tábor
probruselský (vládnoucí M5S,
PD, IV, LeU a menší strany),
který vznikl rozpadem koalice
M5S-Lega v srpnu minulého
\ DIPLOMAT

sociálnědemokratická PD zůstala
stát na 20 %. Míra nákazy je v
Itálii 0,44 % a počet úmrtí 587/
mil. obyvatel.

ŠVÉDSKO

V zemi, ve které vládnou Sociální
demokraté, se rozhodli pro tu
nejvíc kapitalistickou strategii,
DIPLOMAT /

Když se sem v březnu před
karanténou vraceli krajané ze
zahraničí, vyvolalo to rozruch.
Všichni se báli nového viru
v zemi, kde je zdravotní péče
sice zadarmo, ale stejné kvality
jako mobil z Wishe. Nakonec
to nedopadlo tak otřesně, jak se
očekávalo, a Ukrajina skončila s
mírou nákazy 0,26 % a úmrtností
57/mil. obyvatel. Ukrajina je
jednou ze zemí, kde efekt «rally
´round the flag» proběhl opačně a
podpora prezidentovi Volodymyru
Zelenskému klesla. V prosinci
minulého roku, 9 měsíců od jeho
zvolení, se jednalo o podporu
ve výši 47 % (průzkum měl i
možnost «nevím»), která do
června klesla na 30 %. Jeho
strana Služebník lidu (SN) si ale

odnesla daleko větší ztráty. Z
únorových 41 % (ve volbách 45
%) se zhroutila na srpnových 28
%, naopak proruská Opoziční
platforma (OPZŽ) skoro
zdvojnásobila svoji voličskou
základnu z volebních 13 % na
dnešních 21 %. To má na svědomí
odpor obyvatel k nové vládě kvůli
její nekompetentnosti a slabému
postoji vůči ruské agresi, kdy
nedochází k zlepšení situace, jak
bylo slíbeno, ba naopak, některé
zdroje uvádí i zhoršení podmínek
ukrajinských vojáků. Samotná
koronavirová krize zde nic
razantně nezměnila.

MAĎARSKO

Stejně jako Švédsko i Maďarsko
zvolilo originální přístup k
pandemii, ovšem naprosto
opačný. Co se týče karantény,
restrikcí a nošení roušek,
podobalo se to České republice,
možná jen bez zmatku ohledně
toho, co se bude dřív otevírat.
Co ale bylo kontroverzní a
donutilo maďarskou opozici
a evropské zpravodajství bít
na poplach, že se z Maďarska
stává v podstatě Bělorusko, bylo
převedení některých pravomocí
parlamentu na vládu, kdy může
být země řízena dekrety, a to na
dobu neurčitou a 5letý trest pro
novináře šířící lživé informace
o pandemii. Parlament mezitím
také zasedal a mohl zvláštní
pravomoc premiéru Viktoru
Orbánovi odvolat. Ten se jich ale
dobrovolně vzdal na konci května
a prozatím tak ukončil kreativní
představu médií o zrození
diktátorské země uprostřed EU.
Jeho strana Fidesz-KDNP zůstala
na předkaranténních 51 %. Zatím
má Maďarsko nejnižší míru
nákazy
•Viktor Kovaljuk
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LGBT PODMÍNKY
V POLSKU

J

e známo, že v Polsku
homosexuálové nemají stejná
práva jako heterosexuálové. Je to
zapříčiněno tím, že v Polsku má
velký vliv římskokatolická církev.
Tomu nasvědčuje průzkum, který
říká, že 95 % polských obyvatel
se hlásí k římskokatolické církvi a
z toho 54 % ji praktikuje. Církev
též hlásá, že homosexualita je
deviace. Proto se pořád podmínky
pro homosexuály mění na základě,
jaká politická strana je u moci.
Současný polský prezident
Andrzej Duda je proti levicové
ideologii. Podle něj levice ničí
tradiční rodinu, což je pro něj
základ existence národa i lidstva.
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Jedna z definic tradiční rodiny je,
že se skládá z heterosexuálního
muže a heterosexuální ženy,
kteří žijí v manželství
a mají své nebo
adoptované děti.
Tudíž současný
prezident
nepřipouští,
že by mohla
existovat
homosexuální
rodina.
V Polsku
jsou zakázána
stejnopohlavní
manželství nebo registrované

partnerství. Na základě toho je i
v Polsku zakázaná adopce dítěte
partnera, náhradní mateřství
pro gay páry, umělé oplodnění
pro lesbické ženy a společná
adopce dětí stejnopohlavními
páry. Adopce dítěte je možná
jen individuálně. V lednu roku
2013 bylo pětkrát zamítnut návrh
o registrovaném partnerství pro
homosexuální páry. Tyto návrhy
neuspěly, protože nejvyšší
soud rozhodl, že jsou v rozporu
s článkem 18 Ústavy Polské
republiky, která říká „manželství
jako svazek skládající se z
jednoho muže a jedné ženy a
podléhající státní ochraně a
péči.“ Po sléze byl tento návrh
též zamítnut v roce 2014 i v roce
2015.
Agentura CBOS v roce 2013
zveřejnila výsledky veřejného
mínění. Ty ukazovali, že 63
% polských obyvatel je proti
prezentaci života homosexuálů,
65 % je proti stejnopohlavnímu
soužití, 72 % je proti
stejnopohlavnímu manželství a 88
% proti adopci stejnopohlavními
páry.
V roce 2007 polský politik
Giertycha v té době ministr
školství předložil návrh, který
zakazuje osobám s homosexuální
orientací vykonávat pedagogickou
činnost a výpověď z pracovního
poměru každému, kdo
podporuje kulturu
homosexuálního
způsobu života. Na
toto reagovalo
PBS a vytvořilo
dotazník
na otázky
Giertychovy
politiky. Vyšlo,
že s výrokem
„Homosexuální
propaganda prorůstá
Evropou a cílí na děti a
mládež a účelem oslabení funkce
\ DIPLOMAT

rodiny.“ Souhlasí 40 % lidí a 60
% nesouhlasí. S dalším výrokem
„Homosexuální propaganda
by měla být limitována tak,
aby děti nebyly indoktrinovány
nevhodnými rodinnými modely.“
Souhlasilo 56 % a nesouhlasilo
44 %. Posledním výrokem byl
„Homosexualita je deviace.
Nemůžeme podporovat, aby
lidé žijící ve vztahu s osobou
stejného pohlaví učili děti a
mládež, protože se objektivně
jednají v rozporu s přírodou.“ Kde
souhlasilo 44 % lidí a nesouhlasilo
52 %.
V roce 2001 byl ve Varšavě
první pochod za rovnost LGBT,
ale až od roku 2006 se pořádá
každoročně. Protože v roce 20042005 Varšavské úřady nechtěli
dát organizátorům povolení
kvůli náboženským a národním
svátkům, ale i kvůli souběžně

probíhající demonstraci. Akce
se i přes zákaz uspořádala 11.
června 2005 a zúčastnilo se
cca 2 500 lidí. Poté bylo 10
účastníků trestně stíháno. Jejich
trest shledal Evropský soud pro
lidská práva v roce 2007 při
přezkumu kauzy Bączkowski
vs. Polsko jako neoprávněný.
Varšava je v pochodech za rovnost
velmi rozdělená, protože podle
nedávných statistik PSS pro
Gazeta Wyborcza vyšlo, že 45
% obyvatel Varšavy podporují
pochody za rovnost. Přičemž v
roce 2005 jich bylo 33 % a v roce
2008 bylo 25 %.
Ve Varšavě na náměstí
Spasitele stojí velká konstrukce
do tvaru duhy, která je zdobená
barevnými umělými květy.
Autorkou této skulptury je
Juita Wozjcik. Duha je obecně
přikládána k hnutí za práva

homosexuálů, a proto není ve
městě tolik populární, ale je
hlavně vnímána kontroverzně.
Tato skulptura si za rok 2013
prošla pěti zapáleními z
čehož první dvě byli nehody
zapříčiněny ohňostrojem. Též
se tato duha setkala s ostrou
kritikou pravicových politiků.
Například politik za stranu Právo
a Spravedlnost Bartosz Kownacki
ji nazval „Buzerantskou duhou“
nebo politik téže strany Stanislaw
Pieta řekl „Hanebnost urážející
cítění věřících“. Právě levicová
strana nechala v roce 2013
zrekonstruovat celou duhu
a deklarovala, že duha bude
zrekonstruována tolikrát, kolikrát
to bude nutné. Rekonstrukci též
podporovali celebrity Polska, ale
i švédský velvyslanec působící v
Polsku a aktivista za práva LGBT
Staffan Herrström.

POSLEDNÍ VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, který se uskutečnil pro Dr. Nataliu

Zimniewiczovou ukazuje, že 30 % požaduje zákaz veřejné publikace gay tématiky, 17,3 % by zákaz
nepodpořilo, ale požadovalo by jinou formu omezení svobody publikace takových informací, 52,5 % je toho
názoru, že současný stupeň publikace gay obsahu je přílišný, 27,9 % považuje fotografie z pochodu hrdosti
za nechutné, 22,3 % si myslí, že média zamlčují pravdivá fakta o homosexualitě a 29,3 % věří, že gay obsah
není pouze privátní záležitostí homosexuální komunity, ale může ovlivňovat děti a ostatní spoluobčany.
•Karolína Chauturová
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ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
PREZIDENTSKÝCH VOLEB
V BĚLORUSKU

V

neděli 9. srpna se v
Bělorusku konaly prezidentské
volby, ve kterých se, podle
ústřední volební komise, stal
vítězem s 80,08 % hlasů,
Alexandr Lukašenko, jenž je
prezidentem Běloruska od roku
1994. Mnozí ho označují jako
posledního diktátora v Evropě.
Výsledek voleb je ale
zpochybněn všemi opozičními
kandidáty a větším množstvím
států. Podle opozice byly výsledky
hlasování masivně falšovány
a ve skutečnosti většina lidí
hlasovala pro kandidátku Světlanu
Svjatlana Tichanouská, která
podle volební komise obdržela
10,9 %. Po oznámení předběžných
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oficiálních výsledků se v mnoha
běloruských městech začaly konat
protesty. Bylo zadrženo kolem
7 tis. lidí. Ministerstvo vnitra
Běloruska ze začátku tvrdilo, že
vůči protestujícím k žádnému
násilí nedochází, přitom média
informovala o masivním bití a
mučení občanů. Odnesli to i lidi,
kteří se toho nezúčastnili, např.
slečna, která venčila psa, nebo
chlapec, který se projížděl na kole.
Lidem též odpojovali internet, aby
se nemohli navzájem informovat,
a celkově přístup k síti téměř
úplně zmizel: hlavní sociální sítě,
vyhledávače, a dokonce i některé
státní stránky nefungovaly.
Později se ministr vnitra přes

televizní kanál ONT omluvil za
mlácení „náhodných lidí“ a „těm,
kteří padli pod ruku“.
K dnešnímu datu již proběhl
nespočet protestů. Co bude dál?
Protesty zatím zůstávají masivní a
počet účastníků akcí neklesá. Lidi
se shromažďují bez viditelného
organizátora nebo koordinačního
centra. Protesty zůstávají
rozptýleny „horizontálně“ i
„vertikálně“, akce se konají v
různých městech, městečkách a
vesnicích. Je zřejmé, že Světlana
Tikhanovská, hlavní oponent
Lukašenka, byla symbolem,
nikoli však vůdcem protestů.
Tikhanovská sama prohlásila, že
nebude v čele pouličních akcí.
\ DIPLOMAT

Lukašenko skutečně
ztratil podporu různých vrstev
obyvatelstva a lidé přestávají
věřit, že se mu zase podaří
“elegantně” zvítězit. Telegramový
kanál NEXTA a řada dalších
telegramových kanálů, jejichž
přístup je v této zemi oficiálně
omezen, nahradily dřívější způsob
oznámení, a to na webových
stránkách nezávislých médií
a letáků. Telegram messenger
zůstává hlavním zdrojem
informací a jeho tvůrce Pavel
Durov uvedl, že zavádí opatření
uřčená speciálně pro tuto zemi.
Úřady uspořádaly několik
shromáždění na podporu
Lukašenka. Největší z nich se
odehrálo v Grodně a zúčastnilo

se ho 10-15 tis. příznivců
přivezených z různých koutů
země. V ten samý týden
ve stejném městě proběhla
demonstrace 10 000 obyvatel
požadujících změnu vlády.
Lukašenko se však drží všemi
prsty vlády a neustále opakuje:
„Nevzdáme se země!“ Nařizuje
tvrdou „bezpečnost“ a připravuje
školy na školní rok. V úterý 25. 8.
před sídlem ministerstva školství
v Minsku demonstrovali učitelé,
ačkoli Lukašenko pohrozil, že
pedagogové, kteří nepodporují
vládu, přijdou o práci. Také tvrdí,
že se někdo pokouší otřást zemí
zevnitř podle západních návodů.
Běloruský nejvyšší soud
odmítl všechny žádosti opozičních

kandidátů
a odmítl stížnost na výsledky
prezidentských voleb z 9. srpna,
kterou poslala Tikhanovská.
Další soud poslal dva opozičníky:
Sjarheje Dyleuského a Olgu
Kovalkovou na 10 dnů do vězení.
Jako reakci na to navrhuje
Tikhanovská konání nových
voleb, ve kterých bude mít každý
volič právo volit pro kandidáta
dle svého výběru bez jakýchkoliv
omezení.
Protesty v Bělorusku
nadále pokračují a ze strany
protestujících jsou poměrně mírné
a účastní se jich, mimo jiné,
mnoho žen. Stávající samozvaný
prezident se na veřejnosti naopak
chová nepřiměřeně a svým
chováním k řešení situace vůbec
nepřispívá.
•Ksenia Mayorova
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ: MAJÍ SVĚTOVÉ
VLÁDY PRÁVO NA JEJICH
REGULACI?
S

evropský systém), zveřejním na svůj instagramový
účet příspěvek, který sice bude v rozporu s pravidly
o obsahu, ale zároveň bude v souladu s českým
právním řádem, kdo by měl rozhodnout o tom, co
se stane dál? V praxi by Instagram můj příspěvek
samozřejmě obratem smazal, to však jen potvrzuje
moji myšlenku. Pravidla náhodné sociální sítě
přece nemůžou fungovat nad rámec zákonů v ČR,
a jestliže na našem území Instagram působí, neměl
by se podřizovat našim zákonům místo toho, aby

správným řešením problému, na který poukazuji.
Dle mého názoru by měly mezinárodní sociální
sítě, jako např. Instagram, Facebook, YouTube,
Twitter, Snapchat a další nadále fungovat s tou
podmínkou, že se podřídí zákonům a pravidlům
státu, ve kterém působí a budou je respektovat,
jelikož není možné a přijatelné stavět pravidla
sociálních sítí nad státní zákony.

ociální sítě jsou dnes již nedílnou součástí životů mnoha z nás a zejména mladší generace používá
více než jednu sociální síť každý den. Sociální sítě nám přináší mnoho výhod, jako je třeba možnost trávení
volného času a jsou zároveň důležitým informačním zdrojem pro mnoho mladých lidí. Mají ale samozřejmě
i své nevýhody, mezi které můžeme zařadit třeba prokrastinaci nebo také jiné závažnější problémy.
Každá sociální síť má nastavená svá vlastní
pravidla, se kterými musí každý jednotlivý uživatel
souhlasit ještě před tím, než může danou sociální síť
vůbec začít používat. Právě tyto podmínky a
pravidla a jejich uplatňování v praxi jsou
jedním z hlavních problémů, kterým se
chci v tomto článku zabývat.
Každý jednotlivý stát má svůj
právní řád, podle kterého se řídí
právo na jeho území, což je pro
každého, kdo čte tento článek
celkem jasná a srozumitelná
věc. Další do značné míry logická
informace je to, že právo v každém
státu vychází z jiného právního systému,
ve kterém se dále rozeznávají typy právní kultury
na kontinentální evropský typ (hlavní formou je
zákon/psané právo) a anglosaský typ Common
Law (převažují v něm soudní precedenty a právní
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obyčeje). Typy právní kultury se mezi sebou tedy
značně liší. Každý jednotlivý stát na svém území
také do jisté míry praktikuje cenzuru, pro kterou
platí jím speciálně určená pravidla.
Pokud se nejedná o stát, ve kterém
má daná sociální síť „základnu“ a se
kterým nesdílí typ právního systému,
můžou se podmínky pro cenzuru
a zákony států navzájem do velké
míry lišit. V tomhle případě mi
v hlavě vyvstane otázka: Podle
kterých pravidel by se tedy měla
daná sociální síť řídit? Pro lepší
vyjádření mé myšlenky mi dovolte
uvést konkrétní sociální síť- Instagram.
Instagram je americkou sociální sítí, což znamená
že se řídí podle zákonů stanovených v USA
(uplatňují zde anglosaský právní systém). Jestliže
já, jako občanka ČR (uplatňuje se zde kontinentální
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respektoval ty americké? Z mého pohledu je určitá
podřízenost sociálních sítí státu, ve kterém působí,
co se práva týče, logická, a dokonce ve většině
případů i správná.
V dnešním světě již existují státy, které na svém
území mezinárodní sociální sítě zakázaly úplně a
nahradily je svými alternativami. Jako příklad si
můžeme uvést třeba VKontakte, což je ruská obdoba
Facebooku, která na území Ruska funguje v souladu
se státními zákony. Nebo také aplikaci WeChat,
která již dlouhá léta funguje v Číně. Poslední dobou
se velmi řešeným tématem stala i sociální síť s
názvem Tik Tok, která bude zanedlouho v USA
pravděpodobně zakázána a kterou se snaží nahradit
americká firma Facebook, která mimo jiné vlastní i
Instagram. Alternativa nesoucí název Reels funguje
v rámci Instagramu a umožňuje natáčení krátkých
videí stejně, jako aplikace Tik Tok.
Výše uvedené „státní“ sociální sítě můžou, jak
se ukázalo, v praxi fungovat, jsou však vládou velmi
zblízka kontrolovány a mnohdy je na nich svoboda
slova velmi zanedbávaným prvkem. Přesně proto si
myslím, že něco jako mají v Číně nebo Rusku není
DIPLOMAT /

•Tereza Konrádová
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CHAPADLA
TURECKÉHO
IMPERIALISMU
HISTORIE TURECKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

Abychom pochopili tureckou zahraniční politiku,
musíme se vrátit o století zpět. Roku 1918 započal
definitivní konec Osmanské říše. 800 let starý,
Turky ovládaný stát, se stal obětí nacionalismu a
imperialismu jako tolik dalších říší té doby. Sèvreská
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smlouva z roku 1920 znamenala zmenšení tohoto
státu na minimální prostor dnešního středního
Turecka. Pod vedením Mustafy Kemala Atatürka
se Turecko postavilo této smlouvě a po třech letech
bojů si dokázalo vydobýt své moderní hranice.
Následujících 80 let turecké zahraniční politiky
je silně neměnné. Dlouhodobé spory s Řeckem,
především o Kypr, pro-západní postoj a pozdější
připojení k NATO. Jejich politika vůči arabskému
světu byla po dlouhou dobu silně zdrženlivá. Až na
drobné územní výměny ve 30. letech a standardní
zahraniční smlouvy se Turecko do svých bývalých
území zapojovalo minimálně. Ze začátku se jednalo
o snahu neznepřátelit si koloniální mocnosti, později
aby si neznepřátelili arabské státy.
Turecká politika vůči arabskému světu se začala
měnit na počátku nového tisíciletí. Vládnoucí strana
AKP zaujala takzvanou politiku neoosmanismu. Její
základní cíle se zdají jednoduché. Větší spojení s
arabskými státy bývalé Osmanské říše, větší spojení
\ DIPLOMAT

s tureckými menšinami v těchto zemích a podpora
jistých kulturních prvků bývalé říše. V realitě je to
ovšem zásadní změna poměrů na Blízkém východě.
Turecko se rozhodlo znovu vytvořit sféru vlivu v
oblasti, kde ji postrádalo od roku 1918. Na Blízkém
východě, kde od 80. let zuří boj o vliv mezi Íránem
a Saúdskou Arábií, to byl nástup třetího hráče o vliv.
Jedním z hlavních praktických důvodů je snaha o
oslabení kurdských organizací v sousedních zemích.
Turecko se domnívá, že by tyto organizace mohli
způsobit nová povstání v kurdských oblastech
v Turecku. Turecko, jež své hranice získalo ve
své válce o nezávislost, má jako jeden ze svých
základních pozic nutnost udržení veškerého svého
území. V nedávné době se turecký vliv začal šířit
také do severní Afriky či na Balkán a Kavkaz. Na
Balkáně jde především o podporu tureckých menšin,
na Kavkaze o podporu národnostně spřízněného
Ázerbájdžánu a v Africe o rozšíření sféry vlivu a
zajištění tamních ropných polí.
Je podstatné si uvědomit, že současná Turecká
zahraniční politika je úzce spojená s vládnoucí
stranou AKP a prezidentem Erdoganem. Je součástí
odklonu od státního a zahraničního modelu Atatürka,
jenž byl silně sekulární a lehce izolacionistický.
Tento nový model je založen na větším tureckém
vlivu v zahraniční a větším spojení státu a víry. Je
otázkou zda přežije současnou vládnoucí stranu a
prezidenta.
V blízkém časovém horizontu ale musíme
očekávat setrvání současné zahraniční strategie.
Pojďme se tedy podívat konkrétně na různé oblasti,
kde působí.

INTERVENCE V 2. LIBYJSKÉ
OBČANSKÉ VÁLCE

Pro začátek krátký úvod. Libye se nachází ve
stavu občanské války nepřetržitě od roku 2014.
1. občanská válka (2011) proti Muamaru
Kaddáfímu, která skončila vítězstvím povstalců, byla
po třech letech následována 2. občanskou válkou
mezi mezinárodně uznávanou vládou v Tripolisu a
původní postrevoluční vládou v Tobruku, fakticky
vedenou generálem Khalifou Haftarem. Kromě
nich je v zemi mnoho bojujících skupin jako např.
Islámský stát či různé separatistické skupiny.
Jak do tohoto konfliktu náleží Turecko?
Libye byla až do roku 1912 součást Osmanské
říše. Vztahy mezi nezávislou Libyí a Tureckem byly
a jsou často komplikované, ale silné, hlavně díky
početné turecké menšině (10 až 15 % populace).
Turecko od začátku konfliktu podporuje vládu
DIPLOMAT /

v Tripolisu. Na začátku diplomaticky a dodávkami
zbraní, ale od začátku roku 2020 také přímou
vojenskou intervencí. Tripoliská vláda byla díky ní
zachráněna před porážkou.
Co získá svou intervencí Turecko? Kromě
silného vlivu na novou Libyjskou vládu dosáhnou
Turci také zajištění Libyjského ropného bohatství,
oslabení vlivu Egypta a základnu pro další rozšíření
vlivu v severní Africe. Intervence je však velmi
riskantní. Egypt, Rusko a další státy podporující
generála Haftara se proti Turecké intervenci silně
staví a může je to silně znepřátelit proti Turecku.
Egyptský prezident Sisí již pohrozil plnou intervencí,
pokud budou Turci pokračovat se svojí ofenzívou.
Nyní záleží na tom, jak daleko jsou obě strany
ochotny zajít. Osud Libye je nejasný a následující
měsíce a roky pro ni budou rozhodující.
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ZAPOJENÍ V ARMÉNSKO-ÁZERBÁJDŽÁNSKÉM KONFLIKTU
Historie konfliktu mezi Arménií a
Ázerbájdžánem je dlouhá a komplikovaná. Převážně
křesťanská Arménie a muslimský Ázerbájdžán
mezi sebou mají řadu územních sporů, mnoho z
nich jsou přes 100 let staré. Obzvlášť problematický
je Náhorní Karabach, převážně Arménské území
přidělené na rozkaz Josifa Stalina Ázerbájdžánu,
dnes okupované arménskými vojsky. O toto a další
území vedly oba státy několik válek, naposledy v
90. letech. Oba státy také provedly mnoho zločinů,
včetně etnického čištění, brutálních masakrů a
dalších ohavností.
Jak zapadá do celé situace Turecko?
Celý Kavkaz byl dlouhodobě středem bojů
mezi Osmanskou říší a Ruským carstvím. S Turky
nábožensky a národnostně spříznění Ázerbájdžánci
byli často Osmanským spojencem. Křesťanští
Arméni, kteří dříve tvořili jednu z největších

etnických menšin na území dnešního Turecka,
byli často spojenci Ruska. Toto vyvrcholilo během
1. světové války sérií arménských povstání, jež
byla násilně potlačena. Osmanská říše následně na
arménském národu spáchala brutální genocidu s
více než miliónem obětí. Po nezávislosti Arménie
jsou vztahy mezi nimi a Tureckem silně napjaté,
především kvůli zločinům minulosti a současné
Turecké podpoře pro Ázerbájdžán

14

Jak již bylo zmíněno, napjaté vztahy mezi
Ázerbájdžánem a Arménií mají určitou historii,
avšak dnes, kdy turecký imperialismus zažehává
své aktivity i v Libyi, upoutává na sebe nežádanou
světovou pozornost, kterou je třeba odvrátit. Nemůže
být náhodou, že se konfrontace mezi Arménií
a velkým spojencem Turecka, Ázerbájdžánem,
opět vyostřily, až vedly k vojenskému zásahu
Arménie. Jak lépe odlákat pozornost od vlastního
konfliktu, nežli konfliktem někoho jiného; bližšího
očím euro-asijských kritiků? Turecká republika
již vyjádřila solidaritu a podporu Ázerbájdžánu,
ve kterém mezitím volali lidé po mobilizaci.
Poslední události vyvolaly značné znepokojení na
obou stranách. Po světě probíhají nepokoje mezi
arménským a ázerbájdžánským obyvatelstvem;
probíhají pouliční konflikty, vypalování podniků
vlastněných „nepřátelským“ národem (viz. Ukrajina),
demonstrace a další. Toto by cílům tureckého
imperialismu dokonale postačilo. Pro Turecko,
jakožto ochránce Ázerbájdžánu, by válka s Ruskem
podporovanou Arménií (do které by bylo vtaženo
samo Turecko spolu s Ruskem) nebyla výhodnou
možností. Spíše by jeho zájmům mohla značně
uškodit. Jako turecký cíl tohoto „píchnutí do vosího
hnízda“ zatím autoři tohoto článku sledují efektivní
rozpoutání nepokojů Ázerbájdžánců a Arménů nejen
ve svých státech, ale i ve státech kritiků tureckých
aktivit, což by mohlo vést k odpoutání určitého
množství pozornosti od tureckého působení (nejen
v Libyi), a tedy turecké intervenci opět trochu
pootevřít vrátka.
\ DIPLOMAT
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TURECKÁ INVAZE DO SÝRIE
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I po letech válčení s Islámským státem nenachází
Kurdové klidu ve vlastní zemi. V lednu 2018 ohrozil
výdobytky rojavských Kurdů, získané revolucí,
útok Turecka na Kurdy kontrolovanou enklávu
Afrin v severozápadní Sýrii. Plány této operace se
vyvíjely po několik měsíců. Turecku se podařilo
oblast obklíčit za pomoci své prodloužené paže Svobodné syrské armády - a zahájili několikatýdenní
bombardování.
Pro tureckého prezidenta Erdogana představuje
kurdská nezávislá entita na turecké hranici
nebezpečí, neboť posiluje hnutí utlačované kurdské
menšiny v Turecku. Erdogan přímo vyzývá k
destrukci kurdského hnutí, vedeného Sjednocenou
demokratickou stranou (PYD), jež je nestalinistickou
sesterskou organizací Turecké strany pracujících
(PKK).
Erdogan mistrně využil historii teroristických
aktivit stalinistické PKK, které po určitou dobu v
Turecku páchala, a nyní z těchto aktivit obviňuje
celý kurdský národ.
Spojené státy namísto obrany, raději svého
kurdského spojence opustily. I přes chvilkové
spolupráce Ruska a Íránu byli Kurdové, ale i syrský
prezident Assad, zrazeni dohodami jejich západních
ale i východních spojenců s Tureckem. I poté však
Rusko, Spojené státy, Írán a Assadův režim nabídly
Kurdům pomoc, nicméně, jak můžeme z dalších
událostí vidět, tato pomoc byla opět příliš vratká.
Donald Trump v říjnu minulého roku opět
zradil své kurdské spojence právě v momentě jejich
největšího ohrožení a rozhodl se, že svůj slib o
stažení vojáků ze Sýrie splní. Ale Donald Trump
není tématem tohoto textu, nýbrž Pandorou, která
otevřela skříňku a na revoluci v Rojavě seslala opět
její současně největší muka – turecký imperialismus.
V říjnu roku 2019 začala turecká ofenzíva v
severní Sýrii ostřelováním měst Ras Al Ayn, Tal
Abyad, Ayn Issa a Misharafa. Palba se však nedlouho
poté rozšířila i na další místa a současně, v rámci
druhé fáze, vnikly na syrské území turecké jednotky
s podporou syrských islamistických žoldáků.
Kurdské Lidové obranné jednotky (YPG), milice
střežící severní Sýrii, najednou samy čelily tlaku
turecké armády, druhé nejsilnější armády NATO.
Erdogan své cíle před valným shromážděním
OSN popsal a obhajoval jakožto „koridor míru“.
Ten měl vyžadovat tureckou intervenci k vytvoření
30 mil dlouhého pásu v severní Sýrii (obývané
Kurdy), kontrolovaného další prodlouženou paží
\ DIPLOMAT

Turecka – Syrskou národní armádou – disponující
islamistickými žoldáky, jež byla původně součástí již
zmíněné Svobodné syrské armády. Do tohoto pásu
mělo být přesídleno na 2 miliony syrských migrantů
žijících v Turecku.
Ve skutečnosti byl takto představený plán
pouhou zástěrkou pro invazi tureckého imperialismu
mající prvně za úkol změnit národnostní složení
v této oblasti za cenu tisíců zabitých a milionů
vyhnaných Kurdů a poté vyhlášení malé, Tureckem
kontrolované oblasti, odkud by se řídily další operace
proti Rojavě. Skutečnými příčinami Erdoganova
oprávněného strachu jsou milice YPG. Boj za
emancipaci, svobodnou zemi a proti národnímu
útlaku totiž vytvořil z těchto milic nejefektivnější
složku bojující proti Islámskému státu.
Strategie tureckého imperialismu v severní
Sýrii nám nyní ukazuje svou hyenistickou tvář.
Turecká armáda, která je pro Turky až „posvátná“, se
nemůže angažovat ve zvěrstvech ve jméně Turecka;
přesně proto využívá Erdogan svých prodloužených
paží – zmíněných islamistických žoldáků, kteří
za ně (a často i s ní) dělají „špinavou práci“. Mezi
zvěrstva můžeme zařadit systematické mučení a
vyhlazování obyvatel kurdského, jezídského a jiného
národnostního původu. Takovéto systematické
vyhlazování probíhá mimo jiné postupem,
spočívajícím v obklíčení oblastí (menších měst či
vesnic) a následného „třídění“ místního obyvatelstva
podle jejich národnosti. Poté dochází k masové
likvidaci zmíněných příslušníků těchto národů.
Také můžeme nalézt záběry samotných bojovníků
mučících tyto obyvatele.
Nyní lze opět dokázat a potvrdit spolupráci
mezi Erdoganem a Islámským státem, kvůli tomu
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že z turecké strany probíhá lehké odstřelování zdí
věznic, v nichž jsou vězněni teroristé z IS a dalších
skupin, s cílem nikoli tyto vězně zabít, nýbrž lehkým
poškozením narušit stěny za účelem osvobození
těchto teroristů, kteří budou škodit Kurdům, čímž
jejich pozornost a vojenské síly rozdělí.
Rojava se stala silným majákem naděje
pro Kurdy žijící v Turecku. Do jednotek
„internacionalistů“ vstupují dobrovolníci z různých
zemí světa, a to od profesionálních vojáků po
civilisty, kteří chtějí bojovat za revoluci.
Kurdské osvobozenecké hnutí se pro
Erdogana stalo skutečnou hrozbou. Ten je během
dlouhodobého úpadku ekonomiky a vlastní
popularity hlavně ve velkých městech jako
Ankara a Istanbul, kde velmi rychle ztrácí půdu
pod nohama, je nucen udržet si moc posilováním
nacionalismu, anti-kurdské politiky slibující
rozdrcení Rojavy, islamizací země, posilováním
myšlenky neootomanismu za cenu výbojů za
hranice tureckého státu atp. Avšak čím dál tím více
Turků je nespokojených s investováním miliard na
vojenské intervence, zatímco jejich životní standardy
ostře klesají. Erdogan potřebuje „odstranit“ syrské
migranty, na které svádí ekonomické problémy,
z Turecka, aby se následně mohl efektivněji
vypořádat se svými kritiky a věnovat se svým dalším
vojenským aktivitám. Ve skutečnosti však tyto kroky
absolutně nesvědčí o Erdoganově síle, nýbrž o jeho
oslabování, trvajícímu už několik let. Oslabování, jež
ho nutí riskovat.
•Martin Vacek a Jaroslav Hassman
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V

olby, respektive volební
kampaně jsou nevyzpytatelným
podnikem, proto si tento článek
neklade za cíl odhadnout, jak v
průběhu podzimních měsíců bude
kampaň probíhat a kdo na jejím
konci stane na pomyslném stupni
vítězů. Naopak si tento článek
klade za cíl představit svým
čtenářům proces prezidentských
voleb ve Spojených státech
amerických, který je značně
specifický, a zároveň nabídnout
shrnutí těch nejdůležitějších
momentů, jež se odehrály do
konce srpna.
Začněme u volebního
systému. Spojené státy, jak z
názvu vyplývá, jsou sdružením 50
států, jednoho federálního území
a šesti nezávislých států (např.
Portoriko), jejichž vzájemné
vztahy jsou uspořádány v rámci
federace. To znamená, že každý
z těchto států má svou vlastní
vládu, jež má pravomoci v
ústavou zaručených oblastech
(policy). Záležitosti všeobecného
(celonárodního) rázu má pak na
starosti federální vláda, sídlící ve
Washingtonu D.C., v jejímž čele
stojí právě americký prezident
(funkce předsedy vlády/premiéra
americký politický systém nezná).
Prezident, který je hlavou státu
s „ohromnými“ pravomocemi
(proto o americkém systému
hovoříme jako o prezidentském),
je volen nepřímo, jelikož američtí
občané volí tzv. volitele, kteří
až po volbách zvolí prezidenta.
Počet volitelů v jednotlivých
státech je značně různorodý
a odvíjí se od počtu obyvatel
daného státu. Najdeme tak státy
s několika desítkami volitelů,
např. Kalifornie či Texas, a poté
státy, jež při volbě prezidenta
zastupují jen tři volitelé, např.
Idaho nebo Wyoming. Na závěr
ještě jedna důležitá informace k
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VOLBY
AMERICKÉHO
PREZIDENTA VE
STÍNU
COVIDU-19
volbě prezidenta. To, zda volitele
z daného státu získá ten či onen
kandidát, se odvíjí od principu
„vítěz bere vše“ (first-past-thepost), což znamená, že vítěz v
daném státě získává všechny
volitele.
Nyní přistupme k jednotlivým
kandidátům. Donalda J. Trumpa,
kandidáta Republikánské strany,
nejspíš netřeba představovat.
Jedná se o tak vlivnou a výraznou
osobnost, že názor na ni si každý
již utvořil. Na začátku letošního
roku se očekávalo, že Trump má
znovuzvolení téměř jisté. Hrály
mu do karet nejen ekonomické
ukazatele, které jsou pro většinu
Američanů rozhodující, ale i
neformální pravidlo, že
obhajující prezident
je téměř vždy
znovuzvolen (i
když existují

samozřejmě i výjimky, např. Bush
starší). Vypuknutí koronavirové
krize a její drastický dopad na
americkou, potažmo světovou
ekonomiku však Trumpovo
vítězství značně oddálilo. O tom
ale později. Trumpovo oslabování
zvýšilo pozornost na jeho
demokratického vyzyvatele. Tím
se nakonec stal Joe Biden, bývalý
viceprezident z administrativy
Baracka Obamy a senátor za stát
Delaware (stát na východním
pobřeží USA), který zastupoval
téměř čtyřicet let. Když k těmto
rokům přičtěme ještě osm let
ve funkci viceprezidenta, tak u
pozorného
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čtenáře může vyvstat otázka
„Kolik vlastně je tomu Bidenovi
let?“. Pozor, nejde o žádné
povrchní argumentování. Věk a
zdraví prezidentského kandidáta
jsou ve Spojených státech téměř
veřejnou záležitostí a mnohým
kandidátům tento faktor dopomohl
prohrát volby (například R.
Nixonovi, kterého porazil
mladší a zdravě vypadající J. F.
Kennedy). Joe Biden by se mohl
stát jedním z nich. V listopadu mu
bude 78 let a zákonitě proto kolují
různé zvěsti o jeho zdravotním
stavu, který podle mnohých není
zrovna ideální. Sám Biden již
potvrdil, že v případě zvolení se
nebude ucházet o druhý mandát.
O to zajímavější se stalo
Bidenovo hledání svého
viceprezidenta, který by ho v
případě nemoci zastupoval a který
by s velkou pravděpodobností
byl budoucím kandidátem
Demokratické strany na
prezidenta. Biden nakonec splnil
svůj slib a za viceprezidenta si
vybral ženu. Není sice prvním
kandidátem, který tak učinil
(prvním byl W. Mondale, jenž
si za svou viceprezidentku
zvolil Geraldin Ferraro), ale
naproti tomu jde o historicky
první političku tmavé pleti
navrženou na takto významný
a vlivný post. Toto však nejsou
její hlavní předpoklady. Ona
vybraná se jmenuje Kamala
Harrisová, je senátorkou za stát
Kalifornie a Bidenova oponentka
z demokratických primárek –
nutno podotknout jednou z
nejvýraznějších. Něco málo k ní.
Harrisová není příliš progresivní
v sociálních otázkách jako
například Bernie Sanders,
představitel socialistického
křídla Demokratické strany, a
dokáže tak přilákat umírněné
voliče (spoléhá se samozřejmě
i na to, že přiláká černošské
DIPLOMAT /

voliče, což se mj. nepodařilo
H. Clintonová při minulých
volbách proti Trumpovi). Kamala
Harrisová je navíc mnohem
charismatičtější a v televizních
debatách bude i bezesporu lepší
řečník než samotný Biden.
Její dosavadní kariéra v roli
kalifornské prokurátorky a
ministryně spravedlnosti je navíc
protknuta množstvím úspěchů
a bude velmi obtížné ji něčím
zdiskreditovat.
Proti Trumpovi tak stojí
poměrně silná dvojice politiků,
z nichž každý dokáže přitáhnout
jednu z cílových skupin voličů,
a navíc, jak bylo zmíněno výše,
Trump značně oslabil během
koronavirové krize. Ponechme
nyní stranou otázku, zda ji
(ne)zvládnul, a podívejme se
na fakta. Ke dni 24. 8. bylo
virem infikováno 5,7 milionu
Američanů, přičemž přes 180
tisíc mu podlehlo. Navíc nejvíce
zasažené jsou jižanské státy, které
většinově volí spíše republikány.
To vše má samozřejmě dopad i
na ekonomiku. Nezaměstnanost
je na úrovní 13 %, zatímco před
rokem byla na 3,4 %, a HDP
klesá. V současnosti (tj. 28. 8.)
proto Trump ztrácí za svým
demokratickým vyzyvatelem
v celostátních průzkumech až
14 %, což je u prezidenta, který
obhajuje mandát, nezvyklé (viz
přiložená tabulka). Podle analýz

má navíc Trump „problémy“ hned
ve třech státech, v nichž v roce
2016 zvítězil, a to v Arizoně, na
Floridě a v Texasu. Tyto tři státy
dohromady mají 78 volitelů (z
celkových 538), což je téměř
rozhodující.
I když v posledních dvou
státech začal Trump Bidenův
náskok pomalu snižovat, není
jisté, zda to bude do voleb, jež
se odehrají 3. listopadu, stačit.
Vše se ale může ještě změnit.
Otázkou zůstává, nakolik bude Joe
Biden schopný využít momentu,
kdy federální vláda v očích
mnohých Američanů selhává. V
poslední dnech navíc Trumpova
administrativa posílá miliardy a
miliardy dolarů na různé sociální
programy a zdá se, že ekonomika
se začíná znovu rozbíhat. Čekají
nás zcela zásadní televizní debaty
obou kandidátů. Všeobecně
se ví, že Biden – na rozdíl od
mediálně zdatného Trumpa –
není zrovna schopný řečník.
Tak či onak nakonec s největší
pravděpodobností volby rozhodne
faktor, který v americké historii
nikdy nebyl - COVID-19. Je to
možná odvážné tvrdit, ale jeho
případná druhá vlna rozhodne, zda
v lednu do Bílého domu usedne
duo Biden-Harrisová, nebo nás
čekají další čtyři roky s výrazným
prezidentem Trumpem.

•Dušan Ondráček
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500MILIARDOVÝ
SCHODEK
STÁTNÍHO ROZPOČTU

N

ejdříve 40, poté 200,
následně 300 a finálně 500. O
tolik miliard se historicky překročí
schodek státního rozpočtu.
Zelenou dostal, jak je u této vlády
zvykem, po odsouhlasení KSČM,
která svými hlasy pomohla
novelu státního rozpočtu schválit.
Pro hlasovalo 104 poslanců,
proti se vyslovilo 87. Proti byla
jednoznačně opozice, která jako
hlavní bod zdůrazňovala, že vláda
přesně neurčila, kam finance
poputují.
Není divu, že právě opozice
byla proti. To, že vláda neurčila,
kam peníze poputují, není jen tak.
Částky v řádech miliard korun
totiž vládě dávají možnost opět
utrácet. V době krize je však
na prvním místě potřeba hledat
úsporu. Pokud ale ministři budou
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chodit s požadavky, kolik peněz
potřebují, a že pokud nedostanou
o 3 miliardy více, boj s kůrovcem
prohrajeme, že sucho tu bude
nadále a český turismus umře,
tak se zajisté nemohou profilovat
jako dobří hospodáři. Je jasné, že
nemůžeme pouze šetřit. Pokud
chceme ekonomiku rozpohybovat,
musíme do ní zas a zas něco
vložit. Ale s rozumem, protože
tento dluh tato generace rozhodně
nesplatí.
V letech, kdy ekonomika
rostla, se bohužel neinvestovalo
a ani nešetřilo, ale pouze se
rozdávalo. I ono rozdávání
nasvědčuje tomu, jak do krize
vstupujeme. Premiérovi Andreji
Babišovi musíme dát za pravdu,
že nemohl vědět, kdy krize přijde,
jak on říká. Ale času na přípravu

dostal víc než dost. Schodek půl
bilionu korun jistě přežijeme,
ale pokud nezačneme hledat
úspory, bude tento schodek dosti
neudržitelný. Už nyní jsou i pro
další roky naplánované schodky,
a to je špatně. Musíme především
rozumně utrácet, chytře šetřit a
dobře investovat. Možná proto
by bylo dobré, zapřemýšlet nad
tím, proč se Alena Schillerová
nesnažila stáhnout schodek na
400 miliard, jak jí mnozí poslanci
radili. Možná by se pak mohla
ukázat, jako dobrá ochránkyně
státní kasy.
Kam přesně peníze poputují?
Otázka, na kterou nezná
odpověď, tedy alespoň prozatím,
ani ochránkyně státní kasy
Alena Schillerová. Položky, do
kterých se nyní musí investovat,
jako například zabezpečení
zdravotnictví, distanční výuka
a další, které jsou po době
„koronavirové“ jasně určeny,
chápeme snad všichni. Ale pokud
na řadu přijdou položky jako
reklama na dovolenou v Česku
za 2 miliardy či jednorázové
přidání důchodcům takzvané
„rouškovné“, které nás vyjde na
15 miliard korun, bije opozice
zcela jasně na poplach. Vláda
nyní dostala obrovský balík peněz,
a jak vidíme, místo toho, aby
kontrolovala své výdaje, nebojí
se vyhazovat peníze nás všech na
všechny strany ve svůj prospěch.
Je jasné, že v říjnu prvně
ve zdravotnictví a v sociálních
službách, tedy v položkách,
které právě oni nejvíce potřebují.
Důchodci si jednoznačně vyšší
důchody zaslouží, ale musí se
zvednou o dané procenta inflace
Česko si prostě nemůže žít
nad poměry, musíme žít s tím, co
je. Nyní je krize a my se tomu
musíme přizpůsobit.
•Kryštof Robin Háša
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ČESKÁ REPUBLIKA A
KORONAVIROVÁ KRIZE
K

dyž jsme na začátku
letošního roku s obavami sledovali
zprávy z Číny, asi jen málokdo
z nás si dovedl představit, co
se stane, pokud se ten záhadný
virus, který způsobuje nemoc
dnes zvanou COVID-19,
dostane do Evropy nebo překročí
naše hranice. V dnešním
globalizovaném světě, kde nejenže
nikam není daleko, ale pohyb lidí
mezi kontinenty lze těžko úplně
zastavit, to bylo otázkou času.
První úder nezasáhl nás, nýbrž
Itálii. Dramatickou situaci, která
v této oblíbené destinaci nastala,
ostatní evropské státy sledovaly
a měly tak možnost se na příchod
tohoto velmi nakažlivého a
snadno se šířícího viru aspoň
elementárně připravit.
Tuto šanci měla i Česká republika.
Jak ji využila? Odpovědi na
tuto otázku se bohužel budou
diametrálně lišit tím, kdo na
ni bude odpovídat. Vládní
představitelé mají za to, že
udělali vše, co bylo třeba a
Česká republika se stala nejen
premiantem v boji proti zrádnému
viru, ale i vzorem pro další
země. Naopak lidé v tzv. první
linii, především lékaři, kteří se o
pacienty nakažené virem starali
bez ochranných pomůcek, hodnotí
situaci jako nezvládnutou a
chaotickou.
Pravdou je, že od neděle
9. února byly rozhodnutím
Ministerstva zdravotnictví ČR
zakázány přímé lety z Číny
na všechna česká mezinárodní
letiště. O pár dní později
DIPLOMAT /
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proběhlo v Bruselu mimořádné
jednání ministrů zdravotnictví
členských států EU na téma
šíření koronaviru v Evropě. Až
na konci února nedoporučila
Bezpečnostní rada státu cesty do
italské Lombardie a Benátska a 1.
března byly oficiálně oznámeny
první tři případy nákazy nemocí
COVID-19 v ČR.
Od této chvíle jsme byli
svědky téměř kontinuálních
tiskových konferencí, kde byl
sdělován každý další pozitivně
testovaný. Od 12. března začal
platit nouzový stav, v této
souvislosti vydala vláda nová
mimořádná opatření. Česká vláda
zvolila razantní, bezprecedentní
a neopakovatelné řešení.
Vyhlášením nejdelšího nouzového
stavu v historii republiky došlo
fakticky k utlumení života v celé
zemi. Zakázala vstup cizinců
z rizikových oblastí na území
Česka i cestování občanů ČR do
nejzasaženějších států. Vláda také
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omezila provoz restaurací a barů,
posiloven i kulturních zařízení
a počty účastníků nejrůznějších
akcí omezila na 30 lidí. Zavedla
ochranu hranic s Rakouskem
a Německem. Mezi vydaná
pravidla patřila i povinnost nosit
zakrytá ústa a nos, a to nejen
ve společnosti více lidí, ale i
při sportu a venčení psa v lese.
Vláda si k rozhodování přizvala
odborníky epidemiology a chrlila
jedno nařízení za druhým. Také
mimo jiné to, které uvěznilo doma
všechny žáky a studenty, a to až
do konce školního roku. Nouzový
stav skončil 17. května a s ním i
některá omezující opatření, řada
z nich ale zůstala a rušena byla
postupně.
Faktem je, že se během jara
podařilo epidemii hodně zpomalit,
počty pozitivně testovaných
se exponenciálně nezvyšovaly,
jednotlivé nemocnice zvládly léčit
pacienty se závažným průběhem
a do teď zemřelo méně lidí než na

běžnou sezónní chřipku.
Na druhou stranu se
nepodařilo včas zásobit lékaře,
ambulance, nemocnice a
pracovníky sociálních služeb
ochrannými pomůckami.
Češi si roušky ušili sami a v
prvních týdnech epidemie jimi
zásobili i lékaře, nemocnice a
ostatní potřebné. Nedotažené a
nevyužité také zůstaly nápady
programátorů, kteří pro stát
vymysleli tzv. chytrou karanténu,
která má pomoci mapování
pohybu nakaženého člověka. A
ekonomické dopady preventivních
vládních opatření se projeví v
propadu české ekonomiky.
Dnes je ve světě téměř 28
mil. prokázaných případů nákazy
a skoro 2 mil. lidí s potvrzeným
koronavirem zemřelo. Česko již
není premiantem, v posledních
dnech jsou denní přírůstky
zjištěných nakažených rekordní….
•Emma Kynkorová
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VYSTRČILOVA
CESTA NA
TCHAJ-WAN
K

dyž dnes už zesnulý bývalý předseda
Senátu Jaroslav Kubera oznámil, že pojede na
Tchaj-wan, strhla se na jeho hlavu velká vlna
kritiky. S cestou nesouhlasil prezident, premiér ani
diplomaté anebo čínský velvyslanec v Praze.
Kritika se dala očekávat. Potíž je v tom, že Česká
republika udržuje s ČLR nadstandardní vztahy, snaží
se velmi často spolupracovat na mnoha frontách
a spolupráce si velmi cení. ČLR ale považu-je
Tchaj-wan za znepřátelenou vlastní provincii a
nepovažuje ho za legitimní stát. Proto pro mnohé
čínské představitele bylo velké překvapení, že se
Česká republika s Tchajwanem rozhodla obchodně
spolupracovat. Zástupci číny byli z této informace
natolik rozhozeni, že se čínská am-basáda rozhodla
poslat na Pražský hrad Kuberovi dopis, ve kterém
měl být ostře zmíněn postoj k české cestě.
Když předseda senátu náhle zemřel, jeho
nástupce Miloš Vystrčil oznámil, že cestu uskuteční.
A dodal, že ho bude doprovázet tým 36 podnikatelů.
Také zmínil, že cestou je důležité ukázat, že České
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republice
záleží
na demokracii
a
svobodě. Prozradil také,
že Česká
republika je na ČLR zá-vislá a že ji naše země
pouze “slouží”. Označil ČLR za nedemokratickou a
kritizoval ji za neo-chotu pomoc svým partnerům.
Cesty se zúčastnila také vdova po Kuberovi,
Věra Kuberová. Společně se zaručili o navýšení
tchajwanských investic v ČR. Cesta se má
uskutečnila na přelomu srpna a září. Podle
dostupných informací nedostala výprava český
letecký speciál.
Prezident Miloš Zeman se v nedávných dnech k
cestě znovu vyjádřil a prohlásil, že cesta ublíží české
ekonomice a dopad na české firmy bude negativní.
Předseda vlády ale tvrdí úplný opak, je rád, že se
cesta na Tchaj-wan uskutečnila. Tvrdí, že cesta
pro Česko bude byla úspěšná a výrazně přispěje k
restartu ekonomiky po koronavirové krizi.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček je toho názoru,
že cesta nemá vliv žádný.
Šéf česko-tchaiwanské obchodní komory Pavel
Diviš na druhou stranu uvedl, že Tchaj-wan má
čtvrtou nejinovativnější ekonomiku na světe, která
je tvořena malými a středními podniky, z čehož by
ČR měla těžit.Na Tchaj-wanu se také navázala užší
spolupráce ve vědě a technice. Kvůli tomu delegaci
doprovázeli rovněž zástupci z akademické sféry.
Vystrčil se na Tchaj-wanu setkal s nejvyššími
představiteli země, jednal se čtyřmi tchajwanskými
ministry. Většinu času bude pobývat v hlavním
městě Tchaj-pej, během cesty dostal také Vystrčil
ocenění za parlamentní diplomacii.
•Mathias Kliment
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ARÉNA NÁZORŮ
H

lavním tématem letošního a nejspíš i dalšího roku je bezesporu COVID-19. Toto virové
onemocnění, které způsobuje nový koronavir SARS-CoV-2, zasáhlo celý svět a v mnoha zemích doslova
zastavilo život. Den po dni získáváme nové a nové informace o tomto onemocnění a několik vědeckých
institucí se blíží k objevení vakcíny, která nás má ochránit před nakažením. Otázky, které vyvstaly při
prvním nemocných, začínají být díky vědeckému výzkumu zodpovězeny. Co však stále není vyřešeno a o
čem v posledních měsících probíhá ostrá debata, je to, jak k podobným onemocněním přistupovat. Počáteční
strach z nového onemocnění dopadl na všechny (i na politiky), a proto prvotní opatření byla rozsáhlá a
drakonická. S postupujícími měsíci však strach zákonitě opadl a s nárůstem počtu nově nakažených shoda na
tom, jak postupovat, již nepanuje.
Zatímco někteří by znovuzavedli předchozí opatření – či alespoň značnou část z nich – druhý tábor
opatření již odmítá s poukazem na mnohé argumenty (onemocnění stejně nezmizí, jde o omezování svobody,
hrozí, že vypukne ekonomická krize atd.). Na jakou stranu se přidáte vy? Nevíte? Třeba vás přesvědčí
argumenty, které vám představí zástupci obou táborů.

STRACH Z KORONAVIRUHYSTERIE

•Dušan Ondráček

C

ovid-19 se proměnil ve
světovou pandemii. Lidé z něj šílí
a bojí se ho. Není to ale zbytečné?
Je to téměř chřipka jako jiné
chřipky Lidé, co na koronavirus
zemřeli, byli buď staří, anebo již
měli závažnější onemocnění jako
rakovinu aj.
Hysterii okolo pandemie
vyvolala úplně zbytečně
média. Člověk otevřel internet
– covid-19, zapnul televizi –
covid-19 nebo si otevřel noviny
– covid-19. Česká vláda tomu
ještě dala korunu, když v jednom
týdnu zavřela školy, obchodní
domy restaurace a vyhlásila
nouzový stav. Posléze tak udělaly
i ostatní státy a to byl konec
ekonomiky. Když tu byly nemoci
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jako prasečí chřipka nebo ptačí
chřipka aj., nezkolabovala kvůli
tomu ekonomika, nepozavíraly se
školy a další vzdělávací zařízení
a roušky nebyly povinnost. Ti,
co se nakazili, se z toho posléze
vyléčili, a pokud někdo zemřel,
většinou již byl starý či nemocný
– tím pádem nemoc nemusí tak
nebezpečná, jak si společnost
myslí.
Koronavirus je přeceňován
a společnost pomalu odsuzuje
lidi, kteří si kýchnou či zakašlají
a podobně. To nejsou příznaky
jen korony, to je příznak i
například alergie. Ani bolest hlavy
neznamená, že dotyčný má covid,
může trpět pouze migrénou.
Na celé planetě je sedm a půl

miliardy obyvatel. Z koronaviru
se celosvětově vyléčilo okolo
17 103 731 lidí a zemřelo na něj
835 843 lidí (k datu 29. 8. 2020).
V České republice se vyléčilo
17 190 obyvatel a zemřelo 418,
nakažených je 23 300.
Covid-19 mutuje – stává se z
něj lépe zvladatelná nemoc. Za
nějakou dobu se tato nemoc stane
běžnou nemocí jako například
angína nebo černý kašel. I nemoci
SARS a MERS tu pořád jsou,
mutují, takže je zdravotnictví
zvládá. Tyto nemoci jsou taky
koronavirus.
Dle mého názoru je tedy
koronavirus pouze další nemocí.
•Kateřina Pražáková
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STRACH Z KORONAVIRU –
OPRÁVNĚNOST
A

ch koronavirus. Téma,
o kterém každý z nás slyšel za
posledních 8 měsíců alespoň
tisíckrát. Museli jsme nosit
roušky, zkazilo nám to akce, byly
zavřeny školy a práce, byli jsme
najednou natěsnáni s rodinou
doma celé dny a nemohli jsme
moc ven. A tak se ptáme: proč
jsme z koronaviru tak vyděšeni?
Moc lidí na to neumírá a ti, co
ano, jsou z velké části starší 65 let
a mají i jiné zdravotní problémy.
Ti ať zůstanou uvnitř svých
domovů. Když se nakazím já, tak
se vyležím. A proč obnovovat
opatření? Slyšel jsem třeba, že
roušky jsou k ničemu. A proč se
musí týkat mě?
Reakce tohoto druhu jsou
naprosto pochopitelné. Většina
lidí v naší zemi neztratila
známého či příbuzného kvůli
současnému koronaviru. V naší
zemi na něj zemřelo méně než
500 lidí. Něco málo přes 20
000 se nakazilo. A z jakých
důvodů? Díky rychlému zavedení
ochranných opatření, opatření,
na které si lidé stěžují. Pokud by
například nošení roušek nebylo
zavedeno, množství úmrtí by
bylo daleko větší. Pokud by lidé
standardně chodili do práce a do
škol, nemoc by se mohla přenést
na stovky tisíc lidí. Víme, že
koronavirus dokáže mutovat.
Je možné, že s mnoha novými
nakaženými by vznikla daleko
více nebezpečná verze viru.
U všech problémů zde
popsaných hrozí, že se mohou
stát skutečností, pokud nebudeme
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dodržovat správná bezpečnostní
opatření.
Mít strach z koronaviru
není jen o strachu ze současné
nemoci, ale také z jejího možného
vývoje v něco mnohem horšího.
Svět byl mnohokrát v minulosti
zdevastován nemocemi, z nichž
mnohé začínaly jako nepříliš
nebezpečné nákazy. Můžeme
tedy opravdu riskovat to, že
se z koronaviru kvůli naší
chuti po větším pohodlí stane
skutečná hrozba? Přejeme si zažít
pandemii, která pozabíjí desítky,
ne-li stovky tisíc občanů naší
země? To si samozřejmě nikdo z
nás nepřeje.
DIPLOMAT /

Je pravdou, že v některých
případech se strach může stát až
přehnaný, ale můžeme se divit? V
současné náročné době?
Myslím si, že je třeba připustit
si možné negativní dopady
koronaviru. Stejně jako je dobré
bát se jiných nebezpečných
věcí. Hlavní je, aby tento
strach neovlivnil naše logické
uvažování, pocity, vnímání, intuici
a zároveň aby odpor proti strachu
z koronaviru neudělal to samé.
Musíme být obezřetní a opatrní,
nebo budeme čelit hrozným
následkům novodobé pandemie.
Jak říkají nejnovější zprávy,
počet nakažených opět narůstá.

Mnoho zemí uzavírá své hranice
buď celkově jako Maďarsko, či
specificky vůči státu s velkým
počtem nakažených jako např.
Velká Británie vůči Česku. Je
tedy jasné, že koronavirus je stále
vážnou hrozbou, kterou si lidstvo
začíná stále více uvědomovat.
Co tedy dělat? Nejde jen o
to respektovat vládní nařízení
a doporučení jako např. časté
mytí rukou, ale také zodpovědně
přistupovat k sobě samým,
blízkým i cizím lidem, přírodě a
světu.
•Martin Vacek
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ČÍNSKÉ
TECHNOLOGIE
JAKO HROZBA
PRO
BEZPEČNOST
STÁTU
T

echnologický pokrok Čínské lidové
republiky a významný podíl technologií na
světovém trhu je v posledních letech často médii,
politiky i bezpečnostními složkami skloňovanou
problematikou. Čínská lidová republika je dnes
významným hráčem na poli technologického vývoje
a produkce mobilních telefonů, počítačů, routerů a
dalších produktů podílejících se na elektronickém
a online fungování světa. Několik let se již hovoří
o hrozbě, kterou čínské technologie představují pro
kritickou infrastrukturu státu či ochranu osobních
údajů, a o snahách čínské vlády využívat čínské
firmy a jejich výrobky pro vlastní zpravodajské
aktivity. Tato hrozba má několik rovin. První rovinou
je státní aparát, druhou soukromý sektor a třetí
rovinou jsou jednotlivci.
Během velké medializace možného využívání
čínských technologií v rámci špionáže propadla
spousta lidí panice, že je snad čínská rozvědka
sleduje v koupelně či ložnici prostřednictvím jejich
chytrých telefonů čínské produkce. To je samozřejmě
nesmysl. Pokud by skutečně čínské mobily a další
přístroje měly tzv. zadní vrátka, jejich primárním
úkolem bude shromažďovat metadata o společnosti.
S pomocí těchto dat je možné vyhodnocovat nálady
ve společnosti, politické sympatie, nebo požadavky
trhu. Tyto informace se dají následně využít pro
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velice dobře cílenou dezinformaci v cílové zemi,
tichou a správně načasovanou podporu politických
útvarů, ale také pro zefektivnění marketingu
čínských firem na daném trhu či sociální inženýrství.
Soukromý sektor je přirozeně velice lákavou
oblastí pro možnou kybernetickou špionáž, neboť
se zde nachází finanční prostředky. Firmy, které
předběhnou své konkurenty ve vývoji nového
produktu, získají citlivé či diskreditující informace
o konkurenci, mají jednoznačnou výhodu, která
se transformuje ve finanční zisk. V této rovině se
ovšem nejedná o několik čínských telefonů v držení
managmentu firmy, ale o složité technologické
rozhraní fungování firmy, uložiště dat, vnitřní
servery atd. Zde je upozorňováno na nebezpečí
plynoucí z použití celých zařízení či součástek
čínské produkce, které mohou sloužit jako
přístupové body čínským technologickým mágům.
Čínský zájem je v tomto směru jasný, pokud by bylo
možné dosáhnout efektivní kybernetické špionáže v
průmyslu, znamenalo by to pro řadu čínských firem
napojených na čínskou vládou a spolupracující s ní,
větší finanční zisky, které jsou ziskem i Číny, neboť
budou udržovat a podporovat čínskou ekonomiku.
Státní sektor je principiálně podobný tomu
soukromému, důsledky jeho narušení jsou však
výrazně závažnější. Hovoří se o nebezpečí
\ DIPLOMAT

plynoucím z použití čínských technologií v rámci
elektronického fungování všech oblastí státního
aparátu. Může to tedy znamenat zranitelnost státních
podniků, elektráren a elektrorozvodných sítí, ale
také ministerstev, ozbrojených složek, úřadu vlády
a řady dalších institucí, pokud by se potvrdilo, že
čínské komponenty mohou utvářet přístup do sítí a
uložišť, v rámci kterých by byly použity. Je patrné,
že zájem čínských firem v této rovině není příliš
opodstatněný, protože přístup k interním informacím
státního aparátu je nesrovnatelně zajímavější pro jiný
státní aparát, tedy pro čínskou vládu. Právní prostředí
Číny vyžaduje po čínských firmách spolupráci v
oblasti zpravodajské činnosti, což, dle Národního
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
představuje zřejmou hrozbu v případě použití
čínských technologií v systémech zajišťujících
fungování státního aparátu. Stejný, někdy i výrazně
přísnější postoj zastávají i jiné západní zpravodajské
služby, organizace zabývající se kybernetickou
bezpečností a státy, z nichž nejvýznamněji proti
čínským technologiím vystupují Spojené státy a
Velká Británie. Tyto již zakázaly čínské společnosti
Huawei podílet se na budování telekomunikačních
sítí páté generace.
Faktem je, že žijeme v době moderních
technologií, bez kterých si již svět neumíme
DIPLOMAT /

představit a jejichž vývoj postupuje mílovými kroky
kupředu. Technologie nám významně ulehčují život,
ovšem nesmíme zapomínat na cenu, kterou za to
platíme, tedy informacemi v podobě elektronických
dat. Informace vždy znamenaly moc a je tedy
přirozené, že se Čína
i další aktéři ať už státy, či nadnárodní korporace
jako Google, snaží tyto informace shromažďovat. V
případě čínských firem je problematické napojení na
státní aparát,
což v kontextu čínských snah o budování svého
velmocenského postavení skutečně může znamenat
hrozbu pro bezpečnost států, jejichž systémy by
mohly obsahovat zařízení, která tyto systémy
zpřístupní cizímu státu. ČLR je jistě průkopníkem
v kyberútocích a kyberšpionáži, nesmíme však
opomíjet fakt, že není zdaleka jedinou zemí, která se
těmto aktivitám věnuje
a jedná se o zcela přirozený proces vývoje metod
zpravodajské činnosti, spojený s rychle postupující
digitalizací světa. Stejně jako Čína jsou v tomto
směru velice aktivní i Spojené státy, Rusko a
další, byť právě Čína může působit v tomto směru
nejagresivněji.
•Richard Kutěj
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JE RUSKO STÁLE
DEMOKRATICKÁ ZEMĚ?
Ú

stava z roku
1993 prohlašuje Rusko za
demokratický, federativní stát s
republikánskou formou vlády,
přičemž jeho státní moc je
rozdělena na zákonodárnou,
výkonnou a soudní. Z hlediska
teoretického (právního) by se dalo
říci, že Ruská federace je skutečně
demokratickým státem, avšak
otázka zní, zda se tak opravdu
chová.
Každý demokratický
stát by měl dodržovat tzv.
principy demokracie,
mezi něž patří zejména
populární suverenita
(autorita státu a
jeho vlády, která je
vytvářena a udržována
se souhlasem lidu
prostřednictvím volených
zástupců), rozdělení státní
moci, rovnost před zákonem,
lidská práva a svobody,
občanská společnost a další
občanská práva. Troufám si tvrdit,
že porušování některých z výše
uvedených demokratických zásad
(například ve formě cenzury médií
či voleb) je prokazatelné, případně
plné pochybností a mezinárodní
společnost si tuto záležitost již
delší dobu uvědomuje.
Podle Freedom House
(nevládní nezisková organizace,
která za svůj cíl prohlašuje hájení
demokracie, politické svobody
a lidských práv, zaměřujíc se na
analýzu a následné vyhodnocení
států ve smyslu demokratické
svobody) se Ruská federace již
dlouho drží v poslední třetině
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nejméně svobodných států. Pro
představu: na prvním místě se
nachází Norsko a o poslední
místa se dělí například Sýrie či
Severní Korea. Cenzura médií a
přísun nepravdivých informací
jsou dva z výslovnějších problému
moderního světa. Ruská federace
je toho
ukázkovým

příkladem.
Ruská vláda
se obává západního vlivu a
označuje ho za neadekvátní pro
své obyvatele. Skoro 90 procent
ruského obyvatelstva získává
informace ze státních televizí,
jejichž signál dosahuje i do těch
nejzazších oblastí a vesnic. I
tak se ale v Rusku stále najdou
nezávislí novináři, kteří jsou
navzdory všem očekáváním a
potížím stále odhodláni využívat
svobody internetového prostředí
a zveřejňují investigativní a
informativní články. Zabývají

se tabuizovanými tématy,
jako jsou například rozsáhlá
korupce zasahující až do
nejvyšších politických pater
či ruská účast ve válce na
Ukrajině nebo v Čečensku. Post
vládně nezávislého novináře je
velmi neoblíbený. Všichni tito
žurnalisté, včetně svých rodin,
bývají perzekuováni a kvůli práci
různými způsoby zastrašováni.
Od roku 2000, kdy moc v Rusku
převzal Vladimír Putin, bylo
zavražděno více než 130
novinářů. U mnohých z
nich zahalují jejich úmrtí
nevyjasněné okolnosti.
Ruská vláda tvrdě
omezuje demokratickou
zásadu, že každý
má právo vyslovit
svůj názor. Obhajuje
se výrokem, že své
obyvatelstvo musí ochránit
před „špatným“ západním
vlivem a informacemi, které
by nějakým způsobem mohly
poškodit či poskvrnit pověst o
vnitřní ruské společnosti a jejím
fungování. Tento typ cenzury
neprobíhá jen v oblasti tisku,
ale vyskytuje se v rozsáhlém
měřítku i na veřejném internetu.
Velikánům, jako jsou zejména
Facebook, Instagram, YouTube
či Twitter, je vyhrožováno
zablokováním, pokud neodstraní
nebo nezablokují kompromitující
fotky a videa, které poukazují na
korupci mezi ruskými oligarchy a
vysoce postavenými členy ruské
vlády.
Podle mezinárodních
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organizací na ochranu lidských
práv a také domácího tisku
zahrnuje porušování lidských
práv v Rusku rozšířené a
systematické mučení osob v
policejních vazbách, šikanu v
ruské armádě, zanedbávání a
týrání v ruských sirotčincích a
porušování dětských práv. Podle
Amnesty International jsou zde
případy diskriminace, rasismu
a vraždy příslušníků etnických
menšin. V ruské společnosti není
prakticky možné, aby se v ní
uchytila LGBT komunita, jelikož
její samotná propagace je právně
zakázána. Každý člověk by měl
mít tu možnost se samovolně
a nezávisle rozhodovat o svém
životě. Jaké bude jeho budoucí
povolání nebo s kým se rozhodne
strávit svůj život. V těchto věcech
by nikomu nemělo být odňato
na svobodě. Lidé by měli znát
pravdu, která je všudypřítomně
obklopuje, i když je mnohdy
účelově skryta vyšší mocí, a nic
by nemělo zasahovat do jejich
základních lidských práv.
Pro změnu bych se nyní
zaměřil na aktuální situaci v
Rusku. Určitě jsme všichni
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zaznamenali referendum, které
proběhlo v červnu letošního
roku. Pro připomenutí zopakuji,
že se týkalo ústavních změn,
přesněji doby funkčního období
ruského prezidenta. Doposud
byl prezident Ruské federace
volen v přímé volbě občany
státu na šestileté funkční
období. Přitom stejná osoba
mohla post prezidenta zastávat
maximálně dvě funkční
období po sobě. Referendum
mělo umožnit současnému
prezidentovi, Vladimirovi
Putinovi, který zastává svou
funkci již od roku 2012, setrvat
u moci až do května 2036 a
umožnit mu tak ještě dvojí
znovuzvolení do nejvyššího
úřadu. Změny nakonec, podle
agentury TASS, podpořilo 78
procenta Rusů a proti změnám
ústavy se vyslovilo 22 procenta
hlasujících, a to z celkové 65%
volební účasti.
Roztrž tohoto referenda
vznikla u hlavního odpůrce
Alexeje Navalného, který
doslova označil jeho výsledky
za „faleš a obrovskou lež“.
Tato čísla podle něj nemají

nic společného se skutečným
míněním Rusů. Putin podle něj
celé „hlasování“ od začátku
prohrál: netroufl si na „skutečné
referendum podle pravidel a s
pozorovateli“, protože mu bylo
jasné, že „vyhrát může jen tam,
kde si čísla sám namaluje.“
Opoziční aktivisté z kampaně
Нет (Ne) ale na základě vlastních
průzkumů u volebních místností
podle ruské redakce BBC tvrdí,
že v Moskvě skoro 55 procent
dotázaných voličů hlasovalo
proti změnám a proti Putinovi, v
Petrohradu to bylo až 63 procent.
Podobné nesrovnalosti se
nacházely snad při každých
prezidentských volbách mezi
Vladimírem Putinem a jeho
opozičníky. V jejich samotném
průběhu mnozí s humorem
rokovali o možných výsledcích.
Ovšem nikoliv o domněnkách,
který z kandidátů volby vyhraje,
ale o kolik procent daná osoba
volby ovládne (nad svým
protějškem).

•Jakub Pham
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ZATČENÍ
MILADY HORÁKOVÉ
„Dnešního dne o 16.30 hod. byl(a) zatčen(a) v Praze 1, Bartolomějská 10 pro 231/48 Sb. Judr.
Milada Horáková, (přezdívky, jména za svobodna u žen) Králová,“ stojí v protokolu o zatčení
Milady Horákové, k němuž došlo přesně před 71 lety.

KDO BYLA MILADA
HORÁKOVÁ?
Milada Horáková, rozená Králová, se o politické
dění v zemi zajímala již od poměrně útlého věku.
Ráda se účastnila studentských diskusí a v sedmnácti
letech učinila své první veřejné politické vystoupení,
za které byla vyloučena z gymnázia. Již jako
studentka začala pracovat v ženském hnutí „Ženská
národní rada“, které slibovalo zajistit ženám úplnou
profesní a životní realizaci. Horáková poté v ŽNR,
jakožto doktorka práv, připravovala legislativní
návrhy směřující k řešení postavení neprovdaných
žen, nemanželských dětí, ke zlepšení postavení
žen v rodinném právu, v dělnických profesích, ale
například i zaměstnankyň veřejné správy.
Usilovala především o uplatnění žen v pracovním
procesu, ale věnovala se i otázce jeho skloubení
s rodinným životem. Sama by se v tomto případě
dala považovat za vzor, protože její manželství
ani narození jediné dcery Jany ji nijak nebrzdilo v
pracovním úsilí a plném nasazení. Zdůrazňovala
funkci ženy jako matky, ale zároveň ji chtěla
zabezpečit po právní a sociální stránce.
Byla také právničkou, poslankyní s trpkou
zkušeností z nacistického vezení. A hlavně byla
nepohodlnou novému komunistickému režimu. Její
vina spočívala v tom, že milovala svobodu a chtěla,
aby ve svobodě mohli žít všichni lidé.
Jako demokraticky orientovaná politička se
mnohokrát dostala do konfliktů s představiteli KSČ,
nesouhlasila s jejich postupem v únoru 1948. Byla
zbavena svých funkcí a z protestu se sama vzdala 10.
3. 1948 svého poslaneckého mandátu. Různé spolky,
jichž byla členkou, se jí zřekly. Před svým zatčením
měla řadové místo referentky na ÚNV hl. m. Prahy.
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DEN ZATČENÍ
Zatčena byla 27. 9. 1949 a postavena v čelo
uměle vykonstruovaného monstrprocesu, jehož
smyslem bylo předhodit lidovým masám viníka
všech dosavadních neúspěchů KSČ a současně také
zastrašit všechny protivníky a odpůrce režimu.

CHRONOLOGIE POLITICKÉHO
PROCESU
1. První impulz k propagandistické kampani přišel

z ÚV KSČ, konkrétně od zástupkyně Rudolfa
Slánského, Marie Švermové. Ta se později sama
stala obětí zinscenovaného procesu. Komunisté
měli vzor v nacistické propagandě. Využili podobné
postupy jako nacisté za heydrichiády.

2. V průmyslových i zemědělských podnicích, na

úřadech atd. se po celé zemi scházely desítky tisíc
zaměstnanců, kteří přijímali rezoluce, v nichž žádali
co nejpřísnější potrestání viníků, včetně trestu smrti.

3. Nenávistná propagandistická kampaň proti

Miladě Horákové a členům její skupiny probíhala
dokonce i na školách, kdy i žáci základní školy psali
rezoluce. Nutno dodat, že k tak masovému zneužití
dětí nesáhli ani nacisté.

4. Kampaň probíhala samozřejmě jak v rozhlase,
který o procesu vysílal denně, tak v tištěných
médiích a skrze film. StB pořídila během procesu
více než šest hodin záznamu.

5. Do kampaně se zapojila i celá řada známých

umělců a spisovatelů. Prof. Václav Černý tuto
ostudnou účast československé inteligence na
monstrprocesu popsal slovy: „Vypukly velké
velezrádné procesy a český intelektuál se rozkřepčil
pod šibenicemi, kálel po hrobech a posmíval se
vražděným obětem.“
Proti rozsudku smrti se postavilo jen několik
odvážných vlivných postav, na příklad Albert
Einstein či Winston Churchill, kteří psali dopisy
prezidentu Gottwaldovi.

•Blerta Sejdija
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M

nichovská dohoda byla
podepsána dne 29. září roku 1939.
Byla to smlouva mezi Německem,
Itálií, Velkou Británií a Francií.
Podepsána byla, jak můžeme
usoudit z názvu, v Mnichově a
podepsali ji Neville Chamberlain
– Velká Británie, Édouard
Daladier – Francie, Adolf Hitler
– Německo a Benito Mussolini –
Itálie.
Mnichovská dohoda
rozhodovala o budoucnosti
Československa, jehož zástupci
při projednání smlouvy přítomni
byli, zapojit se však nemohli.
Česko zastupovali českoslovenští
diplomaté a právníci Vojtěch
Mastný a Hubert Masařík.
Důsledkem mnichovské
dohody bylo, že pohraniční území
Československa bylo připojeno k
Německu.
Obsahem smlouvy bylo
následující. Podmínky pro
vyklízení pohraničních
oblastí, definice území a jejich
spádových oblastí pro německou
armádu a další podmínky pro
Československo ve vztazích k
Němcům (například ČSR musela
propustit všechny sudetoněmecké
vězně odsouzené kvůli trestné
činnosti či propustit Němce z
vojenských jednotek a i y, kteří
byli aktivní v politice, pokud si to
budou přát).
Výsledky jednání
Československu sdělil Mastný.
Několik dní nato abdikoval
prezident Edvard Beneš a nově
zvoleným se stal Emil Hácha.
Po přidání území Německu
začalo docházet k pronásledování
německých antifašistů, Židů a
Češi byli vyháněni. Život pro
Čechy, kteří v pohraničí zůstali,
byl velice složitý, jelikož byli
diskriminování na každém kroku.
Byly jim též odebrány národnostní
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29. 9. 1938 PODEPSÁNÍ
MNICHOVSKÉ
SMLOUVY

a některá občanská práva. To však
samozřejmě nebyl jediný problém.
Československo přišlo o území,
která patřila zemím Koruny české
již od středověku. Velká Británie
poskytla Československu finanční
úvěr ve výši 30 milionů liber,
které měly kompenzovat ztráty
území.
Další ztráty území utrpělo
Československo hned ještě 30.
září, kdy bylo polskou vládou

vydáno ultimátum požadující
několik oblastí. Další ztráty na
československém území připadly
Maďarsku v první polovině
listopadu 1938. Pomnichovské
Československo ztratilo téměř 5
milionů obyvatel a lehce přes
41 000 km².
•Klára Andrlová
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SJEDNOCENÍ NĚMECKA

3. 10. 1990 setrvá v
mezinárodních vztazích a
novodobých dějinách jako jeden
z největších zázraků. Sjednocení
dvou předtím znepřátelených států
po 45 letech zůstane pro mnoho
rodin z Německa událostí, která
jim znova přinesla možnost vidět
své blízké. Pro ostatní sjednocení
znamenalo vytvoření jedné z
nejmocnějších a nejlidnatějších
mocností v Evropě, která bude
ovlivňovat celý svět.
Možnost spojit Německou
demokratickou republiku a
Spolkovou republiku Německo
přichází po občanských
nepokojích v celém východním
bloku. Pád komunismu v
Německu znamenal svobodné
volby pro lidi, začátek ochrany
lidských práv a svobod. Tyto boje
DIPLOMAT /

za svobodu však nebyly pouze v
Německu, ale v celém východním
bloku, což znamenalo jistotu, že
se nebude opakovat invaze, kterou
zažili Čechoslováci a Maďaři.
I přes tyto události bylo spojení
zázrakem.
Sjednocení nebylo jednoduché.
Existovalo několik překážek pro
celé Německo; musely se řešit
problémy ohledně vlastnictví,
kdy se znárodněný majetek
vracel zpátky rodinám, firmy z
východního Německa utíkaly
do západního, kde bylo mnohem
více lidí s vyšším vzdělaním, ale
za stejnou mzdu. Další problémy
nastávaly při privatizaci. Investoři
se báli dát peníze do východního
Německa, které mělo špatnou
infrastrukturu a nedostatečné
elektrické pokrytí, kvůli zavírání

nebezpečných elektráren
postavených komunisty. Je
odhadováno, že sjednocení stálo
okolo dvou triliónů eur, což je
největší investice v dějinách
Německa, ale také jedna z
nejlepších.
Rozdělení Německa sice
trvalo „pouze“ čtyřicet let, což
jsou zhruba dvě generace, přesto
nacházíme pozůstatky rozdělení
společnosti. Ještě pořád jsou mzdy
na východě Německa menší o
dvě třetiny, než je to na západě. V
politických otázkách, v životním
stylu, v náboženském přesvědčení
najdeme podobné rozdělení mezi
západem a východem.
•Dominik Hlinka
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SOUŽITÍ
A
SMÍR

LITERÁRNÍ
KOUTEK

Od čeho je nepřátelství hádky a konflikt
Proč v míru nemůžeme spolu žít
Jak to že se nemůžeme dohodnout
jakkoliv
A šťastni spolu být
Od čeho jsou všechny boje
Střety a hádání
Vždyť vyřešit naše problémy můžeme
poklidně
A ukončit odvěké lidské trápení
Extrémy jen kazí nám bytí
Než bít se kvůli hloupému přesvědčení
Najděme cesty střední
Jež všechny nás osloví
Občas však soužití možné není
Spor je nevyhnutelný
Pak boj je nutný
A po něm odpuštění
Smír je velmi těžký
Obzvlášť po sporu strašlivém
Pro další bytí je však nutný
Pokud chceme žít ve světě mírovém
Život je dar nejcennější
Na to zapomenout se nesmí
A s mírem bude nejlepší
Tak dosáhněme toho smíření

RECENZE...
POEZIE...

Až s někým hádat se budete
Zkuste slova klidná raději
Explozi emocí
Nahraďte myšlenkou radosti
•Martin Vacek
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„Příběhy jsou svým
způsobem zrcadla.
Odvádějí naší
pozornost od věcí v
temnotě.“
Neil Gaiman

REZENCE: SEVERSKÁ
MYTOLOGIE
O ČEM KNÍŽKA JE?

Knížka „Severská mytologie“ vypovídá o tom, co se dle tohoto odvětví
náboženství stalo. Jak byl stvořen svět. S filmovým studiem Marvel to nemá žádné
spojitosti, studio si pouze vypůjčilo postavy.
Působí to jako příběhy, které sám vymyslel a zpracoval je do knihy. Příběh se
čte dobře, je psaný jednoduše a čtenář hltá každou stánku.
Jak Thor získal své bájné kladivo? Co je to Ragnarök a co bude po něm? To
se dozvíte v téhle skvěle zpracované knížce. Autor Neil Gaiman skvěle popisuje
mytologické příběhy i fakta. Vysvětluje, jek dle této mytologie vznikl náš svět
spolu s dalšími osmi světy – Asgard, kde žijí bohové Ásové, Midgard je Země,
Alfheim – zde žijí světlí elfové, Svartalfaheim – jinak Nidavellir, kde žijí skřeti,
temní Alfové, Helheim – kam odchází mrtví, Vanaheim – zde žijí bohové Vánové,
Niflheim – svět temné mlhy, Jötunheim – svět ledových obrů a Múspelheim – svět
plamenů. Dále vysvětluje všechny složité pojmy.
Knížka nemá jednoho hrdinu, ale každý příběh má svou hlavní postavu.
Například příběh „Mistr stavitel“ má hlavní postavu stavitele, který měl Bohům v
Asgardu postavit hradby tak vysoké, aby se přes ně nikdo nedostal. Vedlejší postava
je tam Loki, který se přemění na klisnu a spolu se stavitelovým koněm zplodí
Odinova osminohého koně Sleipnira.
Mě osobně nejvíce upoutal příběh Lokiho dětí, kde se dozvídáme, že Bůh
lsti a falše neměl jen syny Nárfiho a Váliho se svou manželkou Sigyn, ale i tři
nemanželské děti s obryní Angrbodou – dceru Hel, která z jedné strany byla krásná
žena a z druhé vypadala jako chodící mrtvola, syna Jörmunganda, což byl dlouhý
had. Odin ho hodil na Midgard do moře. A druhého syna Fenrira, což byl černý vlk.

PROČ JE TATO KNÍŽKA NĚČÍM
SPECIÁLNÍ?
Zálibu v ní mohou najít fanoušci severské
mytologie nebo i lidi, co v ní tápou a chtěli by ji
pochytit. Autor vždy vtipně a ve formě příběhů
šechny události. Mýty jsou geniálně a poutavě
zpracovány.

PROČ BYSTE SI KNÍŽKU MĚLI
PŘEČÍST?

Tato kniha zaujme téměř všechny věkové
kategorie. Je to náhled, jak podle severské mytologie
vznikl svět. Určitě zaujme i fanoušky filmového
Thora. Nedozvíte se tam jen o bozích, ale i o
Vikinzích a zjistíte, že není jen Loki, Odin, Thor a
Hel, ale že jsou i bohové a bohyně jako Freya, Baldr
či Frigga.
Pokud váháte, určitě přestaňte, tato knížka skvěle
poukazuje na jedno z náboženství.

NĚCO O AUTOROVI

Neil Gaiman, celým jménem Neil Richard
MacKinnon Gaiman, se narodil 10. listopadu roku
1960. Je to britský spisovatel, který se s oblibou
zaměřuje na komiksy, fantasy, horrory a science
fiction. Napsal okolo čtrnácti knížek. Kromě
Severské mytologie napsal i knížku „Američtí
bohové“.
•Kateřina Pražáková
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“Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen
polovině toho, co vidíte.”
Edgar Allan Poe

instagram:@diplomaticke.forum
youtube : Diplomatické forum
facebook: Diplomatické forum
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