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Úvodní slovo šéfredaktora

Vážení členové pedagogického sboru, milé studentky a studenti, dovolte mi, abych 
Vás přivítal na stránkách obnovených Diplomatických listů, které budou vycházet 
čtyřikrát ročně s cílem nabídnout Vám souhrn nejdůležitější událostí ze světa po-
litiky, historie a kultury. Neznalost látky neomlouvá, jak připomíná nejmenovaná 
profesorka práva, a proto pevně věřím, že Diplomatické listy Vám alespoň z části 
pomohou v orientaci ve světovém dění, jehož znalost je pro studenty naší školy 
samozřejmostí. 

Hlavním tématem podzimního vydání Listů jsou samozřejmě blížící se volby do 
Poslanecké sněmovny PČR. Přinášíme Vám proto krátké shrnutí nejdůležitějších 
reálií voleb společně s tématy, které podle nás ovlivní letošní volby, tj. migrační 
krize a EET. Zahraniční sekci bychom mohli bez obav přejmenovat na „sekci 
krizí“, jelikož neklid na Korejském poloostrově a nejistá situace ve Venezue-
le, kterými se v Listech zabýváme, přispívají k debatám o tom, že mezinárodní 
systém prochází krizemi, jejichž vyřešení je jaksi v nedohlednu. Abychom však 
nebyli jen posli špatných zpráv, přinášíme Vám na konci Listů výběr kulturních 
událostí, která Vám vřele doporučujeme navštívit. 

Milý čtenáři, za celou redakci Listů Vám přeji inspirativní čtení a budeme se těšit 
na Vaše ohlasy, ať již budou jakékoliv. Na další vydání Diplomatických listů se 
můžete těšit před Vánocemi.
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Zahraniční scéna: Dušan Ondraček 

Korejský poloostrov opět v centru     
světového dění

Stalo se téměř zažitým pravid-
lem, že s příchodem nového roku 
dochází k pravidelnému zvyšování 
napětí na Korejském poloostro-
vě, který se tak stává na několik 
dní hlavním tématem světových 
deníků. Bezprostřední příčinou 
tohoto stavu je každoroční vo-
jenské cvičení Spojených států 
amerických s jejich spojenci v 
regionu, tj. Jižní Korea a Japonsko 
v Japonském moři, jež omývá i 
břehy Severní Korey. Tato ukáz-
ka síly společně s permanentní 
přítomností amerických jednotek 
v regionu vede zákonitě vládu v 
Pchjongjangu k odvetným akcím. 
Jelikož mezinárodní systém fungu-
je na základě rovnováhy moci (dle 
realistické doktríny), musí být se-
verokorejská reakce obdobné síly, 
případně ještě silnější. Pravidelně 
jsou tak reakce KLDR založeny na 
tom, že jsou vystřeleny balistické 

rakety krátkého či středního dole-
tu, případně dojde k přestřelkám 
na 38. rovnoběžce, která tvoří hra-
nici mezi oběma Korejemi. Letošní 
reakce KLDR však byla značně 
odlišná (čti mnohem silnější).

Je obecně známo, že severoko-
rejský režim již několik desetiletí 
financuje nákladný jaderný prog-
ram s cílem vyvinout efektivní 
jadernou zbraň, která by ohrozila 
území Spojených států. Důvody, 
proč tomu tak je, nelze v rozsahu 
tohoto článku dostatečně popsat. 
Čtenářům snad postačí shrnují-
cí tabulka přiložená* k tomuto 
článku. Jaderný program KLDR 
de facto probíhá ve dvou směre-
ch. Jednak se Severokorejci snaží 
sestrojit jadernou hlavici, což 
podle mnohých odborníků již 
dokázali, a zároveň tuto hlavici na-
tolik zmenšit, aby se laicky řečeno 

„vešla“ do hlavně balistické rakety. 
Vývoj balistických raket je záro-
veň druhým směrem programu. 
Jenom samotné vlastnictví jader-
ných hlavic není pro mezinárodní 
společenství důvodem k obavám, 
dokud vlastník nemá prostředky 
k jejich „transportaci“ na nepříte-
le. Těmito prostředky mohou být 
letecké bombardéry (pomocí nich 
Američané shodily jaderné hlavice 
na Hirošimu a Nagasaki, pozn. au-
tora), jaderné ponorky či balistické 
rakety, což je prostředek, který si 
zvolila severokorejská vláda. Bylo 
opět známo, že testy balistický-
ch raket, kterých KLDR provádí 
ročně mnoho, postupně přibližují 
režim k získání mezikontinentální 
rakety schopné zasáhnout nejb-
ližší území USA, tj. ostrov Guam, 
potažmo Aljašku. 
Události, které proběhly letos v 
létě, směřují k tomu, že severoko-
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rejský režim nejen že úspěšně otes-
toval balistickou raketu schopnou 
zasáhnout USA, ale zároveň se mu 
podařilo zmenšit jadernou hlavici 
natolik, aby ji bylo možné umístit 
do hlavně rakety. Vedle oficiálních 
prohlášení z Pchjongjangu nám 
jako důkaz této skutečnosti může 
posloužit i reakce Spojených států, 
která je oproti všem předchozím 
značně razantní. Ponechme nyní 
stranou plamenná prohlášení 
prezidenta Trumpa, z nichž mno-
há byla pronesena zcela spontánně 
a bez konzultace s poradci (např. 
„narazí (KLDR) na ohnivou zlobu, 
jakou svět nikdy před tím nevi-
děl“). Jako hlavní odvetný nástroj 
zvolila americká administrativa 
sankce. Ty jsou sice nad severo-
korejským režimem vyhlášeny již 
léta, ale nyní došlo k jejich radikál-
nímu zpřísnění. Rada bezpečnosti 
OSN, která sankce mezinárod-
ního charakteru schvaluje, se 
jednomyslně (tedy i za souhlasu 
ČLR, tradiční (jediný) spojenec 
KLDR, pozn. autora) shodla na 
sankcích, které postihnou jak 
vývoz komodit, jež jsou pro KLDR 
stěžejní, tj. uhlí, železná ruda a 
olovo (1/3 vývozu, pozn. autora), 
tak i severokorejské firmy, které již 
nemohou počítat se zahraničními 
investicemi a zároveň nemohou 
rozjet nové projekty mimo území 
KLDR. Souhrnně řečeno, jedná se 
o zatím nejtvrdší sankce, které byly 
na KLDR uvaleny s tím, že ztráty 
by se měly pohybovat okolo 1 mld. 
dolarů, což pro severokorejské 
hospodářství není zanedbatelná 
částka.

Otázkou však zůstává, jak to vyřeší 
celkovou situaci. Existuje mnoho 
silných důvodů (viz tabulka), které 
dokládají, že Severní Korea se 
svého jaderného programu nevzdá 
a bude ho nadále efektivně rozví-
jet. Dopad sankcí bude sice tvrdý, 
nicméně hlavním poškozeným, 
jak se již v minulosti několikrát 

prokázalo, bude především severo-
korejské obyvatelstvo. KLDR však 
nadále zůstane potenciální hroz-
bou pro okolní státy, a především 
pro Spojené státy americké. Je však 
nutné si uvědomit, že případný 
válečný střet nemá s pravděpo-
dobností hraničící s jistotou KLDR 
šanci vyhrát. Kim Čong-un, který 
je v poslední době prezentován 
jako téměř nesvéprávný člověk, si 
je dobře vědom toho, že případný 
příkaz k útoku na americké pozice 
bude zároveň podepsáním rozsud-
ku smrti nad jeho vládou. Naproti 
tomu přímá intervence Spojených 
států do Severní Korey je sice reál-
nější, ale taktéž značně riskantní. 
Vedle ohromných ztrát na lidských 
životech a vzniku nemalých ma-
teriálních škod by vojenský zásah 
mohl spustit kolotoč změn, které 
by v konečném důsledku nemu-
sily postihnout jen okolní země 
(viz americké zásahy na Blízkém 
východě, pozn. autora). Všechna 
plamenná prohlášení, která v dané 
situaci padají od obou stran, jsou 
opět jen předváděním svalů a uka-
zováním „tvrďáckého“ postoje pro 
domácí a světové publikum. Obě-
ma stranám je zřejmé, za součas-
né situace by útok jednoho na 
druhého či opačně nebyl výhodný 
pro nikoho, respektive náklady 
by mnohonásobně převýšily zisky 
(myšleno nejen v hodnotě peněz, 
pozn. autora).

Jediným prostředkem k vyřešení 
výše popsaného problému není 
neustálé zpřísňování sankcí a už 
vůbec ne válečný střet, ale Čínská 
lidová republika. Stát, který již po 
několik desetiletí udržuje severo-
korejské hospodářství nad vodou 
pomocí různých dotací a dodávek 
spotřebního zboží a nad režimem 
dynastie Kimů drží ochrannou 
ruku. Dokud pragmatická čínská 
vláda bude v existenci KLDR vidět 
ochranu svých zájmů, čemuž tak 
nyní je, bude režim i přes uva-
lené sankce finančně podporovat 
a vzhledem k čínskému stálému 
členství v Radě bezpečnosti OSN 
budou vetovány všechny rezoluce, 
které by mohly přivodit pád seve-
rokorejského režimu. K vyřešení 
daného problému tak vede jen 
jedna cesta, a to dohoda me-
zinárodního společenství s Čínou, 
v rámci níž by čínská vláda měla 
možnost uplatnit širší možnosti 
ochrany svých zájmů, než je umělé 
držení severokorejského režimu 
při životě. V opačném případě nás 
čekají další plamenná prohlášení, 
silácká gesta a mediální (propa-
gandistická) masáž. Nesmíme však 
zapomínat, že kroky, které byly 
původně zamýšleny jako symboli-
cké, mohou velmi snadno přerůst 
ve skutečné, jež povedou k odstar-
tování koloběhu, na jehož konci 
nás nečeká nic dobrého, jak se v 
minulosti již několikrát prokázalo.

*
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Zahraniční scéna: Filip Husein

Rezignace premiéra Pákistánu
V červenci tohoto roku rezignoval premiér Pákistánu Nawaz Sharif a na 
jeho místo byl parlamentem zvolen bývalý ministr energie Shahid Khaqan 
Abbasi. Co se tedy stalo?

Skandál se týkal toho, že Sharifova 
rodina zakoupila za pomoci dotací 
a veřejného fondu několik nemo-
vitostí v Londýně přes zámořské 
společnosti. Sharifova dcera Mar-
yam, která měla údajně po svém 
otci převzít post premiéra, poslala 
přes Twitter fotku dokumentu, 
který dokazuje, že nemovitosti ve 
skutečnosti nevlastní, ale pouze je 
spravuje. Tím více méně na kratší 
dobu umlčela jakékoli námitky 
opozičních vůdců, že by Sharifova 
rodina zpronevěřila státní fond. 
Avšak Marya zapomněla na jeden 
menší detail. 

Dokument byl údajně z roku 2006, 
ale font písma, kterým byl napsán, 
je Calibri. Ten byl ale oficiálně 
zveřejněn až roku 2007, což zna-
mená, že dokument byl zfalšovaný. 
Na konci července roku 2017 byl 
Sharif shledán nejvyšším soudem 
z důvodu podezření z korupce 

nezpůsobilým pro výkon funkce 
premiéra země, což vedlo k jeho 
následné rezignaci. Za příštího 
předsedu vlády byl vybrán jeho 
bratr, Shahbaz Sharif, který se 
má premiérské funkce ujmout 
po parlamentních volbách v roce 
2018, kdy očekává zisk mandátu. 
Do té doby povede vládu dosavad-
ní ministr energie Shahid Khaqan 
Abbasi, který nastoupil 1. srpna.

Nawaz Sharif, již bývalý premiér Pákistánu a vůdce nejsilnější 
politické strany Pákistánské muslimské ligy-Nawaz, byl při-
volán k nejvyššímu soudu kvůli nařčení z korupce.
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 Nykyta Nashchanskyi :Zahraniční scéna

Polsko za 
vlády

strany Právo 
a 

spravedlnost

Za vlády strany Právo a spravedlnost je Polsko silně rozděleno. Opozice a její příznivci kritizují každý po-
hyb nové vlády, zatímco příznivci PiS napadají opozici. Kritici mluví o „ohrožení demokracie“, „diktatuře“, 
„zničení demokracie“ a „výsměchu na mezinárodní scéně.“ 

S největší opozicí ze strany pol-
ské komunity se setkaly zákony 
o legalizaci potratů, o umělém 
oplodnění in vitro, zákon o Nejv-
yšším a Ústavním soudu. Současná 
vláda má však mnoho příznivců, 
díky kterým získala parlamentní 
většinu. Podporovatelé mobilizují 
vládu kvůli akcím, jako je např. 
zpřísnění daňového systému, so-
ciální program 500+, který pos-
kytuje velkým rodinám finanční 
podporu od státu 500 zlotých 
měsíčně. Jsou také spokojeni se 
snížením věku odchodu do důcho-
du. Současná vláda získala rovněž 
mnoho příznivců tím, že se posta-
vila proti přistěhovalecké politice 
Evropské unie, což je podle mnoha 
lidí příčinou větší bezpečnosti ve 
společnosti. Podle veřejné televize 

se ministři pokoušejí reformovat 
svá ministerstva a zlepšit o sobě 
mínění. Například ministerstvo 
vnitra začalo kontrolovat, zda 
policisté nezneužívají pravomoci, 
které jim byly svěřené po vstupu 
do policie. Ministr národní obrany 
usiluje o modernizaci a posílení 
polské armády, mimo jiné zakou-
pením amerických raket Patriot. 
Silně reformované jsou soudy v 
celé zemi, snaží se snížit byrokracii 
a korupci a zvýšit spravedlnost a 
efektivitu.
Mnoho občanů však protestuje 
proti novým zákonům zavedeným 
současnou vládou. Demonstran-
ti se shromažďují před budovou 
parlamentu, zápasí s policií, která 
se snaží převzít kontrolu a oddě-
lit dav od politiků opouštějících 

parlamentní budovu. Demonst-
ranti se shromažďují rovněž před 
prezidentským palácem, kde se 
desátého dne každého měsíce 
shromažďují příbuzní těch, kteří 
zemřeli v důsledku Smolenské 
katastrofy. Odpůrci oslav jsou 
pobouřeni, že přemíra veřejných 
bezpečnostních opatření brání 
provozu na jedné z nejslavnějších 
ulic ve Varšavě. Mnoho obyvatel 
Varšavy se stydí za takové chování 
na turistické cestě hlavního města. 
S největším odporem opozice a 
jejích stoupenců se setkalo usne-
sení o Národní radě soudnictví 
a Nejvyšším soudu. Symbolem 
demonstrace byly zapálené svíčky, 
mnoho lidí v celé zemi protestova-
lo proti a tvrdilo, že zákony zničí 
základy demokratického systému 
Polska, tj. tripartitní moci. Odpůrci 
vyzvali prezidenta Andrzeje Dudu 
k “obraně demokracie” a vetovaní 
třech zákonů vydaných Parlamen-
tem, hlava státu vetovala 2 ze 3 zá-
konů o soudech. Toto rozhodnutí 
stabilizovalo situaci v zemi.

“protest před 
budovou parlamentu”
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Zahraniční scéna: Filip Husein

Venezuelská krize
Pokud jste někdy zapnuli zprávy nebo si přečetli noviny, nejspíš jste si 
taky všimli zpráv o protestech, obrovských frontách na jídlo, masivní 
inflaci nebo o útoku helikoptéry na nejvyšší soud v hlavním městě Cara-
cas. Venezuela bývávala tou nejbohatší zemí Jižní Ameriky. Teď? Teď se 
rozpadá na kusy, probíhá v ní ta nejhorší ekonomická krize, kterou kdy 
měla, a nevypadá to, že by někdy skončila. Co se tedy stalo?

Hugo Chávez, předešlý prezident 
Venezuely, prosadil socialistický 
systém - bolívarismus. Znárod-
nil všechny ropné, zemědělské, 
finanční a industriální společnos-
ti. Potraviny a základní potřeby 
byly na příděl což v zemi, která se 
primárně zabývala těžbou ropy, 
nebylo zrovna ideální. Právě kvůli 
tomu si většinu potravin Venezu-
ela nechala dovážet z Kolumbie 
a USA. Vše bylo financováno z 
peněz získaných těžbou ropy. Její 
vývoz tvořil, a dodnes i tvoří přes 
95 % celého příjmu Venezuely.
To znamená, že pokud Venezuela 
nezvládne prodat dostatek ropy, 
nezíská dostatek peněz na rozdání. 
A přesně to se také stalo.  Vládou 
vlastněná ropná společnost 
PDVSA nijak nefinancovala své 
pobočky, což vyústilo v menší 
produkci ropy. A aby toho nebylo 
dost, ještě se snížila celosvětová 
cena ropy. To znamenalo, že 
Venezuelská vláda nemohla 

rozdávat tolik bohatství, kolik 
rozdávala předtím. Roku 2013 
zemřel Hugo Chávez a na jeho 
místo nastoupil Nicolas Maduro, 
který porazil opozičního kandidáta 
v prezidentských volbách. Opozice 
následně označila volby za 
zfalšované, jelikož se při volbách 
na Madurovu stranu přidala 
armáda, což je podle Venezuelské 
ústavy nezákonné. Ten pokračoval 
ve stejném duchu jako jeho 
předchůdce.
Následujícího roku začaly masivní 
protesty proti venezuelské vládě 
kvůli vysoké zločinnosti, korupci, 
hyperinflaci a nedostatku potravin. 
Vláda Nicolase Madura zavřela 
několik opozičních vůdců do 
vězení. Tyto protesty pokračují až 
do současnosti. Zemřelo během 
nich již přes 150 lidí a přes 4 000 
osob bylo zavřeno do vězení. 
Mimo protestů se také masivně 
zvýšila nezaměstnanost. Zatímco 
v roce 2015 bylo nezaměstnáno 

pouze 7,4% obyvatel, nyní je 
nezaměstnaná více než 1/4 země. 
Většina Venezuelanů, kteří mají 
práci, žijí na minimální mzdě - 
97 531 bolívarů, což je přibližně 
12,5 amerických dolarů. Zároveň 
Venezuela zažívá masivní inflaci, 
a proto je velice složité pro většinu 
obyvatel přežít s minimální mzdou 
v zemi, kde balík vajíček stojí v 
přepočtu přes 150 dolarů. A ani 
samotná Venezuela na tom není 
lépe než její občané. Venezuela má 
posledních 10 miliard dolarů ve 
svých rezervách, které jsou ale ve 
zlatě, a proto není tak jednoduché 
nějaké peníze z nich získat.
V srpnu 2017 zareagoval americký 
prezident Donald Trump na 
venezuelskou krizi tím, že Spojené 
státy mají mnoho možností pro 
vyřešení krize, a nevyloučil ani 
možnost, která by zahrnovala 
armádu. Americký viceprezident 
Mike Pence si ustanovil vyřešení 
venezuelské krize za svojí hlavní 
prioritu a prohlásil, že ať už 
jakýmkoli způsobem Spojené státy 
vyřeší tuto krizi, vyřeší ji společně 
s ostatními státy Jižní Ameriky. 
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Dušan Ondraček :Zahraniční scéna

Turecko a střet dvou stran

Turecko většinou svého území spadá do blízkovýchodního regionu, kde 
je otázka náboženství natolik důležitá, že i v 21. století hýbe místním 
politickým systémem a společností. Tradiční spor mezi sekulárním a ná-
boženským (islamistickým) obyvatelstvem probíhá i v Turecku, a proto 
si pojďme tento spor v Turecku představit.
Není žádným překvapením, že 
sekulární část reprezentuje pře-
devším armáda, která v minulosti 
provedla již několik vojenský-
ch převratů, po kterých k moci 
vždy dosadila sekularisty. Dalším 
představitelem sekulární části 
je Republikánská lidová strana 
(CHP), což je v současné době 
největší opoziční síla. Do sekulární 
části ještě patří i istanbulští pod-
nikatelé, kteří masivně sponzorují 
právě Republikánskou stranu. Na 
straně druhé stojí konzervativní 
a islamistická (umírněná) Strana 
spravedlnosti a pokroku (AKP) 
vedená Recepem Erdoĝanem. Hlu-
boký konflikt mezi těmito dvěma 
stranami je dlouhodobě hlavním 
„hybatelem“ zdejšího politického 
vývoje a budoucího směřování 

Turecka.
Politický islám do politického 
systému vstoupil v 50. letech 20. 
století, kdy byl zaveden pluralitní 
systém s volnou soutěží více 
stran, ale až v 70. letech se stal 
nejsilnějším protestním hnutím, 
což vedlo k častým střetům 
s tehdejší vládní (sekulární) 
garniturou. I když byly islamistické 
strany hojně zakazovány, tak 
jejich vliv i nadále rostl a nezdá 
se, že by tato vitalita měla být 
v nejbližší době vyčerpána. Po 
vítězství islamistické strany 
AKP v roce 2002 se navzdory 
obavám z Turecka nestal „druhý 
Írán“ a ani nebyla ohrožena 
demokracie. Vláda AKP ve 
svých počátcích ustála pokus o 
další vojenský převrat, ačkoliv 

takové štěstí neměla historicky 
první islamistická vláda Refaha 
Partise, která byla svržena v 
roce 1997. AKP záhy poté začala 
prosazovat hluboké demokratické 
a ekonomické reformy. Mezi 
klíčové změny patří např. účast 
kurdské strany ve volbách, 
prolomení tabu v otázce arménské 
genocidy či nové směřování 
zahraniční politiky k EU. I když 
později začala ukazovat svou 
konzervativnější tvář ve vnitřní 
a zahraniční politice, stále lze 
AKP přirovnat ke konzervativním 
stranám evropského typu, např. k 
CDU, kterou se ostatně islamisté 
skrz vlivnou tureckou diasporu v 
Německu inspirují.
K celkovému obrazu o turecké 
společnosti je nutné přidat i pár 
čísel. Podle nedávných průzkumů 
věří drtivá většina Turků v Boha 
(97%) a velmi vysoká část z nich 
se řadí k praktikujícím muslimům 
(např. půst o ramadán dodržuje 
92%, na páteční modlitbu 
dochází 62%), avšak celých 67% 
je proti zasahování náboženství 
do státních záležitostí a jen 21% 
populace podporuje zavedení 
islámského státu podle patřičného 
práva. 
O dalším směřování Turecka 
rozhodne jeho lid, jestli jejich 
rozhodnutí bude dobré či špatné 
ukáže až budoucnost. Pro nás 
Evropany je však klíčové, aby 
Turecko zůstalo nadále sekulární 
a demokratickou zemí, která je 
otevřená pro obchod a investice. 
A jestliže tak zůstane je na místě 
zvážit jejich účast v evropských 
integračních uskupeních. 
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Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké se 
již blíží a tento rok bu-
dou jako obvykle v pátek 
a sobotu tentokrát 20. a 
21. října.
Do 15. srpna musely strany před-
ložit kandidátní listinu společně 
s 19 tisíci korun na účet daného 
kraje.
Úřad musel do 21. srpna zkontro-
lovat všechny náležitosti, hlavně 
jména, příjmení, věk a pohlaví 

kandidátů nebo také trvalé byd-
liště. Následně měly strany deset 
dní na odstranění závad těchto 
kandidátek. Ověřené a případ-
ně i opravené kandidátky úřady 
zaregistrovaly 1. září, případně je 
odmítly. Státní volební komise 5. 
září vylosovala čísla, která budou 
označovat jednotlivé strany a hnutí 
na hlasovacích lístcích.
Stranám jsou pro tento i další roky 
omezeny výdaje na propagaci – 
rozpočet nesmí přesáhnout 90 

milionů korun. Na financování 
bude dohlížet nově zřízený Úřad 
pro dohled nad hospodařením po-
litických stran a politických hnutí 
(ÚDHPSH), který bude sledovat 
tok peněz na transparentních 
účtech, které si musely strany před 
volbami zařídit. 
Ve volbách se v krajích průměrně 
utká 25 stran a subjektů, nejvíce 
v Praze (29 stran a subjektů) a 
nejméně v Karlovarském kraji (20 
stran a subjektů).

Téma čísla: Jakub Uhlíř
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Největší boj o křesla bude v Praze. 
Bude ovlivněn především množst-
vím kandidujích stran tak i celeb-
ritami, které na daných kandidát-
kách budou.
Některé strany nasazují osobnos-
ti, které přitahují voliče a část z 
nich je již odzkoušena z minulých 
voleb.
ČSSD dalo na první místo své 
kandidátky místopředsedu strany a 
náměstka primátorky Petra Dolín-
ka, který byl upřednostněn před 
současným ministrem zdravotnict-
vím Miloslavem Ludvíkem.
ODS sází na bývalého ředitele 
gymnázia PORG a komentátora 
Václava Klause mladšího.
TOP 09 vybrala do boje o křesla 
v PS mezi voliči oblíbeného Karla 
Schwarzenberga a na sociálních 

sítích velmi aktivního Dominika 
Feriho, jehož strategií je lákat mla-
dé lidi k volbám a médii je někdy 
označován jako maskot TOP 09.
Naopak ne tolik oblíbený předseda 
Miroslav Kalousek byl odsunut na 
kandidátku Středočeského kraje.
ANO a KDU-ČSL sází na již 
zkušené matadory, a to na ministra 
obrany Martina Stropnického a 
ministra kultury Daniela Herma-
na.
Stranou, která se zřejmě do PS 
nedostane, ale nasadila do boje 
výraznou osobnost je SPO (dříve 
SPO Zemanovci) s  hudebníkem 

Františkem Ringo Čechem.
Lákadlem osamoceného hnutí 
Starostové a nezávislí měl být mi-
liardář Dalibor Dědek, ten měl být 
první na ústecké kandidátce, ale 
tuto pozici vzdal.
Dle předvolebních průzkumů by se 
do Poslanecké sněmovny dostalo 
hnutí ANO, kterému je přisuzo-
ván zisk okolo 27 - 31 %, podle 
šéfa hnutí Andreje Babiše je to ale 
méně, dalšími stranami, které jsou 
již tradiční a vždy se do PS dosta-
nou, jsou ČSSD a ODS. Procentní 
zisk prvně jmenovaného se pohy-
buje okolo 14 - 15 % a druhé jme-
nované straně stabilně již několik 
průzkumů přisuzuje zisk 10-11 %.
Taktéž stabilními jsou i komunisté, 
ti se drží okolo 13 - 14 %.

Otazníkem pro tyto volby jsou 
strany KDU-ČSL a TOP 09, 
kterým se procenta pohybují jako 
na horské dráze. Obě strany do 
voleb chtěly jít s novými partnery, 
TOP 09 po odloučení Starostů a 
nezávislých( ti kadidují samos-
tatně) k sobě přibírá Liberálně 
ekologické hnutí a stranu Korunu 
Českou, naopak KDU-ČSL part-
nerství nevydrželo.
Do dolní komory by se měly také 
dostat SPD Tomia Okamury nebo 
Piráti. Jejimž přisuzují okolo 4,5 - 
5,5 %.
Novými či znovuobnovenými 
stranami v politice, které by ve vol-
bách mohly překvapit a dosáhnout 

alespoň na nějaká procentní zisk  
(prozatím jim nejsou v průzkume-
ch přisuzovaná žádná procenta) 
jsou Realisté pod vedením Petra 
Robejška a ODA(Občanská de-
mokratická aliance), která prožila 
svou největší slávu v porevolučním 
období a nyní ji odkoupil miliar-
dář Pavel Sehnal, který se ji snaží 
znovu dostat na výsluní.
Pokud nebudete během voleb 
doma můžete volit kdekoliv s po-
mocí volebního průkazu.
Ten si můžete vyzvednout do 18. 
října osobně na obecním úřadě 
nebo písemným podáním do 13. 
října.
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Domací scéna: Dušan Ondraček 

Politické systémy
Kvalifikování různých forem vládnutí bylo po celá staletí jedním z hlav-
ních témat, kterým se při analýze politiky věnovala pozornost. Počátky 
tohoto zkoumání můžeme nalézt v antickém Řecku, kde Platónův žák 
jménem Aristoteles učinil první písemně zaznamenaný pokus o popsání 
tehdy existujících politických režimů. Pomocí termínů typu „demok-
racie“, „oligarchie“ a „tyranie“, tedy termínů, které se používají dodnes, 
stanovil jejich základní charakteristiky a zároveň provedl jejich srovnání 
(komparaci). Pomineme-li období středověku, tak od 18. století můžeme 
sledovat stále častější dělení tehdejších evropských států na monarchie 
a republiky nebo na režimy autokratické a konstituční. V průběhu 20. 
století se toto dělení jenom zpestřovalo, nicméně příchod studené války 
jakoby rozdělil státy a jejich politické systémy na „tři světy“, a to kapi-
talistický, komunistický a rozvojový. Avšak tato typologie nepatřila k 
zrovna nejpřesnějším a spíše se stala předmětem politického boje mezi 
oběma bloky. Ve světle nejnovějšího vývoje, představovaným rozpadem 
komunistického bloku, vzestupem východní Asie a vznikem politického 
islámu, se však všechna předchozí dělení zdají zastaralá. Bez ohledu na 
výše popsané, je nezbytné znát tradiční systémy a jejich klasifikaci, jeli-
kož z jejichž základů vycházejí nejen všechny ostatní (budoucí) systémy, 
ale především prozatím převládají v dnešním mezinárodním systému.

Co se vlastně skrývá pod 
pojmem „politický systém“? V 
širším slova smyslu se jedná o 
státní mechanismus prostřed-
nictvím jeho struktur a pro-
cesů dochází k interakci mezi 
ním, respektive státem a spo-
lečností jako celkem (systém). 

O systém politický se jedná pro-
to, že tyto vzájemné interakce se 
týkají především distribuce moci, 
bohatství a zdrojů ve společnosti. 
V užším a více známém významu 
je politický systém brán jako „způ-
sob vládnutí“ a především roz-
ložení mocí mezi státní (ústavní) 
orgány, od čehož se budeme také 
dál odvíjet. Distribuce státní moci 
mezi orgány moci výkonné (exe-
kutiva), zákonodárné (legislativa) 
a soudní má v klasifikační rovině 
tří – základní – podoby. Rozlišu-
jeme proto systémy parlamentní, 
prezidentské a poloprezidentské 
s tím, že tyto systémy se následně 
dělí do různorodých podskupin 
podle mnohých indikátorů.

Parlamentní systém
Za parlamentní systém můžeme 
označit systém, ve kterém je svr-
chovanost parlamentu považovaná 
za „svatou“. Tyto systémy proto 
nedovolují oddělení moci parla-
mentu a vlády a jsou tak založeny 
na sdílené legislativně-exekutivní 
moci. To v praxi znamená jediné, 
že systémy, které chceme nazývat 
parlamentními, vyžaduji, aby vláda 
byla jmenována, měla podporu, 
případně byla rozpuštěna na zákla-
dě rozhodnutí parlamentu.

Prezidentský systém
První definujícím kritériem prezi-
dentského systému je přímá volba 
hlavy státu na určité období, které 
se pohybuje nejčastěji v rozmezí 
od čtyř do osmi let. Dalším dů-
ležitým kritériem je, že v těchto 
systémech se vláda (exekutiva) 
nejmenuje a ani nerozpouští na 
základě hlasování v parlamentu, 
ale je přední výsadou prezidenta, 
jenž podle svého uvážení jmenuje 
a odvolává členy „svého“ kabinetu. 
Posledním (třetím) kritériem je, že 
prezident řídi exekutivu a stanovu-
je obsah její politiky.

Poloprezidentský systém
Z výše vypsaného víme, jaké 
základní rysy mají systémy par-
lamentní a prezidentské ve své 
čisté formě. Vedle toho, že v rámci 
těchto dvou systémů existuje ještě 
nemalé množství druhů, např. 
parlamentní systém se dále dělí 
na premiérský anglického typu 
a francouzský typ vlády zákono-
dárného sboru, tak mezi těmito 
dvěma systémy existuje ještě jeden 
(smíšený), který nazýváme polop-
rezidentský. Tento systém stojí na 
pomyslné křižovatce mezi dvěma 
zmíněnými systémy a od každého 
si bere určitou jeho část pro své 
fungování. Společným rysem pre-
zidentského a poloprezidentského 
systému je přímý (všelidově) zvo-
lený prezident, či alespoň prezi-
dent, který nebyl zvolen parlamen-
tem. Tento prezident se však sdílí 
exekutivní moc s ministerským 
předsedou, což v prezidentském 
systému tak nečiní, a zároveň vlá-
da musí mít nepřetržitou podporu 
parlamentu (nikoliv prezidenta). 
Každý poloprezidentský systém 
má proto duální strukturu au-
tority, tj. „dvouhlavou“ s dvěma 
osobami v čele, která je ustanovena 
v ústavě způsobem „prezident je 
hlavou státu a premiér stojí v čele 
vlády“. Na závěr je nutné zmínit, že 
tato smíšená forma je vždy daleko 
komplikovanější než forma čistá, 
jelikož moc je v ní vždy sdílena 
mezi dvěma subjekty.
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Karina Leonova :Domací scéna 

Migrační kvóty a ČR
Evropská migrační krize započala 
v roce 2015, kdy se spustila ma-
sivní vlna žadatelů o azyl.  Mezi 
nejvíce zatížené státy spadaly ty, 
které se staly určitým mezi-bodem 
cesty, nikoliv migrační cílovou 
destinací– Itálie, Řecko, Maďarsko. 
Pro usnadnění situace těchto státu 
přišla Evropská unie s Migrační 
agendou, ve které si členské státy 
v rámci kvót přerozdělí  žadatele 
o azyl. Počet legálních migrantů k 
přesídlení v daném období činil 40 
000 osob ze zatížených evropských 
států a 20 000 osob z uprchlických 
táborů v Jordánsku a Kurdistánu.  
V květnu 2015 přišla Evropská 
komise s prvním implementačním 
balíčkem přerozdělování migrantů 
v rámci členských států EU. Již 
v rámci prvotních návrhů pře-
rozdělovacích kvót vystupovala 
Česká republika značně negativně 
v jednotě se zbytkem Visegrádské 
čtyřky (Česká republika, Slovenská 
republika, Maďarsko, Polsko). V tu 
chvíli na Českou republiku připa-
dalo k přijetí 525 migrantů z upr-
chlických táborů a 1 338 migrantů 
z Řecka a Itálie. Celkem tedy 1 863 
migrantů. Jednalo se tedy o kvóty, 
které měly ulevit státům nejvíce 
zatěžovaným legálním 
i ilegálním náporem 
migrantů. Evropským 
parlamentem byl však 
tento balíček zamítnut 
a byl přijat návrh na 
dobrovolné rozdělení 
původního počtu mezi 
členské státy EU v prů-
běhu roku 2015. 
Na přelomu srpna/září 
však došlo k neočeká-
vanému přílivu mig-
rantů, který si vynutil 
nové jednání Evropské 
komise. V rámci těchto 
jednání přišla Evropská 

komise s novými přerozdělovacími 
kvótami, které však znovu narazily 
na negativní postoj Visegrádské 
čtyřky. Pro Českou republiku se 
měl počet přijímaných migrantů  
navýšit vzhledem k problémům 
s uprchlíky v Maďarsku na 2978 
osob. Tyto problémy však časem 
pominuly a tak se počet snížil na 
1591 osob z celkových 66 000.
5.6.2017 oznámil český ministr 
vnitra Milan Chovanec (ČSSD) 
usnesení Vlády České republiky.  
Koncem Září 2017 ukončí Česká 
republika svou aktivitu v rámci 
systému kvót, znamená to tedy, že 
ČR již žádné migranty nepřijme.
(ČR nenabídla žádná místa pro 

umístění migrantů již od roku 
2016). Toto usnesení vyvolalo 
reakci Evropské komise, která 
oznámila zahájení řízení s Českou 
republikou ve věci porušení unijní 
legislativy – neplnění stanovených 
kvót. 
Základem postoje Vlády je od 
počátku veřejné mínění, občané 
České republiky integrační politi-
ku neuznávají. Právě proto i postoj 
ke kvótám výrazně ovlivnil voleb-
ní programy českých politických 
stran, kde jasně dávají najevo svůj 
postoj ke kvótam a dalším jed-
náním s Evropskou komisí v rámci 
této problematiky. Právě proto 
můžeme označit migrační krizi za 
politickou i sociální.
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Zákaz kožešinových farem v České republice
Kožešinové farmy v České republice končí. Nejpozději do konce ledna 2019 musí všech devět 
skončit. Novela má zakázat „chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem zís-
kání kožešin“. Vztahovat se má na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií. Velký 
podíl na úspěchu kampaně mají hlavně aktivisté ze spolku OBRAZ a všudypřítomné výzvy k 
podepsání petic, zejména na Facebooku.
Návrh zákona podpořila většina 
poslanců a následně i senátorů, 
avšak v Poslanecké sněmovně byly 
předkládány pozměňovací návrhy. 
Zejména apelace na prodloužení 
platnosti zákona do roku 2023. 
Novela zákona však přiznává 
nárok na kompenzaci za zrušené 
chovy. Chovatelé ale tvrdí, že ušlý 
zisk jim to nemůže v žádném 
případě vrátit. 50 milionů korun, 
které stát na kompenzace cho-
vatelům vydá, považují samotní 
farmáři za minimální. Oponenti, 
kteří návrh zákona nepodpořili, se 
obávají černých obchodů s kožeši-

nami a vzniků nelegálních farem. 
Argumentují také tím, že chov 
kožešinových zvířat se přesune z 
ČR pouze do Polska nebo Norska, 
kde ročně zemřou kvůli kožešinám 
desítky tisíc zvířat. Schválení 
Parlamentem je plně v souladu s 
veřejným míněním. Na jaře le-
tošního roku provedla agentura 
Focus průzkum veřejného mínění 
a zjistila, že 83% obyvatel souhlasí 
se zrušením kožešinových farem – 
je tedy pravděpodobné, že podpo-
ra některých poslanců a senátorů 
byla pouze politická snaha zalíbit 
se voličům.

„Je to obrovský úspěch české občanské společnosti, která se dokázala postavit sil-
né zemědělské lobby. Česká republika se tak zařadila mezi vzrůstající počet zemí, 
které odkázaly kožešinové farmy na smetiště dějin. Úcta ke zvířatům dostala před-
nost před ekonomickým zájmem na jejich zabíjení pro módu. Je to velký krok pro 
zvířata i pro naši společnost jako celek. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu 
podíleli,“ řekl Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ.
Zvířata jsou na kožešinových farmách chována v nepřiměřených podmínkách, naprosto popírajících přirozené 
potřeby divokých zvířat. Norci a lišky potřebují ke své duševní pohodě prostor, který jim malé klece neposk-
ytují. V důsledku toho jsou celý život nervózní, což může vést k psychickým problémům a sebepoškozování. 
Navíc jsou jejich mláďatapřiváděna na svět v klecích s neúplným dnem (aby exkrementy neznehodnotily koži-
ch), ve kterých pak celý život živoří. Nepohoda matky se tak přenáší na mláďata – nemusí mít k dispozici ma-
teřské mléko, odmítne se o mláďata starat, nebo je dokonce zabije. Nicméně ani způsob usmrcování zvířat není 
považován za humánní – jsou zabíjena plynem nebo elektrickým proudem (opět, aby se nepoškodil drahocenný 
kožich).

Postup při projednávání návrhu zákona:
7. 6. 2017 
Poslanecká sněmovna ČR schvá-
lila ve třetím čtení návrh zákona. 
Ten má v České republice zakázat 
kožešinové farmy do ledna 2019. 
Pro návrh hlasovalo 132 z přítom-
ných 161 poslanců.

1. 8. 2017
Podepsal prezident republiky 
Miloš Zeman novelu zákona, která 
v České republice zakazuje chov 
kožešinových zvířat. Zákon tím 
tedy definitivně vstupuje v plat-
nost. Posledních devět kožešino-
vých farem, kde ročně umírá až 
20 tisíc norků a lišek, tak musí do 
ledna 2019 ukončit svoji činnost.

26. 7. 2017 
Odhlasoval sněmovní verzi i Senát. 
Pro návrh se vyslovilo 39 senátorů 
z přítomných 54, proti byli pouze 3 
senátoři.

Domací scéna: Nikola Baumrukrova
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Anton Pavlenko :Domací scéna

Africký mor prasat ve Zlínském kraji
Nemoc je přenosná pouze mezi prasaty domácími a divokými, 
není nakažlivá pro člověka ani další živočišné druhy.
Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. Zvířata 
jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klini-
cké příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.
27. 6. 2017 se v Česku poprvé 
objevil africký mor prasat. Na-
kažlivou nemoc potvrdili vete-
rináři u dvou uhynulých divočáků 
nalezených u zlínské nemocnice. 
Šíření nákazy souvisí převážně s 
ilegálním obchodem z neznámých 
zdrojů, s pohyby lidí, s nehlášením 
nákazy nebo s nedodržováním 
Státní veterinární správa má již několik let připravený plán, jak v případě objevení této choroby postupovat. 
Po potvrzení výskytu afrického moru prasat by místně příslušná krajská veterinární správa nařídila v rámci 
mimořádných veterinárních opatření následující:
•vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,
•zřízení ochranného pásma o poloměru minimálně 3 km a pásma dozoru o poloměru minimálně 10 km 
(ochranné pásmo je součástí pásma dozoru) a vnějšího nárazníkového pásma. V případě potřeby vyhlášení i 
dalšího pásma s omezením,
•v ohnisku nákazy vykonávání soustavného veterinárního dozoru,
•stanovení úředního veterinárního lékaře pověřeného řízením odborných veterinárních prací v ohnisku.
Stát vytyčil v zamořeném území 
několik pásem. V nejužším pásmu 
se nesmí lovit ani vnadit divočáci, 
může za to hrozit pokuta. Násle-
duje tzv. zelená zóna, která je sice v 
zamořeném území, ale lovit se v ní 
smí. V ní bylo zatím podle dostup-
ných údajů odlovená necelá stovka 
divokých prasat. V oblasti, které 
představuje část Moravy, v tzv. 
intenzivní zóně lovu, naopak stát 
motivuje myslivce a lovce větším 
zástřelným k vybíjení populace 
divokých prasat, aby se nemoc 
nerozšířila. V této části republiky 
bylo zatím odstřeleno přes 1900 
divočáků, nejvíce na Kroměřížsku 
a Uherskohradišťsku. Na území 
celého státu je myslivcům dopo-
ručený větší odlov.
Myslivci na Zlínsku mají nainsta-
lováno několik klecí pro odchyt 
divočáků. Pořizovací cena jedné 
klece je 42 tisíc korun. Na dalších 
více než osm tisíc přijde fotopast, 
která bude klec nepřetržitě sledo-

vat tak, aby ji myslivci nemuseli 
neustále osobně kontrolovat. V 
okolí klecí, které budou nainsta-
lovány na okrajích polí, případně 
v lese, budou myslivci zakrmovat, 
aby divočáky na místo přilákali. 
Za každého uloveného či zabitého 
divočáka myslivci dostanou 1000 
– 4000 Kč. Odchytová zařízení 
spolu s poskytovanými penězi 
mají pomoci snížit počet divočáků 
v ohnisku nákazy africkým mo-
rem prasat na Zlínsku a zabránit 
šíření choroby do dalších regionů.            
V boji proti moru jim pomáhají 

již i armádní veterináři, kteří mají 
za úkol provádět pitvy a labora-
torní testy vzorků odebraných z 
ulovených a nalezených uhynulých 
prasat. Po 2 měsících od objevení 
nemoci se oblast ohniska nákazy 
africkým morem prasat zmenši-
la, toto vyhlásil zlínský hejtman 
Čunek.
Nákaza představuje pro zemi, kde 
se virus objeví, často velice vysoké 
ekonomické náklady spojené jak s 
tím, že je nutno zvířata utratit, tak 
s tím, že to značně omezí možnost 
obchodovat s vepřovým masem.

opatření biologické bezpečnosti. 
Z výskytu moru na Zlínsku byli 
veterináři překvapeni, protože na 
Slovensku ani v jižním Polsku se 
podle nich nemoc neobjevila. Kde 
se divočáci nakazili, veterináři 
nevědí. Choroba se vyskytuje pře-
devším v Africe, do Evropy a Jižní 
Ameriky se dostala ve druhé polo-

vině minulého století. Vrátila se v 
roce 2007, kdy se objevila v Gruzii 
a rychle se šířila do Ruska, zakav-
kazských zemí, na Ukrajinu, do 
Běloruska, Litvy, Lotyšska a loni se 
objevila v sousedním Polsku. Něk-
de zničila až 70 procent chovů.
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Domací scéna: Jakub Uhlíř

Za současné vlády směřovala 
zahraniční politika pod vedením 
ministra zahraničí Luboše Zaorál-
ka spíše ekonomickou cestou, ale 
také naplno hájila práva Čechů v 
zahraničí.
V roce 2016 v Praze došlo k set-
kání dvou hlav států a to Miloše 
Zemana a Si Ťin-pchinga.
Vyvrcholením celé navštěvy bylo 
podepsání strategického partnerst-
ví.
Hodnota ekonomických dohod 
měla podle vyjádření prezidenta 
Miloše Zemana jen v roce 2016 
dosáhnout 95 miliard Kč. Do roku 
2020 pak 294 miliard. 
Realita je ale jiná v současnosti se 
hodnota čínského kapitálu v ČR se 
odhaduje na 5,5 miliardy korun. 
Největsí podíl na tom má čínská 
CEFC, která uskutečnila nákup 
společnosti Travel Service, Pivo-
varu Lobkowitz, kancelářského 
komplexu Florentinum či fotbalo-
vé Slavie.
Nejnovějším úspěchem bylo 
vytvoření příme linky mezi Čes-
kem a Čínou pro dopravu českého 
zboží(český křišťál, automobilové 
součástky, pivo a další tradiční 
výrobky z České republiky).

Díky tomuto jednání získá Česká 
republika lidmi oblíbené pandy 
velké, toto se nazývá pandí diplo-
macie(symbol sblížení s Čínou).

Česká diplomacie se samozřejmě 
nesoustředila pouze na ekonomic-
kou diplomacii.
Jediným neúspěch, které vedly k 
rozhořčení amerického velvyslane-
ctví byla výměna pěti Čechů, kteří 
byli uneseni v Libanonu za jejich 
občana Alího Fajáda(zajatého v 
ČR), který byl dle amerického 
vyšetřování napojen na teroristi-

ckou organizaci.Fajádovo vydání 
bylo zamítnuto ministrem Peliká-
nem.
Výsledky amerického vyšetřování  
libanonský soud zamítl a Alí Fajád 
byl propuštěn.

Naopak velikým úspěchem české 
diplomacie je osvobození Petra 
Jaška ledna tohoto roku, který byl 
zadržen  koncem roku 2015 a od-
souzen v Sudánu na 24 let za vstup 
do země bez víz, za špionáž, za 
pořizování snímků ve vojenských 
zónách a za vyvolávání nenávisti 
mezi komunitami. 
Prezident Bašír odpustil českému 
občanovi Petrovi Jaškovi pro dobré 
vztahy mezi Súdánem a Českou 
republikou, pro pana Jaška přijel 
osobně Lubomír Zaorálek, který 
byl v Chartúmu součástí jednání o 
jeho propuštění.

Další snahou o záchranu uvěz-
něných Čechů v zahraničí je 
případ Markéty Všelichové a 
Miroslava 
Farkase, které zadrželi na turec-
ko-irácké hranici loni v listopadu.
Turecká justice Čechy uznala 
vinnými z terorismu, jehož se měli 
dopustit tím, že pomáhali kurds-
kým milicím YPG.
Dvojice však tvrdí, že chtěla v Irá-
ku pomáhat civilistům a zřídit tam 

Diplomacie za současné vlády
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polní nemocnici.
Česká diplomacie odmítá, že by se 
Češi podíleli na terorismu. Ministr 
zahraničí Lubomír Zaorálek už 
dříve uvedl, že doufá ve vyhoštění 
dvojice do České republiky. 
Současně naznačil, že to může tr-
vat delší dobu.Pan Zaorálek pevně 
doufá, že odvolací soud projedná 
případ jinak a Čechům bude dále 
nápomocen zdejší konzulární 
úřad.
Posledním případem, kdy došlo 
k výpomoci ze strany MZV byl 
případ šestatřicetileté Češky, která 
byla zraněna 14. července v Hur-
gadě, kde mladý Egypťan zaútočil 
nožem na turisty na pláži.

Česká turistka ležela v káhirské 
nemocnici dva týdny. Její zdravot-
ní stav se nejprve lepšil, ale nastalo 
prudké zhoršení. Ženě, kterou 
útočník pobodal, začaly selhávat 
orgány.
Česká republika do Káhiry vyslala 
vojenský speciál uzpůsobený pro 
případnou přepravu pacientky. Její 
zdravotní stav už  převoz nedovo-
lil. 
Rodině zabité Češky byla předána 
kondolence prezidenta Miloše Ze-
mana a zároveň česká diplomacie 
dala Egyptu ke zvážení odškod-
nění rodiny a vyžádala si pitevní 
zprávu zemřelé. Zároveň Česko po 
Egyptu chce výsledky vyšetřování, 

které by mělo ukázat motiv útoční-
ka a zda nebyl součástí teroristické 
organizace. 
Bohužel je zde i případ, kdy i útlý 
boj české diplomacie (především 
úsilí současného ministra zahra-
ničí) nepomáhá.
Jedná se o případ Evy Michaláko-
vé,které byly v roce 2011 odebrány 
její děti norskou sociální službou 
Barnevernt.
Tento případ vyrcholil v tuto 
chvíli již druhou zaslanou žádostí 
k Evropskému soudu pro lidská 
práva za podpory MZV a premiéra 
Bohuslava Sobotky.I přes to bylo 
vydáno oboum chlapcům norské 
občanství a proto MZV předalo 
Norsku diplomatickou nótu.
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Odstoupení Donalda Trumpa
od Pařížské dohody

předvolební slib, na druhou stranu 
si vše představuje podle svého a 
ve velmi zjednodušené podobě, 
lidově řečeno „jako Hurvínek 
válku“. Dle Trumpovi představy 
teď USA odstoupí od smlouvy, aby 
mohlo znovu přistoupit se speciál-
ními podmínkami/výjimkami. Pan 
prezident si však asi neuvědomuje, 
že se konečné znění dokumentu 
projednávalo celých šest let a pro  
všechny změny by se musely opět 
sejít všechny státy a úpravu po-
dpořit, což je prakticky nemožné. 
Upřímně se domnívám, že Donald 
Trump se nenamáhal ani samot-
ný text smlouvy pročíst, protože 
jinak by věděl, že odstoupení od 
smlouvy z důvodů, které uvádí, 
je absurdní a zcela zbytečné. Ve 
smlouvě je totiž jasně řečeno, že 
prostředky na kontribuci snížení 
emisí skleníkových plynů si státy 
volí sami. Taktéž dokument nez-
miňuje žádné postihy a není tedy 
vůbec represivní, naopak dává 
státům značnou volnost. Jediné 
co se vyžaduje, jsou návrhy plnění 
cílů s pětiletými revizemi. Ovšem, 
není-li zaveden žádný postih za 

Poslední léta se celosvětově řešila 
Pařížská dohoda, která vyšla v 
platnost začátkem listopadu roku 
2016. Tato dohoda nahradí od 
roku 2020 Kjótský protokol a zařa-
dí se tak k významných počinů 
o zlepšení životního prostředí. 
Hlavním a dlouhodobým cílem 
dokumentu je ochrana klimatu, 
kdy by zvyšování teploty v důsled-
ku globálního oteplování mělo být 
udrženo pod ročním růstem tep-
loty o 2°C v porovnání s obdobím 
před průmyslovou revolucí. Záva-
zek snižování emisí skleníkových 
plynů (které způsobují právě efekt 
globálního oteplování) je stanoven 
jak pro rozvinuté státy (stejně jako 
určoval Kjótský protokol), tak i pro 
rozvojové státy. Povinnost stanovit 
si vnitrostátní redukční příspěvky 
k dosažení cíle Dohody tak musí 
provést i státy oficiálně zařazené 
na seznamu rozvojových států, 
třeba jako je doposud Čínská li-
dová republika nebo Čad. Donald 
Trump, prezident Spojených států 
amerických, chce však od této sm-
louvy odstoupit. Na jednu stranu 
je od něj šlechetné, že splnil svůj 

nedodržení postupů, těžko se bude 
vymáhat náprava. Rozhodně to 
nezpůsobí ztrátu několika milionů 
pracovních míst, jak prezident 
uvedl. Z mého pohledu tedy Do-
hodu pouze využil ke své popu-
listické kampani a následně jako 
prostředek k posílení své pozice 
při formálním ohlášení odstoupení 
od dokumentu. Ameriku toto roz-
hodnutí však sesadilo ze žebříčku 
celosvětové oblíbenosti a naopak 
tím posunula do popředí státy jako 
Čína a Indie, kteří jsou sice jed-
němi z největších znečišťovatelů, 
avšak také těmi, kteří se mezi prv-
ními zavázali k velkým změnám v 
boji za globální oteplování.
  
Je tento krok tedy výh-
rou nebo spíše prohrou?

Komentáře: Sabina Dobruská
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Marko Pecotič :Komentáře

EET-elektronická evidence tržeb
Zavedení Elektronické evidence tržeb (EET) bylo u nás předmětem 
velikých sporů. Na jedné straně je tu otec EET Andrej Babiš, který vyh-
lásil boj proti „nepoctivým“ podnikatelům a dal si za úkol zastavit jejich 
krácení daní. (O tom, že je sám vyšetřován pro dotační podvody snad 
někdy jindy). Ostatním vládním stranám ČSSD a KDU-ČSL se celá věc 
také zamlouvala, a tak světlo světa brzy spatřil zákon o evidenci tržeb 
neboli EET. Na straně druhé jsme z úst opozičních lídrů mohli slyšet 
spoustu kritiky, kdy byl celý systém označován za „zbytečnou regulaci“ a 
„státní šikanu“.

Ptám se tedy, jak to celé vlastně je? 
Opravdu jsou živnostníci zlodě-
ji, na které je třeba si co nejvíce 
došlápnout, jak míní vládní strany, 
nebo jsou to poctiví lidé?
Je EET potřeba nebo je to jen další 
zbytečná regulace? 
Abych mohl na tyto otázky odpo-
vědět, je nejprve nutné si vysvětlit, 
co to EET vůbec je. 

Krácení daní se snaží zamezit tím, 
že nutí podnikatele pomocí elekt-
ronické kasy, která je připojená k 
internetu, hlásit všechny tržby Fi-
nanční správě.Jinými slovy, slouží 
to k tomu, aby měl stát přehled o 
tom, kolik toho daný podnikatel 

prodal a kolik si toho vydělal, aby 
mohl následně odvést odpoví-
dající daně.Je ale nutné zmínit, že 
ti, kterých se systém týká, jsou v 
drtivé většině malými a středními 
podnikateli.
Jestliže chceme opravdu bojovat 
proti neplacení daní, neměli by-
chom regulovat vlastníky kvě-
tinářství, kadeřnictví či hospod. 
Oni opravdu nejsou zločinci, kteří 
by stát obírali o miliardy. Systém 
EET je tedy špatný už v princi-
pu, jelikož se snaží zatnout tipec 
obyčejným lidem, kteří stát nemo-
hou „okrást“ o víc než pár stovek 
či tisícovek.Vedle toho zde máme 
obrovské firmy a korporace, které 
vesele čerpají dotace a „optima-
lizují“ své daně. (Například jistý 
Agrofert). Je zde vidět jasný dvojí 

Jednoduše, EET je systém, který 
si klade za cíl lépe vybírat daně od 
„nepoctivých“ podnikatelů. 

metr – zatímco z malého podni-
katele, který na žádné dotace v 
životě nedosáhne, je tahána každá 
koruna, na velké firmy není vyví-
jen téměř žádný tlak. Pokud už se 
máme bavit o regulaci podnikatel-
ského prostředí, měli bychom se 
zaměřit na monopoly a korporace, 
nikoliv na malé podnikatele. 
Je tedy EET potřeba? Ne, je to op-
ravdu jen zbytečná regulace, která 
hraje do karet velkým hráčům, 
zatímco si došlapává na ty malé. 
V ideálním světě, kde velké firmy 
nedostávají dotace a „neoptima-
lizují“ své daně, by možná mělo 
smysl regulovat malé podnikatele. 
V reálném světe to však smysl 
skutečně nemá. 
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Aréna názorů: Zbynek Petrzilka

Zákaz kouření v restauracích
31. května 2017 začal platit nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, který omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha 
místech.

Proti zákonu se postavila jenom 
ODS. Pro nový zákon hlasovalo 
118 ze 163 přítomných poslanců. 
Proti bylo 23 členů dolní komory.
Hostinští nemají žádné úlevy, 
například v možnosti zřizovat v 
podnicích kuřárny. Poslanci ale 
naopak neschválili, aby se nekouři-
lo i v restauračních zahrádkách. V 
pohostinstvích smějí lidé používat 
jen vodní dýmky a elektronické 
cigarety. 
Zákon omezil i podávání a násled-
né požívání i alkoholu, například 
- na rozdíl od cigaret - se nesmí 
vůbec prodávat prostřednictvím 
automatů. Restrikce ohledně 
alkoholu ale není tak přísné, jak 
předpokládal původní návrh 
zákona, který Sněmovna v květnu 
neschválila.
Toto opatření má chránit před 
škodlivými účinky tabákového 
kouře nejen hosty v těchto provo-
zovnách, ale i zaměstnance, kteří 
tam pracují. Tito zaměstnanci bý-
vají denně a dlouhodobě vystaveni 

tabákovému kouři s prokazatelně 
negativním dopadem na jejich 
zdraví, řekl ministr zdravotnictví 
Miloslav Ludvík v Senátu v den, 
kdy horní komora parlamentu 
schválila zákon, jehož obdoba platí 
ve většině zemí Evropy.
Zákaz kouření se týká všech 
hospod, restaurací, kaváren a barů 
bez rozdílu. Kouřit se nesmí také 
na nekrytých zastávkách a nás-
tupištích veřejné dopravy, v zoo-
logických zahradách, s výjimkou 
vnějšího vyhrazeného prostoru 
pro kouření.
Nesmí se kouřit ve vnitřních pros-
torách zdravotnických zařízení, 
s výjimkou možností kuřárny na 
uzavřeném psychiatrickém oddě-
lení. Zákaz byl také rozšířen i na 
prostory související s provozem to-
hoto zařízení, tedy přilehlé chodby 
před ordinacemi nebo nemocniční 
čekárny.
Úplný zákaz kouření se vztahuje 
i na vnitřní zábavní prostory a na 
prostory, které k zábavě primár-

ně neslouží, ale koná se v nich 
například ples, diskotéka, výstava 
nebo koncert. Může to být napřík-
lad koncert ve staré tovární hale, 
nebo diskotéka v multifunkčních 
prostorech obce. Na sportovní 
akci přístupné veřejnosti se podle 
zákona smí prodávat alkoholické 
nápoje do 4,3 procenta etanolu, 
tedy i výčepní pivo a nově také 
víno. Zákaz prodeje alkoholu platí 
nově pro prodejní automaty. 
Co se týká samotného zákazu 
kouření v restauracích, jedná se 
spíše o politický akt některých 
stran, protože trh se již reguluje 
postupně sám. Toto opatření bude 
zvláště u venkovských hospod 
znamenat další likvidaci drobných 
živnostníků.
 Názory obyvatel ČR jsou rozpo-
ruplné, někteří přijetí zákona 
vítají, jiní ho striktně odmítají. 
Za odpůrce přijetí zákona bude 
argumentovat Richard Kutěj a za 
ty, kteří s přijetím zákona souhlasí 
Maryna Schepelenko.
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Richard Kutěj :Aréna názorů

Komentář proti zákazu kouření
Počátkem tohoto léta vstoupil v 
účinnost nový protikuřácký zákon, 
který zakazuje kouření v restau-
racích, kavárnách atd. V tomto 
komentáři bych rád vyjádřil svůj 
názor, jakožto odpůrce tohoto 
zákona. 
Rád si zajdu s přáteli na kávu, 
případně dobré jídlo a vzhledem k 
tomu, že mnozí z nás jsou kuřá-
ci, rádi si také zapálíme cigaretu 
k dobré kávě či po skvělém jídle. 
Prostředí kaváren také vyhle-
dávám, pokud se potřebuju učit, či 
mám pracovat na počítači. K této 
činnosti již pro mě neodmyslitelně 
patří dobrá káva a cigareta, pří-
padně také doutník. Ostatně, také 
tento komentář píšu na zahrád-
ce jedné z takových kaváren. Je 
léto, krásné počasí a vzhledem k 
množství zahrádek je možnost si 
stále zakouřit, aniž bychom mu-
seli vstávat od stolu a chodit ven. 
Ovšem skutečný rozměr tohoto 
zákona se projeví až v podzimní-
ch měsících a v zimě, kdy nebude 
možné si sednout venku na zahrá-
dce. Již teď musela Praha 1 vyna-
ložit nemalé finanční prostředky a 
zřídit tzv. antikonfliktní tým, který 
má v nočních hodinách uklidňovat 
skupinky lidí, kteří musí stát venku 
na ulici před barem, aby si moh-
li zakouřit, a tudíž mnohdy ruší 
noční klid. Funkci a přínos tohoto 
týmu zde rozebírat nebudu, neboť 
by to mohlo být obsahem samos-
tatného komentáře. 
Jedním z velkých témat spojených 
s touto problematikou je svoboda 
podnikání a lidské volby. Pokud 
se donedávna podnikatel rozhodl 
otevřít si kavárnu, bar nebo resta-
uraci, záleželo pouze na něm, na 
jakou cílovou skupinu se zaměří. 
Tak jako se může rozhodnout, že 
bude podávat ve své restauraci 
pouze italské pokrmy, mohl se 
rozhodnout, zda bude jeho podnik 

kuřácký, či nikoliv. Každý mu-
sel kalkulovat s tou možností, že 
pokud bude jeho podnik kuřácký, 
přijde o mnohé klienty, kteří si 
potrpí na nekuřácké prostředí, a 
naopak. Zákazník měl také vždy 
možnost volby, zda do daného 
podniku zavítá, či nikoliv. Uvedu 
příklad z trochu jiného soudku, 
avšak myšlenka je stejná. V dnešní 
době existují tzv. kočičí kavárny, 
v nichž se volně pohybují kočky. 
Já bych mohl volat po zakázání 
takových kaváren, protože mám na 
kočky alergii, a proto bych se v ta-
kovém prostředí necítil komfortně. 
Zní to bláznivě, každý rozumný 
člověk by na to řekl, že mne nikdo 
nenutí do takové kavárny chodit. 
A to je jádro problému, nekuřáky 
taky nikdo nenutil do kuřáckých 
podniků chodit. Každý měl mož-
nost volby.
Mnozí podporovatelé tohoto záko-
na argumentují zdravím, snížením 
počtu kuřáků nebo tím, že k jídlu 
cigareta zkrátka nepatří. S posled-
ním tvrzením v zásadě souhlasím, 
to se ovšem týká restaurací. Stále 
zde však je spousta podniků, které 
jídlo nepodávají, jako bary atd. 
Přiznejme si, že cigaretový kouř 
se již stal jistou součástí prostředí 
barů, klubů a také typických ves-

nických hospod. Jsem přesvědčen 
o tom, že počet kuřáků se sníží 
pouze minimálně, ale například 
návštěvnost třeba právě mnoha 
vesnických hospod by mohla 
citelně poklesnout, neboť mnozí 
hosté radši zůstanou doma, kde si 
otevřou lahváče a zapálí si k tomu 
cigaretu. A argument týkající se 
zdraví? V dnešní době existuje 
nespočet legálních prostředků k 
tomu, jak si své fyzické a duševní 
zdraví pomalu ničit, ať už jde o 
tabákové výrobky, alkohol nebo 
například nezdravé jídlo z fastfo-
odů. Nebo se snad uzákoní zákaz 
hamburgerů, smaženého jídla 
apod., protože jsou lidé obézní, 
nebo zákaz alkoholu, protože exis-
tují alkoholici? 

Dle mého názoru je tento krok 
nešťastný, je to pouze snaha o to, 
zase se o krok přiblížit západní 
Evropě. Základním argumentem 
mého komentáře je tedy právo 
svobodné volby, jež mají mít jak 
podnikatelé, tak všichni lidé, 
kteří si například chtějí vychut-
nat dobrou kávu ve své oblíbené 
kavárně. A toto právo volby nám 
bylo protikuřáckým zákonem bo-
hužel odepřeno.
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Aréna názorů: Maryna Schepelenko

Komentář pro zákaz kouření

Kolem zákazu kouření v restau-
racích, barech a dalších podob-
ných zařízeních se vždy strhne 
bouřlivá debata mezi odpůrci 
zákazu kouření a jeho podporova-
teli. Každá strana má své závažné 
argumenty. Jak ukazují průzkumy, 
v České republice je podporova-
telů zákazu více než jeho odpůrců. 
Například průzkum, provedený 
agenturou IPSOS a Fakultou 
sociálních věd Univerzity Kar-
lovy v roce 2015 zmiňuje, že 78 % 
obyvatel České republiky (z nichž 
39%jsou každodenní kuřáci) je 
pro zákaz kouření v restauracích. 
Hlavním argumentem pro zákaz 
kouření je ochrana pracovníků v 
pohostinství a občanů před one-
mocněním srdce, rakovinou a 
dalšími chronickými a akutními 
nemocemi způsobenými pasivním 
kouřením. Meta-analýza ukazu-
je, že nekuřák žijící s partnerem, 
který doma kouří, má o 20-30 
% větší riziko rakoviny plic než 
kouřením nezatížená populace. 
Tomu, kdo je vystaven kouři na 
pracovišti, hrozí riziko o 16-19 
% vyšší. Vzhledem k údajům lze 
usoudit, že právo na uspokojivé 
pracovní podmínky a na ochranu 
zdraví pracovníků restaurací a 
barů je porušováno. Od odpůrců 
zákazu kouření mnohdy uslyšíte 

obhajoby, že si zaměstnanci resta-
urací, barů a dalších podobných 
podniků své pracovní místo zvolili 
sami.  Je však otázkou, do jaké 
míry lze tento argument akcep-
tovat. Situace na trhu práce není 
vždy růžová, a proto si mnozí 
zaměstnanci nemohou dovolit 
opustit praci z důvodu pasívního 
kouření a hledat si jinou. Odpůrci 
zákazu kouření také často argu-
mentují tím, že má u nás každý 
právo podnikat a právo vlastnit 
a tato práva jsou dokonce garan-
tována na ústavní úrovni. Avšak 
položíme-li na misky vah ochranu 

zdraví a svobodu podnikání, která 
strana převáží? V České republice 
zabije kouření každý rok 18 000 
osob. Čeští lékaři upozorňují, že 
ročně přibližně 1 500 lidí, kteří 
nikdy nekouřili, zemře na rako-
vinu plic a zhruba 17 % infarktů 
způsobuje kouření v restauracích.
Od 31. května 2017 začal v České 
republice platit zákaz kouření ve 
vnitřních prostorách restaurací, 
divadel, kin a dalších veřejných 
prostorách. V případě porušování 
zákona hrozí uložení sankce, a to 
formou pokuty až do výše 5 000 
Kč. Za první tři měsíce platnosti 
protikuřáckého zákona se počet 
přestupků, které mají přímou sou-
vislost s tímto zákonem, výrazně 
nezvětšil. V Praze, Brně, Ostravě a 
Pardubicích je přírůstek přestupků 
souvisejících s kouřením minimál-
ní nebo vůbec žádný. Významný 
nárůst přestupků byl zaznamenan 
pouze v Plzni. Doufáme, že proti-
kuřácký zákon v České republice 
bude mít jenom dobré následky, 
množství kuřáků se zmenší a počet 
úmrtí souvisejících s kouřením 
klesne. 
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Michal Valtr :Sport

Sport

Největší přestup všech dob

Nejdražší fotbalista planety se jme-
nuje Neymar. Z Barcelony ho 
vykoupilo Paris St. Germain za 
astronomických 222 milionů eur, v 
přepočtu téměř šest miliard korun. 
Brazilec podepsal pětiletou sm-
louvu, která mu ročně zaručuje 45 
milionů eur před zdaněním, tedy 
víc než miliardu korun.

#SUPERFIGHT

Králem je Floyd Mayweather, který porazil Conora McGregora. Konec 
nastal v 10. kole, kdy rozhodčí ukončil zápas předčasně a uchránil tak 
Ira od velmi pravděpodobného KO. Boxer, který se vrátil ze sportov-
ního důchodu, vyhrál svůj padesátý zápas v kariéře. Nikdo jiný na světě 
nemá takovou bilanci. K ní mu pomohl bojovník MMA a šampión UFC. 
Oba tito zápasníci si mezi sebou rozdělili 300 milionů dolarů plus další 
bonusy. Floyd po zápase uvedl, že to byl jeho poslední zápas v životě, 
zatímco Conora čeká spousta dalších zápasů.

MS v atletice 2017

Další MS v atletice se konalo od 4. srpna do 13. srpna 2017 v Londýně na Olympic Stadium. Nejúspěšnější 
zemí byly Spojené státy americké s 10 zlatými, 11 stříbrnými a 9 bronzovými medailemi, Češi získali 1 zlatou, 
1 stříbrnou a 1 bronzovou. Zlatou medaili nám vybojovala Barbora Špotáková svým hodem 66,76m. Stříbrnou 
a bronzovou medaili nám přinesli oba oštěpaři. Stříbrnou medaili si domů veze Jakub Vadlejch, který hodil 
89,73m a bronzovou Petr Frydrych svým výkonem 88,32m.
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Kultura: Katya Merzliakova

Filmy
Thor: Ragnarok
Premiéra 26. 10. 2017
Žánr: akční, fantasy

Thor je uvězněn na opačném konci 
vesmíru bez svého mocného kladi-
va. Je nucen pustit se do závodu s 
časem, aby se vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok - zkázu 
svého domova a konec asgardské 
civilizace - který se snaží rozpoutat 
mocný nový nepřítel, nemilosrdná 
Hela.

Zahradnictví: Dezertér
Premiéra: 28.09.2017
Žánr: drama

Filmová trilogie 
ZAHRADNICTVÍ se skládá ze 
tří samostatných filmů. Hlavní 
postavou je majitel noblesního 
kadeřnického salonu Valentino 
v centru Prahy, který pracuje ve 
svém podniku, jenž je smyslem a 
naplněním jeho života. Je příbě-
hem mužů, kteří nasazovali životy 
v boji za svobodu. Přežili vlastní 
smrt, aby opětovně čelili ztrátě 
nadějí, ve které věřili a ke kterým 
se upínali

Blade Runner 2049
Premiéra: 5. 10. 2017
Žánr: sci-fi

Třicet let po událostech prvního 
filmu odhaluje nový Blade Runner 
a důstojník losangeleské policie 
K (Ryan Gosling) dlouho ukryté 
tajemství, které je natolik zásadní, 
že by mohlo zcela rozvrátit posled-
ní zbytky lidské společnosti. Toto 
odhalení ho nutí zahájit pátrání 
po Rickovi Deckardovi (Harrison 
Ford), bývalém Blade Runnerovi 
losangeleské policie, který je už 30 
let nezvěstný.

Vražda v Orient expresu
Premiéra: 9. 11. 2017
Žánr: drama, krimi, mysteriozní

Román Agathy Christie Vražda v Orient expresu vyšel v roce 1934 a 
je považován za jeden z nejdůmyslnějších románů všech dob. Hlavní 
postavou příběhu je belgický detektiv Hercule Poirot, který řeší případ 
vraždy během své cesty na palubě nejslavnějěího vlaku a podezřelých je 
mnoho.
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Divadlo
Dánská občanská válka 2018-2024
Divadlo: Divadlo na zabrádlí
Premiéra: 15.12.2017. 
Žánr: Činohra

Dvě noci na Karlštejne
Divadlo: Divadlo Kalich  
Premiéra: 20.09.2017
Žánr: Činohra

Timeless
Divadlo: Národní divadlo
Premiéra: 20.10.2017

War Requiem
Divadlo: Národní divadlo
Premiéra: 06.11.2017

Akce
Gladiator race 
27.10.2017
Misto konáni: Bryskova 20, 198 00 
Praha.

Klasický GLADIATOR RACE 
zasazený do přírodního parku 
Čihadla.

RepliCon – veletrh šermu a fantasy
4.11.2017
Misto konáni: Kupeckeho 576/17, 
149 00 Praha, ČR

Pátý ročník veletrhu šermu a 
fantasy. Kde bude řada přednášek, 
seminářů, tržiště a další doprovod-
ný program, který se rok od roku 
rozrůstá.

Koncerty
Wiz Khalifa
14.11.2017  20:00
Misto konáni: O2 arena

Kaleo
21.11.2017  19:00
Misto konáni: Roxy

Marilyn Manson
19.11.2017 19:00
Misto konání: Tipsport arena 

Gorilazz
14.11.2017 20:00
Místo konání: O2 arena

J.A.R
17.11.2017 21:00
Místo konání:Lucerna-Velký sál

Monkey business 
12-14.12.2017 19:30
Místo konání: Lucerna Music bar
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Historicky významné dny

Kalendárium: Kryštof Ušela

24. říjen - Založení OSN
Dne 24. října roku 1945 vstou-
pila v platnost ratifikací všech 
původních stálých členů Rady 
bezpečnosti Organizace spojených 
národů Charta OSN, zakládající 
statut OSN. Ta již byla přijata a 
podepsána 50 z 51 zakládajících 
států, v San Francisku v USA 26. 
června.

7. listopad - Velká říjnová socialis-
tická revoluce

Velká říjnová socialistická revolu-
ce byl ozbrojený převrat v Rusku, 
iniciovaný V. I. Leninem, vůdcem 
bolševické frakce ruské sociálně 
demokratické strany. Tento převrat 
trval sice pouhé dva dny, nicméně 
předznamenal následnou občans-
kou válku a poté vznik SSSR.
9. listopad - Pád Berlínské zdi

Dne 9. listopadu 1989 okolo 23. 
hodiny kapitulovala pod návalem 
masy lidí na berlínských hraniční-
ch přechodech východoněmecká 
pohraniční stráž  berlínské zdi. 
Kolem půlnoci již desetitisíce 
Východoberlíňanů proudily přes 
všechny přechody do Západního 
Berlína.

11. listopad - Konec 1. světové 
války
Přesně v 11 hodin 11. listopadu 
1918 zavládlo na všech válečných 
frontách 1. světové války příměří. 
To bylo podepsáno téhož dne v 
5.05 hodin ráno německou genera-
litou ve štábním vagóně vrchního 
velitele dohodových vojsk v Com-
piègne. Formálním zakončením 
války byly Pařížské předměstské 
smlouvy v roce 1919.

29. listopad - Plán OSN na rozdě-
lení Palestiny
Plán OSN na rozdělení Palestiny 
(Rezoluce valného shromáždění
OSN č. 181), jenž měl za cíl vyřešit 
židovsko-arabský konflikt na
území Britského mandátu Palesti-
na, byl přijat 29. listopadu 1947. V
Palestině měly vedle sebe vz-
niknout židovský a arabský stát, 
široké
okolí Jeruzaléma (včetně Betléma) 
mělo být pod mezinárodním
dohledem. Krach tohoto plánu 
vedl k První arabsko-izraelské 
válce.
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Zdroje a odkazy

• Korejský poloostrov opět v centru světového dění
Zdroj:http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/Kim-Jong-Un-attack-Trump-US-world-

war-740550.jpg
• Rezignace premiéra Pákistánu

Zdroj:http://edition.cnn.com/2017/07/13/asia/maryam-nawaz- sharif-calibri- font-trnd/index.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/07/pakistan-prime- minister-nawaz- sharif-

170728084515072.html https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/asia/shahid-khaqan-
abbasi-pakistan- prime-minister.html?mcubz=3

https://en.wikipedia.org/wiki/Shahid_Khaqan_Abbasi
http://www.aljazeera.com/news/2017/07/supreme-court- disqualifies-nawaz- sharif-

170728055818531.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nav%C3%A1z_%C5%A0ar%C3%ADf

• Venezuelská krize
Zdroj:http://money.cnn.com/2017/07/02/news/economy/venezuela-minimum- wage-

hike/index.html http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la- fg-venezuela-
inflation-0531- snap-htmlstory.html

http://money.cnn.com/2017/04/30/news/economy/venezuela-minimum- wage-
hike/index.html https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Venezuela

http://www.aljazeera.com/topics/country/venezuela.html
http://edition.cnn.com/2017/08/11/politics/us-venezuela- trump-military-

options/index.html http://www.latimes.com/politics/washington/la-na- essential-
washington-updates- vice-president- mike-pence- cuts-his- 1502906888-htmlstory.html

• Volby do Poslanecké sněmovny
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2211589-do- snemovnich-voleb- se-hlasi- 31-stran- o-mista-

se-utkaji- tisice-kandidatu
http://echo24.cz/a/w4hvf/pikantni-prazsky- souboj-proti- sobe-stropnicti- ringo-ozbrojena-

cernochova-i- knize
• Migrační kvóty a ČR

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/evropska-komise- zahaji-vuci- cr-rizeni- kvuli-
kvotam-na- uprchliky/1496197

http://zpravy.idnes.cz/sobotka-muslimove- uprchlici-did-
/domaci.aspx?c=A170825_141219_domaci_jj

http://zpravy.idnes.cz/milan-chovanec- kvoty-uprchlici- ceska-republika- evropska-unie- pud-
/domaci.aspx?c=A170605_165247_domaci_fer

https://www.amnesty.cz/migrace?utm_source=cpc&amp;gclid=EAIaIQobChMIuNWqjpj41QIVS
TobCh2e8guGEAAYASAAEgI19_D_BwE

• Zákaz kožešinových farem v České republice
Zdroj:https://www.obrancizvirat.cz/prezident-podepsal-zakaz-vstupuje-v-platnost/

http://www.lidovky.cz/senat-schvalil-zakaz-kozesinovych-farem-provozovatele-dostanou-kompenzace-
1si-/zpravy-domov.aspx?c=A170721_073625_ln_domov_ELE

http://www.enviweb.cz/108856
• Africký mor prasat ve Zlínském kraji

Zdroj:http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2014/Brezen- 2014/Africky-mor- prasat
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2164252-cesko- zaznamenalo-africky- mor-prasat-

jurecka-oznami- opatreni
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2164276-africky- mor-prasat- muze-byt- stoprocentne-

smrtici-dostal- se-k- nam-z- vychodu
• Diplomacie za současné vlády

Zdroj: www.newsweek.pl
www.polityka.pl

www.sputniknews.com
www.rp.pl
• Sport

Zdroje:https://cs.wikipedia.org/wiki/Floyd_Mayweather,_Jr.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Conor_McGregor¨

https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar
http://sport.idnes.cz/ms-v- atletice-2017- v-londyne- 0ya-/atletika.aspx?klic=18040
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