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Úvodní slovo
Vážení členové pedagogického sboru, milé studentky a studenti, jsem 
velice ráda, že se nám daří naplňovat náš záměr a postupně touto formou 
seznamovat širší okruh čtenářů s jednotlivými událostmi světa. Do rukou 
se Vám dostává druhé číslo pátého ročníku našeho časopisu, které je 
specificky zaměřeno k blížícím se prezidentským volbám. Uvnitř čísla 
najdete rovněž článek o homosexualitě, je důležité, abychom si vytvářeli 
vlastní názory a nebyli ovlivňováni, někdy až slepými, postoji společnosti. 
Aby těch voleb nebylo málo, připravili jsme pro Vás rozhovor s profesorem 
Kopečkem, který Vám přiblíží politiku současného prezidenta. Zahraniční 
sekci lze též bez problémů označit za „sekci krizí“, jelikož současná 
neutichající situace v Barmě, a doutnající krize v Somálsku, které v Listech 
dopodrobna probíráme nás nutí se ptát: Kdy začalo násilí znovu ovládat svět?
Milý čtenáři, dovolte mi, abych Vám všem za celou redakci Listů 
popřála do tohoto nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů. 

Šéfredaktorka Diplomatických listů
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7 dní, které otřásly 
Čínou

V polovině října byla v Pekingu 
zahájena dlouho očekávaná událost, 
jejíž závěry zformulovaly politiku 
jedné z nemocnějších zemí světa na 
dalších minimálně pět let. Jednalo 
se o sjezd Komunistické strany 
Číny, konkrétně devatenáctý sjezd 
v historii strany, který byl oproti 
všem ostatním značně odlišný, a to 
hned z několika zásadních důvodů.
Na úvod je však nezbytné předestřít 
několik základních reálií o čínském 
politickém systému. Vzhledem 
k tomu, že čínská komunistická 
strana je jedinou politickou stranou 
v Číně, je její vnitřní uspořádání 
navýsost důležité. V rámci sjezdu se 
totiž nerozhoduje jen o stranických 
funkcionářích, ale i představitelích 
čínského státu. Pro zjednodušení 
se dá konstatovat, že na sjezdu 
strany se rozhodovalo o budoucím 
směřování celé země, nikoli jen 
strany. Čínský politický systém 
je totiž „stranickou diktaturou“, 
respektive „lidově demokratickou 
diktaturou“, abychom citovali přímo 
z čínské ústavy, a proto strana a stát 
je de facto jedno těleso. Pro všímavé 
čtenáře nebude asi překvapením, 
že institut voleb neprobíhá tradiční 
cestou, tedy pomocí lidu, ale v 
rámci právě takovýchto sjezdů, 
které volí stranické představitele do 
nejvyšších státních orgánů.
Jedním z klíčových úkolů letošního 
sjezdu byla volba nového ústředního 
výboru strany, který čítá 205 stálých 
členů, z nichž je následně zvoleno 
(vybráno) dvacet pět straníků, kteří 
poté utvoří velmi mocné politbyro. 
Poslední fází této vícestupňové 
volby je volba sedmičlenného 
Stálého výboru politbyra, který je 
považován za nejvyšší stranický 
i státní orgán moci. Letošní sjezd 
byl přelomový především v tom, 
že 5 ze 7 členů tohoto výboru 
bylo nahrazeno novými. Většina z 
novězvolených členů jsou stranici 
loajální současnému prezidentovi 
ČLR a zároveň i generálnímu 
tajemníkovi Ústředního výboru 
KSČ Si Ťin-pchingovi. Zcela zásadní 
však na letošní volbě bylo to, že v 
rámci tohoto orgánu nebyl vybrán 

Dušan Ondráček



DIPLOMATICKÉ LISTY I 5ZAHRANIČNÍ SCÉNA

tomu, že Si Ťin-pching hodlá 
u moci strávit více let, než velí 
dosavadní tradice. Na uskutečnění 
tohoto plánu začal již systematicky 
pracovat v několika směrech a 
sjezd mu jeho dosavadní plán jen 
potvrdil.
Závěrem je ještě nutné zmínit jednu 
skutečnost. Sjezd je sice primárně 
o volbě nových funkcionářů, ale 
zároveň i předestírá budoucí 
směřování země. Prezident si ve 
svém projevu před delegáty sjezdu 
ohlásil, že Čína vstupu do „nové éry“. 
Tato nová éra je odlišná od předchozí 
éry Teng Siao-pchinga, a bude 
sledovat zcela jiné priority. Hlavním 
“rozporem” (v marxistickém 
smyslu) ve společnosti již není 
zaostalá ekonomika, ale ekonomika 
nevyvážená. Tengův důraz na 
hospodářský růst přestává být 

jeho nástupce, což byl doposud 
zažitý precedent. Devatenáctý 
sjezd KSČ byl však i z jiného 
důvodu přelomový. Vedle toho, 
že se prezidentovi Si podařilo 
upevnit moc v rámci stranických 
struktur, respektive dosadit sobě 
loajální straníky, tak došlo ještě k 
jedné zásadní věci, která sice může 
působit značně nevýznamně, ale ve 
skutečnosti se jedná o symbolické 
gesto ohromných rozměrů. 
Prezident si výrazně posílil svoji 
pozici, když delegáti sjezdu schválili 
zařazení jeho ideologie do stanov 
strany. Ideologie žádného jiného 
vůdce během jeho úřadování s 
výjimkou zakladatele ČLR Mao Ce-
tunga do stanov zahrnuta nebyla.
Obě tyto události (zajištění loajality 
Stálého výboru a zapracování 
ideologie do stanov) nasvědčují 

absolutní prioritou. V zahraniční 
politice vyjadřuje Si Ťin-pchingovo 
písmo nejlépe projekt Pásu a 
stezky, označovaný v Číně někdy za 
“globalizaci 2.0”. Myslí se tím státem 
řízená globalizace, v níž rozhodují 
politické ohledy, spíše než trh.
Úplným závěrem se dá sjezd 
Komunistické strany Číny shrnout 
takto. Současní čínští představitelé v 
čele s prezidentem Si konsolidovali 
svou moc a zajistili si ji minimálně 
na dalších pět let (spíše se počítá 
s delší dobou, pozn. autora). Čína 
v tomto období bude mnohem 
aktivnější v mezinárodním systému 
a své obchodní zájmy, které 
doposud primárně prosazovala, 
obohatí i o politické cíle s cílem stát 
se mocností s globálním rozsahem 
tak jako Spojené státy.
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Za posledních 20 let se Somálsko 
stalo synonymem rozpadlého státu. 
Nyní je známé jakožto útočiště 
džihádistů, obchodníků s bílým 
masem, a dokonce i pirátů. Z tohoto 
důvodu představuje Somálsko 
velkou bezpečnostní hrozbu v 
Africkém rohu. Avšak vždy to 
tak nebylo. Ve skutečnosti bylo 
v polovině 20. století Somálsko 
jednou z nejsilnějších zemí v 
regionu. Co se tedy stalo? A je možné 
pro Somálsko vrátit se zpátky ke 
své dřívější slávě?
Problém Somálska začíná už 
na konci 19. století, kdy v době 
kolonizace bylo rozděleno mezi 
Itálii, Francii a Velkou Británii. 
Po konci druhé světové války byli 
Afričané odměněni za pomoc 
spojencům proti Ose, a tak byl v 
roce 1960 vytvořen stát Somálsko 
z tehdejšího Britského Somalilandu 
a italské části Somálska. Francie si 
svoji kolonii ponechala a později se 
z ní stala Džibutská republika. Avšak 
byl zde jeden problém. Mnoho 
regionů, které před kolonizací 
původně patřily Somálsku, bylo od 
Somálska nyní odtrženo. Jedním 
takovým regionem byl třeba Ogaden 
ve východní Etiopii, ve kterém je 
drtivá většina obyvatel somálská. 
Z toho důvodu vznikl koncept tzv. 
„Velkého Somálska“, tedy cíl navrátit 
Somálsku zpátky jeho území z doby 
před kolonizací. 
Dalším problémem Somálska 
bylo to, že zde neexistovala žádná 
národní identita. Somálce nešlo 
považovat za národ jako takový, 

protože neexistoval společný 
somálský jazyk, který by se dal 
považovat za úřední, a ani společná 
měna. Byl to stát, který měl silně 
vyvinutou klanovou strukturu. To 
znamenalo velké mocenské pnutí 
mezi klany, různorodost jazyků i 
měn a to, že ústřední vláda nebyla 
schopna kontrolovat celou zemi. 
Kvůli této klanové struktuře se 
obyvatelé Somálska nepovažovali 
za Somálce, ale např. za Isaaqy, 
Darúdy či Banty podle toho, vůči 
jakému klanu či vesnici byli loajální. 
Etnická příslušnost měla tedy větší 
váhu než loajalita k národní vládě.
Už v 60. letech proběhl první 
konflikt mezi Somálskem a Etiopií o 
region Ogaden, ve kterém etiopská 
armáda porazila Somálsko a udržela 
si nad Ogadonem kontrolu. V roce 
1967 proběhly v Somálsku volby, 
ve kterých byl první prezident 
Somálska Aden Abdullah Osman 
Daar poražen a předal prezidenství 
vítězi voleb Shermarkovi, 
tehdejšímu premiérovi, čímž se stal 
prvním africkým prezidentem, který 
pokojně předal moc demokraticky 
zvolenému nástupci. Shermarke 
se již za svého premiérství snažil 
prosadit neutralitu Somálska. 
Bohužel své názory nestihl jakožto 
prezident realizovat, jelikož byl 15. 
října 1969 zastřelen svým osobním 
strážcem.  Byť samotný atentát 
nebyl nijak politicky motivovaný, 
smrt prezidenta Shermarka vedla 
ke státnímu převratu somálskou 
armádou, po kterém se do čela 
Somálska dostal generál Siad 

Barre. Ten se na rozdíl od svého 
předchůdce Shermarka nijak netajil 
svojí náklonností k Sovětskému 
svazu. Hned po nástupu do čela 
země nechal rozpustit parlament, 
zakázal ostatní politické strany a tím 
z nového demokratického Somálska 
udělal autoritářský režim. 
Během prvních let své vlády začal 
klást důraz na sociální rovnost 
a pokrok, čímž se mu podařilo 
zmodernizovat zemi a společnost 
zavedením různých sociálních 
programů, které korespondovaly 
s doktrínou Sovětského svazu, 
díky čemuž také od něj a od 
tehdejšího Egypta dostal Barreho 
režim finanční a vojenskou pomoc. 
Jeden z důvodů financování 
Somálska Sovětským svazem bylo 
i protiopatření vůči Etiopii, která 
byla financována Spojenými státy.  
Situace se vyostřila v roce 1974, kdy 
byl po dlouhodobých nepokojích 
svržen císař Etiopie Haile Selassie 
při komunistickém puči. Moci se 
chopila armáda v čele s komunisty, 
ale nijak se nemohli dohodnout, kdo 
stane v čele země. Ve stejném roce 
nastalo v Etiopii jedno z největších 
such za posledních několik 
desetiletí. Zatímco se armáda v 
hlavním městě Addis Abeba hádala 
o to, kdo bude zemi vládnout, a v 
ostatních regionech země obyvatele 
sužovalo sucho, Siad Barre v čele 
Somálska využil příležitosti a začal 
ozbrojovat somálské separatisty, 
převážně v Ogadonu. Díky sovětské 
a egyptské podpoře mělo Somálsko 
v 70. letech největší a nejvyspělejší 

Tragický útok v Somálsku

Filip Husein

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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mezi oběma stranami, ale Somálsko 
mírové vyjednávání odmítlo. Tím 
donutilo Sověty podpořit Etiopii 
místo Somálska, zatímco Spojené 
státy vyhlásily podporu Somálsku. 
I přes fakt, že se zprvu opravdu 
zdálo, že Somálsko definitivně 
Etiopii porazí, v průběhu války 
se ukázalo, že americká podpora 
nebyla zdaleka tak silná jako 
podpora Sovětského svazu. Zatímco 
Američané poslali Somálsku kolem 
100 milionů dolarů, Sověti poslali 
do Etiopie vojenské vybavení v 
hodnotě přes 7 miliard dolarů a k 
tomu ještě vojenské poradce. Navíc 
vyzvali Fidela Castra k vyslání 16 
000 vojáků do Etiopie. Tím byla 

válka rozhodnuta. Somálská vojska 
byla donucena se stáhnout zpátky 
za hranice a Etiopie byla ušetřena 
masivní porážky. 
Somálsko nyní stálo na pokraji 
celkového zhroucení, více než 
třetina armády zemřela během 
války, ekonomika se zhroutila a do 
Somálska se řítila uprchlická vlna 
z Ogedonu. Navrch všeho sucho, 
které nastalo při začátku války, 
neskončilo a rozšířilo se po celém 
Africkém rohu, kde způsobilo 
hladomor. Všechno toto vedlo k 
tomu, že Siad Barre ztratil důvěru 
lidu, a země se nyní ocitla na pokraji 
občanské války. Tvořila se proti 
němu opozice a také část armády 
začala být znepokojena. Nejvíce 
nepokojů vznikalo v severním 
Somálsku, jež bylo nejblíže k 
místům, kde probíhala válka. Zdejší 
obyvatelé Isaaqové se postavili 
proti režimu Siada Barreho a začali 
jej vytlačovat ze severu země. 
Barre odpověděl bombardováním 
jejich tří největších měst, která 
byla kompletně zničena. Během 
bombardování zahynulo přes 
100 000 lidí a přes 400 000 bylo 
donuceno utéct ze země. Genocida 
otřásla celou zemí a netrvalo 
dlouho, než se k boji proti vládnímu 
režimu přidaly i ostatní klany. 
Nakonec v roce 1991 Siad Barre 
uprchl z hlavního města Mogadišu 
a nechal za sebou zemi, která byla 
rozvrácena mezi klany, z nichž 
se každý snažil získat co nejvíce 
území, vlivu a moci v zemi. Jak 
násilí a chaos rostl, národní armáda 
a veřejné složky se rozpustily a v 
zemi nastalo bezpráví.
Neschopnost centrální vlády, 
boj klanů o získání moci v zemi 
a uprchlická krize vedly nejen k 
destabilizaci země, ale také k tomu, 
že se ze Somálska stalo útočiště 
zahraničních a vnitrostátních 
separatistů a džihádistů. Jak krize 
rostla, tak během let uprchla většina 
vzdělaných a bohatých lidí ze země 
pryč. Kvůli nebezpečí a neustálým 
konfliktům byla většina škol zničena, 
a proto je velká část dnešních 
Somálců nevzdělaná, především 

armádu v regionu a s pomocí 
separatistů a nepokojů v Addis 
Abebě měl Barre nyní příležitost 
svého etiopského rivala definitivně 
porazit. V roce 1977 tedy zahájil 
masivní vojenskou operaci s cílem 
získat zpátky Ogedon. Operace byla 
zprvu úspěšná a koncept „Velkého 
Somálska“ se zdál na dosah. Pak ale 
etiopští komunisté v čele s Mengistu 
Mariamem, který byl v čele Etiopie 
až do pádu SSSR, přesvědčili 
Sovětský svaz o své oddanosti 
k marxismu-leninismu, čímž se 
dostal Sovětský svaz do dilematu, 
jelikož nyní byli jeho dva spojenci ve 
válečném stavu. Hlava SSSR Brežněv 
se tedy pokusil o vyjednání míru 

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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děti. To je jedním z důvodů, proč 
teroristické organizace, jako 
například al-Šabab, stále získávají 
více stoupenců do svých řad. 
Situace se nyní v zemi sice zlepšuje, 
avšak pomalu. I přes přítomnost 
více jak 22 tisíc východoafrických 
vojáků teroristické organizace 
jako již zmíněná al-Šabab, která 
má napojení na al-Káidu, stále 
Somálsko využívají jakožto své 
útočiště. Hlavním důvodem, proč 
tomu tak je, není pouze nedostatek 
financování afrických vojáků, ale 
především fakt, že na pohraničí 
většiny sousedních zemí Somálska, 
především Etiopie a Keni, žije velké 
množství etnických Somálců. Kvůli 
tomu většina států sice chce stabilní 

Somálsko, ale zároveň tak slabé, aby 
se nemohlo znovu pokusit uplatnit 
koncept Velkého Somálska, jak se o 
to snažilo v minulosti.
Během konfliktu se severní část 
Somálska, kontrolovaná kmenem 
Isaaq, prohlásila za samostatný 
stát Somaliland. Ten nyní ovládá 
5 z 18 regionů v Somálsku. Díky 
dominanci jediného kmenu si 
Somaliland udržuje stabilní 
existenci a probíhají v něm i 
regulérní nezmanipulované volby. 
Na druhé straně Somálsko má s 
udržením stability velký problém a 
jednou z největších překážek je tzv. 
4,5 bodový systém. Díky němu mají 
sice některé velké klany mnohem 
větší autonomii, čímž si centrální 

vláda udržuje menší kontrolu nad 
některými klany. Zároveň tím ale 
upírá právo některým lidem být 
součástí vlády kvůli jejich klanové 
příslušnosti. Například úřad 
prezidenta je určen pouze pro klany 
Darúd a Hawje. To je také jedním z 
důvodů velké korupce v somálské 
vládě a její neschopnosti, jelikož její 
členové nejsou vybráni na základě 
schopností a kvalit, ale pouze na 
základě kmenové příslušnosti. 
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Etnické čistky, systematické 
vyvražďování, upalování lidí zaživa 
či hromadné znásilňování. To 
nejsou pouze zvěrstva minulosti, 
ale i současnosti, která se dějí v 
dnešní Barmě. Barma byla kdysi 
známá především díky Aun Schan 
Su Ťij, politické vězeňkyni, držitelce 
Nobelovy ceny míru, současné 
ministryni zahraničí a de facto 
hlavě státu, která se zasloužila o 
demokratizaci Barmy. Dnes? Dnes 
je Barma synonymem genocidy. Co 
se tedy stalo, a je to chybou právě 
Su Ťij?
Rohingové, často označovaní jako 
„nejperzekvovanější“ menšina 
na světě, jsou etnická muslimská 
skupina čítající přes 1 milión lidí.  
Ti se do Barmy dostali během 19. a 
20. století, kdy Barma byla Britskou 
kolonií a Rohingové byli posláni do 
Barmy za prací na infrastruktuře, 
a usídlili se právě ve státě Rakhine 
v Barmě. Rakhine je nejzaostalejší 
region Barmy, kde přes 78 % lidí 
žije pod hranicí chudoby. Často 
zde není žádná infrastruktura, 
elektřina, vodovody či nemocnice 
nebo školy. Situaci v Rakhine 
nepomáhá ani barmská vláda, 
která už od získání nezávislosti 
v roce 1948 Rohingy nepovažuje 
za občany Barmy, ale za „ilegální 
bengálské uprchlíky“, a tudíž jim 
upírá právo se vzdělávat, dostat 
lékařskou péči nebo se dokonce 
i ženit.  Krom této systematické 
diskriminace implementované 
vládou, jsou velkým problémem 
také neustále nepokoje, které v 
Rakhine probíhají.  Na jedné straně 
zde máme několik extrémistických 
budhistických skupin, z nich 
největší je Hnutí 969 vedené 
mnichem Ashinem Wirathu, která 
hlásají smrt všem „muslimským 
psům“ pro zachování barmského 
státu a provádějí útoky na vesnice 
Rohingů. Na druhou stranu zde ale 
máme například ozbrojený útok 
Rohingů na policejní základnu 
v roce 2016 nebo neustálé boje 
mezi státní armádou a Arakanskou 

Současná situace v 
Barmě

Filip Husein

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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armádou za spásu Rohingů (ARSA, 
Arakan bylo bývalé jméno regionu 
Rakhine), kterou barmská vláda 
označuje za teroristickou skupinu 
kvůli jejím údajným vazbám na 
islámské extrémisty. Jako odpověď 
na tyto útoky provedla armáda 
Barmy několikrát vojenský zásah 
zaměřený na celou komunitu 
Rohingů. Posledním byl útok 
25. srpna tohoto roku.  Několik 
organizací včetně OSN či Amnesty 
International zdokumentovalo 
rozsáhlé porušování lidských práv 
jako například nezákonná zabití, 
konfiskace potravin, znásilňování 
a sexuální napadání žen a dívek 
či spálení více než 1 000 budov. 
Tím barmská armáda donutila 
uprchnout přes 600 000 Rohingů 
do sousedního Bangladéše, který 
nyní zažívá humanitární krizi. 
Mezinárodní komunita útoky 
odsoudila a obvinila Su Ťij, že 
genocidě nijak nezabránila. 
Dokonce se i mluvilo o stržení její 
Nobelovy ceny. Ale opravdu mohla 
Su Ťij útokům nějak zabránit? 
Barmská armáda, která provedla 
většinu těchto útoků, se na rozdíl 
od ostatních státních armád totiž 
nezodpovídá civilním soudům 
a státní vládě, a je tedy plně 
nezávislá. Barmská armáda má také 
stálých 25 % zastoupení v obou 
komorách parlamentu, což z ní 
dělá 2. největší „politickou stranu“ 
v parlamentu. Kvůli tomu má Su 
Ťij velmi omezené pravomoci. Za 
zmínku nicméně stojí její rétorika, 
kterou nijak neodsoudila jednání 
barmské armády, ba naopak, spíše 
se přiklonila na její stranu. 
Do krize se již zapojila EU, OSN, USA 
či ČLR, které stále jednají o navrácení 
uprchlíků zpátky do Barmy. USA 
zvažuje uvalení sankcí na Barmu, 
zatímco ČLR se snaží o příměří mezi 
ARSA a barmskou armádou a EU 
společně s OSN naléhá na okamžité 
zrovnoprávnění Rohingů v Barmě. 
Jak situace dopadne uvidíme v 
následujících dnech.

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Volby v Africe
V Africe se od srpna tohoto roku 
konaly dvoje důležité prezidentské 
volby. Nejprve v srpnu začaly volby 
v Keni a v říjnu následovaly volby 
v Libérii. Oboje po sobě zanechaly 
velkou kontroverzi.
Libérie
Volby v Libérii, které se konaly 10. 
října, nebyly nijak klidné. Už jenom 
kandidátka byla poněkud zvláštní. 
Kandidoval například fotbalista 
držící zlatý míč či supermodelka. 
A právě fotbalista George Weah 
měl v prvním kole převahu. Získal 
38,4 % hlasů, a tudíž postoupil do 
druhého kola společně s Josephem 
Brokainem který získal 28,8 % hlasů. 
Druhé kolo voleb původně vypsané 
na konec října bylo odloženo na 
7. listopadu kvůli kandidátovi 
Charlesi Brumskinovi který se v 
prvním kole umístil na třetí příčce. 

Obvinil bývalou prezidentku Libérie 
Ellen Johanssonovou – Sirleafovou 
a nynější držitelku Nobelovy ceny 
za mír z podvodu při sčítání hlasů. 
Celé volební období s sebou neslo 
vlnu násilí. Výsledky druhého kola 
zatím nejsou známy.
Keňa
Kenyatta utkal v druhém kole s 
Raikem Odingou. Volební účast byla 
pouhých 34,6 %. Navíc těsně před 
volbami Odinga veřejně odstoupil, 
avšak nepodal řádně dokumenty, 
a tak pro něj mohli voliči hlasovat. 
Nakonec opět vyhrál Uhuru Kenyatta 
s obrovskou většinou která činila 
98,2 % hlasů. Nejvyšší soud chtěl 
výsledek opět anulovat, tentokrát 
kvůli opozici, která zabránila 
volbám v 54 okresech, avšak v den 
rozhodnutí se nedostavil dostatek 
soudců. Kenyatta po výsledku 

vzkázal, že pokud se justice 
rozhodne znovu výsledek anulovat, 
samozřejmě se výsledku podřídí. 
Taktéž jako v Libérii se Keňské 
volby již od začátku potýkaly jak s 
opozičním násilím, tak s policejními 
střety. Konflikty si vyžádaly desítky 
obětí. Volby v obou zemích jsou 
neskutečně důležité pro jejich 
budoucnost, a tak není divu, že za 
sebou táhnou násilné konflikty a 
spoustu kontroverze.

Petra Puškašová

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Pancová a Petr Kott.
Jelikož byl David Rath dle policie 
zadržen ihned po činu, vydala 
ho ještě ten den předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Miroslava 
Němcová. Poslaneckou sněmovnou 
byl 5. června 2012 vydán k 
trestnímu stíhání. Pro stíhání bylo 
183 poslanců, proti dva, šest se 
zdrželo hlasování.
Hned po zadržení, strávil David 
Rath 18 měsíců ve vazbě. Začátkem 
března 2013 policie předala 
státnímu zástupci vyšetřovací 
spis. V kauze bylo obviněno 11 
osob z ovlivňování zakázek ve 
Středočeském kraji. Ovlivňování 
se především týkalo modernizací 
nemocnic, oprav zámku Buštěhrad 
nebo gymnázia v Hostivici. Jako 
hlavní důkaz byly předloženy 
policejní odposlechy. Soudce 
Robert Pacovský rozhodl, že vše 
organizovala Kateřina Pancová 
a Petr Koth, David Rath však o 
manipulacích věděl a dělil se s nimi 
o úplatky. 
V březnu 2013 Okresní soud pro 
Prahu-východ stanovil výši kauce, 
po jejímž složení měl být Rath 
propuštěn. Jeho otec a manželka 
složili kauci ve výši dvou milionů 
korun v polovině března. Přesto 
však státní zástupce Petr Jirát podal 
stížnost na Rathovo propuštění a 
rozhodoval Krajský soud v Praze. 
Proces začal v srpnu 2013. V jeho 
průběhu se dostal Rath na svobodu 
11. listopadu 2013. 
V červenci 2015 byl Rath odsouzen 
za přijetí úplatků v pěti případech 
korupce a manipulace s veřejnými 
zakázkami k trestu odnětí svobody 
ve výši 8,5 let. 
V prosinci 2016 vrátil Vrchní 
soud v Praze kauzu k novému 
projednávání kvůli odposlechům, 
podle odůvodnění rozhodnutí je 
považuje za nezákonné a nesmí být 
použity jako důkaz. 
Proti verdiktu vrchního 
soudu následně podal ministr 
spravedlnosti Robert Pelikán 
stížnost pro porušení zákona k 
Nejvyššímu soudu. Jeho stížnosti se 
vyhovělo, tudíž žalobce bude znovu 
moct argumentovat odposlechy. 

politikem. 14. května 2012 byl 
David Rath zadržen protikorupční 
policii a obviněn z přijetí úplatků. 
Po schůzce s Kateřinou Pancovou 
a Petrem Kottem nesl Rath v rukou 
krabici, o které tvrdil, že v ní má 
víno. Hned na to se ale ukázalo, že je 
plná peněz – kolem sedmi milionu. 
Po dalších domovních prohlídkách 
bylo v domě ředitelky kladenské 
nemocnice Kateřiny Pancové 
nalezeno dalších 30 milionu korun, 
v Rathově domě ještě 10 milionu 
korun. 
Spolu s dalšími zadrženými je 
podezřelý ze spáchání trestných 
činů poškození finančních zájmů 
Evropské unie, přijetí úplatku, 
podplacení a další. Spolu s Rathem 
byla zadržena také Kateřina 

Bývalý politik, který byl v letech 
2006 až 2013 zvoleným poslancem 
na kandidátce České strany sociálně 
demokratické. V Paroubkově vládě 
byl v letech 2005 až 2006 ministr 
zdravotnictví, dále zastával post 
hejtmana Středočeského kraje.
Jeho politická kariéra začala jít 
značně z kopce po rozhovoru 
pro Lidové noviny, kdy v přímém 
přenosu před zahájením rozmluvy 
pan Macek oznámil, že si musí 
vyřídit osobní věc, přistoupil k 
Rathovi a udeřil ho pohlavkem 
zezadu. Macek bránil dobré jméno 
manželky, které v minulosti David 
Rath urazil a pronesl, že si vzala 
Macka jen kvůli penězům. 
David Rath je kvůli své korupční 
minulosti velmi kontroverzním 

David Rath
Karla Kráslová
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Prezidentské volby
Nedávno proběhly volby do poslanecké sněmovny a už za chvíli tu budou volby prezidentské.
Minulé výsledky prezidentských voleb ukázaly rozdělení preferencí dle různých faktorů. Velká 
města, především česká volily Karla Schwarzenberga naopak menší města a vesnice volili Miloše 
Zemana. U voličů, kteří volili v zahraničí suveréně zvítězil Karel Schwarzenberg.
Toto je již minulostí, avšak tato situace může nastat znovu jen Karla Schwarzenberga může 
nahradit jiný pravicový kandidát. Do těchto voleb se přihlásilo 18 kandidátů, ale pouze 9 z nich 
splnilo zákonné požadavky. Oproti minulému roku není mezi kandidáty na prezidenta žádná 
žena.

Pojďme si těchto 9 kandidátů na prezidenta jednotlivě rozebrat.

Miloš Zeman
Vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, obor 
národohospodářské plánování.
Byl členem komunistické strany 
Československa. Po sametové 
revoluci se stává poslancem za 
Občanské fórum po jejím rozpadu 
kandiduje za ČSSD, kdy je jejím 
předsedou a tuto funkci vykonává 
do roku 2001.
Mezi roky 1998-2002 předsedou 
vlády. Založil stranu Strana práv 
občanů Zemanovci (nyní pouze 
Strana práv občanů), která ho během 
minulé i této volby podporuje.
Během minulých voleb získal v 
druhém kole 54,8 %.
Svoji kandidaturu nyní podpořil 
113 tisíci podpisů od občanů.

Jiří Drahoš
Absolvent Vysoké školy chemicko-
technologické.
Nevstoupil do KSČ,získal stipendium 
Humboldtovy nadace a medaili 
Za zásluhy o stát v oblasti vědy I. 
stupně Politicky neangažovaný.
Byl předsedou ústavních odborů, 
zástupcem ředitele a pak osm 
let ředitelem Ústavu chemických 
procesů Akademie věd ČR. V roce 
2003 byl jmenován profesorem 
v oboru chemického inženýrství, 
o dva roky později byl zvolen 
místopředsedou a v roce 2009 
předsedou Akademie věd ČR.
Z kandidátů na prezidenta získal 
nejvíce občasných podpisů a to 140 
tisíc.

Michal Horáček 
Během života vystudoval dvě 
vysoké školy fakultu sociálních 
věd a publicistiky UK a Fakultě 
humanitních studií UK.
Nespolupracoval s KSČ a během 
komunismu byl známy především v 
sázkové dostihové sféře.
V roce 1989 spoluzaložil iniciativu 
MOST, jejímž cílem bylo přivést k 
jednacímu stolu premiéra tehdejší 
vlády a zástupce nezávislých 
občanských iniciativ.
Je textařem a básníkem a byl 
zakladatelem sázkové společnosti 
Fortuna. I přes nejdelší kampaň 
získala jen 86 tisíc podpisů.

Jakub Uhlíř

TÉMA ČISLA
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Marek Hilšer
Nejmladší z kandidátů.Studoval mezinárodní vztahy na UK. Vykonával 
tyto funkce-Předseda Akademického senátu 1. LF UK a pedagog a vědecký 
pracovník na 1. LF UK. Protestoval proti vládě Mirka Topolánka nebo 
reformě vysokých škol. Původně sbíral občanské podpisy, ale nakonec se 
musel spolehnout na 11 senátorských podpisů.

Vratislav Kulhánek 
Vzdělával se na VŠE a European Business School.
Člen KSČ. Předseda představenstva Škoda Auto a předseda Českého svazu 
ledního hokeje. 23 poslanců mu pomohlo ke kandidatuře, jelikož občanské 
podpisy, které získával s podporou strany ODS mu nestačili.

Mirek Topolánek
Vystudoval VTU v Brně. Nevstoupil do KSČ, byl členem stran OF a ODS 
(do roku 2015). Jeho funkce v rámci ODS-předseda vlády,předseda ODS, 
místopředseda senátu,předseda senátorského klubu ODS, předseda rady 
Evropské unie. Před ohlášením kandidatury pracoval v teplárenském 
průmyslu. I přes svoje pozdní ohlášení kandidatury získal 10 senátorských 
podpisů.

Jiří Hynek
Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Je prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obranného a 
bezpečnostního průmyslu je od roku 2011. Je vedoucím české delegace 
v průmyslovém poradním orgánu NATO, působí také v lektorském týmu 
vysoké školy CEVRO Institut. Podpořilo ho 22 poslanců.

Petr Hannig
Vyučil se uměleckým kovářem, poté vystudoval konzervatoř a později 
kompozici na HAMU v Praze. Zpěvák, skladatel, producent, hudební 
vydavatel a politik. V roce 2002 založil Stranu zdravého rozumu (nyní 
Rozumní) Získal podporu 20 poslanců.

TÉMA ČISLA



 I DIPLOMATICKÉ LISTY16

Pavel Fischer
Vystudoval dvě školy Filozofickou fakultu UK a prestižní školu pro 
úředníky E.N.A. V týmu prezidenta Václava Havla měl na starosti tiskový 
odbor, později byl zástupcem tiskového mluvčího a od roku 1999 ředitelem 
politického odboru. Politický ředitel MZV a působil jako poradce pro 
strategické a bezpečnostní otázky pro vládní i nevládní sektor. Od roku 
2015 šéfem analyzační organizace STEM.Velvyslanec ve Francii a Monaku. 
Získal podpisy 17 senátorů.
Pana Fischera jsme měli tu čest přivítat i na půdě naší školy ,když nám 
přednášel o francouzských prezidentských volbách.

Nejvážnější protikandidát současného prezidenta je Jiří Drahoš, který na něj jemně ztrácí.
Samozřejmě tyto průzkumy musíme brát s rezervou, jelikož horký favorit minulých voleb Jan Fischer velmi 
pohořel.

TÉMA ČISLA
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Pořád se ptáte, proč vlastně rostou 
ceny potravin?
Zemědělci si paradoxně stěžují 
na nízké výkupní ceny, kde je tedy 
problém?
Podle prezidenta Potravinářské 
komory ČR Miroslava Tomana 
řetězec tlačí svou cenovou politikou 
na dodavatele, aby prodávali své 
výrobky co možná nejlevněji, avšak 
už nehledí na ceny pro spotřebitele. 
Aktuální průzkum komora provedla 
u několika řetězců, informace o 
cenách pro dodavatele dostala 
přímo od výrobců. Například u 
měkkého tvarohu v nejmenovaném 
řetězci činí přirážka až 98 %, u sýru 
je to něco okolo 81 % a u mléka je to 
58%. Tudíž se z cen, které u tvarohu 
činí něco okolo 10 korun za 250 g, 
vyšplháme až na 24 korun.
Protisměrně však působil výrazný 
pokles cen sezónního ovoce a 
zeleniny, když papriky zlevnily o 
téměř třetinu (30,7 %), brambory o 
18,6 % a rajčata a mrkev o 10,2 %. 
Levnější byly i banány (9,1 %). Ceny 
masa zůstávají stabilní (hovězí zadní 
+0,7 %, stejně jako vepřová pečeně). 
Ceny kuřat sice stouply (+3,9 %), 
ale jejich růst se nevymykal kolísání 
hodnot v jednotlivých měsících 
letošního roku. Cena chleba i bílého 
pečiva zůstala oproti červenci 
prakticky stejná. Nově se objevil 
předtím nepozorovaný růst cen 
těstovin a rýže, naopak znatelně 
klesla cena alternativ másla 
(rostlinný roztíratelný tuk) zčásti 
kompenzující jeho následující 
zdražení. Další snižování cen 
bylo především v oddíle odívání 
a obuv. Ceny oděvů klesly vlivem 
nižších výprodejových cen o 4,7 % 
a ceny obuvi ze stejného důvodu 
o 5,5 %. K poklesu došlo i u cen v 
oddíle bytové vybavení, zařízení 
domácnosti, a to především díky 
snížení cen přístrojů a spotřebičů 
pro domácnost o 1,1%.

David Řepa

Zdražování potravin v 
České Republice
Zdražování potravin je čím dál tím 
větším diskuzním fenoménem. V 
září se zvýšily spotřebitelské ceny 
až o 2,7 %, důvodem je hlavně 
zdražování potravin a nejedná se 
pouze o máslo. Na rekordní hodnotu 
187,5 koruny za kilogram se v 
červnu dostala cena másla, oznámil 
Český statistický úřad. Máslo je 
nejdražší v historii, za klasickou 
kostku másla zaplatíte okolo 50 
korun, což je o 12 % víc, než byste 
za něj zaplatili například v červnu.
Není to však pouze o másle, ačkoliv 
tam je nárůst ceny velmi markantní, 

zdražily i mléčné výrobky, jako jsou 
například sýry nebo jogurty. Cena 
sýrů meziročně stoupla o 16 % a u 
jogurtu o 13 %. Meziročně stoupla i 
cena vajec o 25 %.
Cena zejména živočišných produktů 
stoupá, někde až rapidním tempem. 
Je to mimo jiné způsobeno dnešním 
globálním trendem, kdy se vrací 
do módy smetanové a plnotučné 
výrobky. Tudíž s tímto růstem 
poptávky po smetaně do jogurtů 
či jiných výrobků pak zbývá méně 
na produkci másla. Celé to posiluje 
pokles mléčné produkce v EU.



 I DIPLOMATICKÉ LISTY18

Homosexuální komunita v ČR a 
jejich práva
Homosexuální komunita vzniká, jestliže lidé pociťují v určitých situacích tlak jiných lidí a 
cítí se omezováni při naplňování svých tužeb. K homosexuální komunitě se připojují lidé, 
kteří se přiznali ke své odlišné sexuální orientaci. Jak je tato komunita vnímána v české 
společnosti a jaká mají homosexuálové práva?

Mnoho lidí si plete význam slov 
komunita a menšina. Tato slova 
ale označují zcela jiné skupiny 
lidí. Do homosexuální menšiny 
patří všichni, které přitahují stejná 
pohlaví, avšak do homosexuální 
komunity patří jen ti, kteří tam 
patřit chtějí – ti, kteří se veřejně 
přiznali. Pokud se podíváme 
do historie v českých zemích, 
zjistíme, že vycházely časopisy, 
které homosexualitu podporovaly 
a dávaly homosexuálům možnost 
vyjádřit svůj názor. Například 
během období první republiky 
vycházel několik let časopis Hlas 
sexuální menšiny. Avšak ani přesto 
nezůstávalo homosexuální chování, 
podle trestního zákoníku z roku 
1852, beztrestné. K zániku trestnosti 
homosexuality došlo až s novým 
trestním zákoníkem roku 1961. V 
roce 2006 bylo v České republice 
zákonem schváleno registrované 
partnerství homosexuálů. Mimo 

to je zde již od roku 1961 povolen 
stejnopohlavní sexuální styk. Mezi 
práva, která homosexuálové mají, 
patří například pěstounská péče. 
Dále mají právo na ochranu proti 
diskriminaci, v přístupu ke zboží a 
službám, v zaměstnání a v ostatních 
oblastech (homofobní urážky, 
zločiny z nenávisti). 
Česká republika patří z hlediska práv 
homosexuálů mezi nejliberálnější 
země střední Evropy. Postavení 
homosexuální komunity v české 
společnosti je ovšem i nadále velmi 
individuální. Pokud je povědomí a 
znalosti o homosexuální komunitě 
ve společnosti nízké a ovlivněné 
názory prezentovanými v médiích, 
nelze očekávat pochopení pro 
problémy, se kterými se příslušníci 
této komunity setkávají. 
Je nanejvýš důležité, abychom si 
vytvářeli vlastní názory a nebyli 
ovlivňováni, někdy až slepými, 
postoji společnosti. Přeci jen jsou 

homosexuálové stejnými lidmi, 
jako jsme my, a nijak se od nás 
zásadně neliší. Jak bylo prokázáno, 
se svou sexuální orientací se člověk 
narodí. Stejně tak jako s barvou 
pleti, očí nebo vlasů. I přesto, že 
se v našem společenství nacházejí 
lidé, kteří homosexuální jedince 
neberou jako sobě rovné. V České 
republice je převaha lidí, kteří se s 
tímto faktem smířili a pochopili, že 
jsou to taktéž lidé. Mimo to se u nás 
postoj k homosexuálům radikálně 
změnil, což prokazuje studie z 
roku 2015, která ukázala, že 23 % 
Čechů by nechtělo mít za sousedy 
homosexuální pár. To je o 19 % 
méně než v roce 2003. K uzavření 
registrovaného partnerství 
homosexuálních párů se v roce 2005 
vyjádřilo kladně 61 % populace. V 
roce 2017 se k této otázce pozitivně 
vyjádřilo 76 %. S osvojením dítěte 
souhlasilo v roce 2005 pouze 19 % 
lidí. V roce 2017 se tento počet zvedl 
na celých 51 %.  Poslední z výzkumů 
se týkal uzavření manželství mezi 
homosexuály, přičemž v roce 2005 
odpovědělo 38 % dotázaných 
kladně a v roce 2017 počet 
kladných odpovědí vzrostl na 52%. 
Tento průzkum nám jednoznačně 
dokazuje, že většina heterosexuálů 
chápe, že homosexualita není 
nemoc. Všichni by měli mít právo 
žít plnohodnotný život, ať už jsme 
kdokoliv.  Musíme se naučit přijímat 
nová fakta a nebát se změn. 

Klára Vyhnálková

DOMÁCÍ SCÉNA
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Nedostatek učitelů na školách

Nyní se zdá, že zvyšování platů 
učitelů skutečně nastalo a snad 
i bude pokračovat. Platy jsou 
samozřejmě ve školské sféře 
naprosto katastrofální. Ovšem 
není to jediný důvod nedostatku 
učitelů na školách, který se bude 
pravděpodobně v dalších letech 
ještě zhoršovat. Podle výzkumu 
agentury SC&C pro Pedagogickou 
fakultu Univerzity Karlovy, který 
byl zveřejněn na jaře letošního 
roku, hrozí do 3 let kolaps ve 
školství kvůli akutnímu nedostatku 
nových učitelů. Když se podíváme 
na současné složení pedagogického 
sboru, tak je podíl učitelů, kteří jsou 
kantory několik let po absolvování 
vysokoškolského studia, jen 1,7 
%. S tím také souvisí to, že i z těch 
mála učitelů, kteří nastoupí po 
vystudování, velká část po pár 
letech ze škol odchází do jiného 
oboru. 
Problém je již v samotných 
pedagogických fakultách a jejich 
nastavení. Jejich první problém je 
již v tom, že jich je mnoho, navíc 
většinou slouží spíše jako náhradní 
varianta nebo jistota, než první 
volba pro vysokoškolské studium. 
Z toho také vyplívá fakt, že málo 
absolventů pedagogických fakult 
jde reálně učit. Z výzkumu SC&C 
vyplívá, že do školství jde jen 40 % 
absolventů pedagogických fakult. 
Přitom nezájem učit není vždy 
vytvořen až během studia. Data ze 
stejného průzkumu ukazují, že již 
v době nástupu na pedagogickou 
fakultu ¼ studentů od začátku ví, 
že nechce jít učit a obor studují 
jen kvůli titulu. Vedlo toho další ¼ 

nastupujících studentů neví, zda by 
učit chtěla. 
Nejvíc se odliv učitelů týká jazykářů, 
kteří snadno najdou uplatnění jinde. 
Problém je také s učiteli přírodních 
věd, matematiky nebo fyziky. 
Naproti tomu nejvíce absolventů, 
kteří jdou učit, je z oboru učitelství 
pro 1. stupeň. 
Ovšem tento problém by se dal 
vyřešit také jinak. V současné době 
platící zákon o pedagogických 
pracovních nám říká, že by neměli 
učit lidé, kteří nemají pedagogické 
vzdělání (existuje samozřejmě 
několik málo výjimek, které jdou 
pro určitou dobu vyjednat). Nyní 
tedy podle tohoto zákona nejde, 
aby člověk vystudovaný v oboru 
mohl svůj obor vyučovat. To přináší 
další problémy, jelikož řada lidí by 
ráda učila, ale přijde jim zbytečné 
doplňovat si pedagogické vzdělání, 
které si musí, i na veřejných 
školách, zaplatit. Navíc i podle výše 
zmíněného průzkumu se studenti 
nedomnívají, že by jejich učitelé 
museli mít přímo pedagogické 
vzdělávání. 
Proč máme takový nedostatek 
učitelů, není přesně dáno. Má to 
zjevně několik faktorů. Jedním z nich 
je ztráta učitelské prestiže. Dalším 
je minimum benefitů a podpory 
a kladení značných překážet a 
administrativní zátěže. K tomu 
můžeme přičíst katastrofální stav 
financování školství a platů učitelů. 
Statistiky sice uvádí, že učitelé mají 
115 % průměrné mzdy, ovšem to 
je bráno všeobecně, nikoliv podle 
průměrné mzdy vysokoškolsky 
vzdělaných lidí. A právě z těch mají 

učitelé nejnižší příjmy. Začínající 
učitel na základní škole si v loňském 
roce vydělal necelých 25 000 korun 
měsíčně, což je zvláště problémové 
pro učitele v Praze, kde jsou výrazně 
vyšší životní náklady než v ostatních 
krajích. Statistiky nám ukazují, že 
ze zemí, které jsou členy OECD, 
platíme učitele ze všech nejhůř.
Vláda v letošním roce sice 
odsouhlasila zvýšení platů pro 
státní zaměstnance a ještě vyšší 
zvýšení platů pro učitele. Toto 
rozhodnutí ovšem byla spíše z 
nouze ctnost a nebýt předvolebního 
období, tak by patrně toto navýšení 
vůbec neprošlo. Nyní, když je 
již po volbách, je třeba, aby se 
na příslušných místech začalo 
debatovat o tom, jakým způsobem 
by se mělo změnit financování škol 
a platy učitelů. Bez této reformy 
není pravděpodobné, že bychom 
mohli výrazně zlepšit systém 
našeho školství.

Jakub Janik

DOMÁCÍ SCÉNA

Před volbami se snad každá politická strana oháněla potřebou zvýšení platů učitelů a jako 
před každými volbami označovali školství jako jednu ze svých hlavních priorit, uvidíme, 
jaká bude tentokrát realita.
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ROZHOVOR S PROF. LUBOMÍREM 
KOPEČKEM
Jak reprezentuje Miloš Zeman Českou republiku? Proč začal měnit svou zahraničně-
politickou orientaci? Jaká je možnost, že získá mandát již v prvním kole? Na to a mnohem 
víc vám odpoví prof. Lubomír KOPEČEK, významný politolog z Masarykovy univerzity, 
který se dlouhodobě zaměřuje na českou politiku, a autor knihy «Miloš Zeman – příběh 
talentovaného pragmatika: Intelektuál válčí s intelektuály».
Reprezentuje Miloš Zeman náš stát důstojně? Je 
Zeman ohrožení pro demokracii v zemi?
Každý prezident českého nebo československého 
státu měl nějakou představu reprezentace. U Havla 
to byla určitá představa morálního vůdce. U Klause 
euroskeptický prezident se silnou ekonomickou vizí. 
Zeman zosobňuje lidovou představu politika, který 
se obrací k mase. Jestli je ohrožením pro demokracii? 
Komplikovaná otázka. V tuhle chvíli se zdá, že 
samozřejmě Českou republiku tlačí v některých věcech 
dost na Východ, na druhou stranu a z hlediska toho, co 
dělá a jaké je jeho postavení v politickém systému, tak 
on zas tak super velké možnosti nemá.

Proč Zeman změnil svou zahraničně-politickou 
orientaci, když v 90. letech prosazoval vstup ČR do EU 
a NATO?
Já mám dvě vysvětlení. První, spojené s jeho povahou, 
duší, politickým fungováním, když se podíváte na to, 
co dělal před rokem 89, po roce 89, tak tam je vidět 
mentalita člověka, který hodně tíhne na Východ. Já v té 
knížce píšu, že by mu slušela spíš step nebo tajga než 
malá česká kotlina. Druhá věc je spojená s tím, kdo mu 
vlastně pomohl ke znovuzvolení. Podíváte-li se, kdo 
financoval kampaň v roce 2013, tak to byli mnohdy lidé, 
skupiny, kteří nějakým způsobem obchodují směrem na 
východ, takže pro ně dává samozřejmě smysl podpořit 
někoho, kdo je ochoten tímhle způsobem vystupovat 
vstřícně směrem k Rusku, směrem k Číně.

Je možné, že kancelář prezidenta odmítá vydat 
lékařskou zprávu Miloše Zemana, aby se nezjistilo, 
že to odporuje dřívějším vyjádřením a mohlo by to 
uškodit jeho kampani?
Člověk, kterému je čtyřiaosmdesát a má zjevně docela 
velké pohybové problémy a bůhví co vlastně ho trápí, 
tak v prezidentské kampani podle mě rozumně žádnou 
zdravotní dokumentaci prezentovat nebude, protože 
by se z toho stalo ještě větší téma, než to v tuhle chvíli 
je.

Kdo by mohl být největší soupeř Zemana?
Průzkumy něco ukazují. Uvidíme, jak to za dva měsíce 
dopadne. Nemám křišťálovou kouli, nejsem futurolog 
profesí jako pan prezident. V danou chvíli tady máme 
tři kandidáty, kteří mají zjevně šanci se dostat do 
druhého kola. Stávající prezident, pan Drahoš, pan 
Horáček, uvidíme.

Máte vy osobně nějakého favorita pro tuto 
prezidentskou volbu?
Já mám samozřejmě nějaký osobní názor. Na druhou 
stranu sleduji-li to, co se teď děje, pan prezident má 
opravdu velké šance, že obhájí. Což mimochodem ale 
není zase nic výjimečného, obhajující prezident prostě 
má z povahy věci velkou výhodu před kýmkoliv dalším. 
Podíváte-li se na prezidentské volby kdekoli jinde, tak 
tam obhajující prezident jenom zřídka prohraje.

Jaká je šance, že Zeman získá mandát již v prvním 
kole?
Velké nejsou. Máme-li dvoukolový volební systém, kde 
na přímé vítězství potřebujete v prvním kole získat 
přes 50 %, tak přesto, že Zemanova stávající podpora 
je vysoká, těch 50 % velice pravděpodobně nedosáhne.

Kdybychom se vrátili k té lidové politice, myslíte 
si, že to reprezentuje názor většiny občanů České 
republiky? Jelikož mě připadá, že to spíše oslovuje 
jeho voliče než většinu ČR.
Zavedli jsme si přímou volbu, která nutně vede k tomu, 
že kandidáti vystupují jinak než při nepřímé volbě 
parlamentem. Vedete-li kampaň, potřebujete získat 
samozřejmě lidi, kteří vás budou volit. Havel ani Klaus 
tohle postupovat nemuseli. Přímá volba má negativní 
dopad na kulturu toho, jak funguje česká politika a 
prezidentská kampaň.

ROZHOVOR

Blerta Sejdija
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Dne 6. září 2017 katalánský 
parlament schválil nový zákon, 
kterým vyhlásil nové referendum 
o svojí nezávislosti. Zákon o 
referendu byl ovšem ústavním 
soudem Španělska prohlášen 
za neplatný. Přes aktivní odpor 
španělské ústřední vlády se 
hlasování uskutečnilo 1. října 2017. 
V důsledku zásahu španělské policie 
proti hlasování bylo zraněno téměř 
900 osob. Podle údajů katalánské 
regionální vlády se 90,09 % z 2,26 
milionu hlasujících vyslovilo pro 
nezávislost, volební účast byla 
okolo 42 % oprávněných voličů. 
S odvoláním na tyto výsledky 27. 
října 2017 katalánský parlament 
vyhlásil jednostrannou nezávislost 
Katalánska na Španělsku a schválil 
vyhlášení nezávislého státu 
Katalánská republika. Španělský 
parlament mezitím schválil 
omezení autonomie a převzetí 
kontroly nad regionem. Půl milionu 

lidí v ten den demonstrovalo v 
Barceloně na podporu katalánské 
nezávislosti. Tím eskalovala nově 
vzniklá politická krize v Katalánsku. 
Tuto událost již od počátku 
provázely velké nepokoje, které 
nenechaly chladnými ani ostatní 
země Evropské unie. Dlouhou dobu 
panoval v ulicích chaos, policie byla 
v pohotovosti a docházelo k mnoha 
potyčkám. 
Španělská vláda, která považuje 
referendum i všechny snahy o 
nezávislost za neústavní, zesílila 
ekonomický tlak na Katalánce 
přijetím dekretu umožňujícího 
firmám přenést sídlo z Katalánska 
bez souhlasu valné hromady 
akcionářů. Autonomní vláda tvrdí, 
že byly při zásazích bezpečnostních 
složek, které do Katalánska vyslala 
centrální vláda, aby lidem zabránily 
hlasovat v referendu, zraněny stovky 
lidí. Policisté prý na Katalánce 
stříleli gumové projektily a bili je. 

Katalánská vláda je rozladěna také 
z pokračujícího rozmisťování tisíců 
členů španělské civilní stráže v 
regionu.
Španělská justice v souvislosti s 
organizací referenda v září zadržela 
řadu katalánských úředníků a 
nyní vyšetřuje mimo jiné velitele 
regionální policie a vůdce dvou 

Katalanská krize
Zbyněk Petržilka

ARÉNA NAZORŮ



DIPLOMATICKÉ LISTY I 23

občanských organizací, jež stojí v 
čele separatistického hnutí.
Puigdemont opakovaně prohlašuje, 
že nároku na nezávislost se nevzdá. 
Uznáním výsledků plebiscitu ze 
strany Madridu podmiňuje otevření 
dialogu s centrální vládou, po 
kterém volají španělská i světová 
média a mnoho evropských politiků.

Evropská komise vyzvala k rychlému 
návratu od konfrontace k dialogu. 
Její mluvčí Margaritis Schinas také 
zopakoval dosavadní postoj komise, 
že chaotické referendum nebylo 
podle španělské ústavy legální a že 
jde o vnitřní záležitost Španělska. 
Opakovaně odmítl odpovědět 
na otázku, zda jsou za násilí 

odpovědné španělské policejní síly. 
Schinas také poznamenal, že pokud 
by referendum o nezávislosti bylo 
v souladu se španělskou ústavou, 
ocitlo by se nezávislé Katalánsko 
mimo Evropskou unii.

ARÉNA NAZORŮ



 I DIPLOMATICKÉ LISTY24

Nezávislost Katalánska, situace, 
která vyvolala pozornost celého 
světa. Je to situace, která by se měla 
řešit teď, než to dojde někam dál. 
Za mě řešení je jediné, schválení 
Madridem katalánské referendum 
a vyhlášení Katalánska nezávislým 
státem. 
Boj Katalánska o autonomii sahá 
až to Středověku, během celé 
doby, co Katalánsko bylo součásti 
Španělska mu bylo opakovaně 
bráněno v držení se svých tradic, 
projevování katalánské identity a 
mluvení katalánštinou. Ano, tento 
region na severovýchodě Španělska 
má dokonce svůj vlastní jazyk, 

který je využíván na úřední úrovní. 
Myslím si, že Katalánci splňuji 
kritéria být uznanými jako národ, 
jsou svébytným etnikem s vlastním 
jazykem, kulturou, tradicemi a 
identitou. Jsme škola ŠMVV, tudíž 
bychom již dávno měli vědět o 
existenci jakých si práv patřících 
každému. V nezávislosti Katalánska 
jasně vidím nepřípustné porušení 
pravá národa na sebeurčení. Je to 
právo dané každému, 90 % voličů 
jasně ukázalo kým se cítí být. 
Nejen, že Madrid ignoruje právo 
na sebeurčení, ale také brání v jeho 
výkonu, když nařídil katalánské 
policii obsadit místa určená k 

volbám, stovky lidí bylo zraněno. 
Tímto aktem, kdy Madrid nechce 
přistoupit na dialog s Katalánskem, 
demonstranti získávají více a více 
sympatizantů dokonce mezi těmi, 
kdo byli proti nezávislosti. 
Kromě katalánské identity ke krizi 
také přispívá otázka katalánských 
peněz. Není totiž novinkou, 
že tento region je nejbohatší 
region Španělska. Katalánci jsou 
nespokojený s tím, že musí živit 
Madrid a další chudé regiony 
země. Tady vidím další narušení 
mezinárodního pravá centrální 
vládou a tím je právo se rozhodnout 
o své budoucnosti. Katalánci chtějí 
mít pod kontrolou rozdělování 
příjmů z daní, jelikož momentálně 
posílají do Madridu více peněz, 
než od něj přijímají. Říkáte si, proč 
tak radikální kroky kvůli daním? 
Katalánsko se snažilo domluvit 
o jiných podmínkách daňového 
režimu, Madrid jim však nevyšel 
vstříc ani v této otázce, lidé mají 
plné zuby ignorování ze strany 
vlády. Také nynější problém s 
daňovým režimem znemožňuje 
investicím v regionu, vždyť již více 
než 100 let nemohou dostavět 
katedrálu Sagrada Familia, myšleno 
s nadsázkou. 
Krize mi v něčem připomíná situaci 
s Doněckem a Luganskem, východní 
regiony Ukrajiny, které byly taktéž 
ignorovány centrální vládou, z 
téhož důvodu – přínos peněz. Je 
těžké si představit občanskou 
válku uvnitř členského státu EU, 
ale i tak mějme na paměti kam 
nespokojenost východní Ukrajiny 
dovedla celou situaci. Vláda Mariana 
Rajoye se boji přijít o katalánské 
peníze, avšak větší problém bude 
až přijde o celý region. Na závěr 
mi dovolte připomenout jednu 
událost z roku 2012, kdy Evropská 
unie obdržela Nobelovou cenu za 
mír a boj o demokracii. Udělení 
ceny neznamená, že můžeme 
složit ruce a odpočívat. Povinnosti 
EU je napomenout Madrid za 
nedemokratická rozhodnutí v 
otázce Katalánské nezávislosti. 

PRO nezávislost 
Katalánska

Anton Pavlenko

ARÉNA NAZORŮ
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PROTI nezávislosti Katalánska
Ke konci Října 2017 vyhlásila 
katalánská vláda plebiscit o 
nezávislosti regionu na Španělsku. 
Ve výsledku 90,2% (zúčastnilo 
se 2,3 milionů lidí) hlasovalo 
PRO nezávislost Katalánska na 
Španělsku. Ráda bych představila 
své stanovisko jako odpůrce 
nezávislosti Katalánska. Nerada 
bych však vystupovala jako 
absolutní negativista vzhledem k 
tomu, že svým způsobem nezávislost 
Katalánska není nemožná ani 
se nemusí jevit jako nežádoucí. 
Nicméně tento akt katalánské vlády 
je už od samého počátku ilegální. 
Jedná se o protiústavní krok – Ústava 
Španělského království zakazuje 
vyhlašování plebiscit z iniciativy 
správy autonomních oblastí. Ve 
Španělsku je na 17 autonomních 
oblastí, proto z hlediska Vertikální 
dělby moci je decentralizované a 
to dává prostor separatistickým 
tendencím (např. Baskicko). 
Důležité je také zmínit, že vyhlásit 
nezávislost na základě výsledků 
lidového hlasování není dostatečné 
a zcela jistě není legitimní. 
Vytvoření základů nové státnosti by 
pro Katalánsko nemuselo být úplně 
problematické vzhledem k tomu, 
že má veškeré základní databáze 
vzhledem k regionální správě, ale 
jsme zase u problematiky právní. 
Je zde i otázka pro mezinárodní 
společenstvo jak k výsledkům 
daného referenda přistupovat. 
Pokud mezinárodní společenství 
uzná nezávislost Katalánska na 
Španělsku, může to ovlivnit vztahy 
mezi Španělskem a jeho spojenci 
(partnery) a také to může vytvořit 
jistou míru protiřečení postojů 
vzhledem k neuznání referenda 
na Krymu o jeho nezávislosti 

na Ukrajině a připojení k Ruské 
federaci (Krymské referendum bylo 
provedeno v rozporu s Ústavou 
Ukrajiny). Takový krok by mohl vést 
k právní nejistotě.
Jedním z mých osobních argumentů 
je jednoduchý fakt toho, že Barcelona 
pro mě je součástí Španělska a jeho 
kultury. Soupeření Barcelony a 

Madridu zde je po dlouhá desetiletí, 
avšak to mnohokrát nebylo 
důvodem k oddělení Katalánska. 
Z mého pohledu by se Katalánská 
krize měla vyřešit do jisté míry 
kompromisem – Katalánsko 
zůstane součástí Španělska s jistou 
mírou autonomie. 

Karina Leonova

ARÉNA NAZORŮ
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Zimní olympijské hry 
2018

Michal Valtr

SPORT

Pchjongčchang se tak mohou 
těšit na celkem 102 sportovních 
událostí v celkem patnácti 
sportech. Na letošních ZOH budou 
navíc představeny čtyři zcela nové 
disciplíny: vzdušný snowboardingu 
(nahradí paralelní slalom), smíšený 
curling, masové rychlostní bruslení 
a smíšené alpské lyžování. Svou 
účast na ZOH 2018 deklarovalo 
86 států s tím, že otazník vysívá 
nad dvěma státy. Jedním je Severní 
Korea, která může na hry vyslat dva 
své krasobruslaře. To, zda nakonec 
dorazí, závisí především na vůli 
Kim Čong-una a aktuální situaci 
v regionu. Druhým státem, jehož 
účast na ZOH je nejistá, je Ruská 
federace, která se aktuálně zmítá 
ve dopingovém skandálu ruské 
atletiky.
Závěrem něco málo k české účasti 
na ZOH 2018. Česká republika bude 
v Koreji „obhajovat“ rekordních 8 
medailí z minulých ZOH v Soči. Čeští 
hokejisté vstoupí do olympijského 
turnaje v Pchjongčchangu 15. února 
2018 zápasem proti domácím 
Korejcům. V základní skupině A je 
dále čekají vítězové posledních dvou 
turnajů pod pěti kruhy Kanaďané a 
Švýcarsko. Hokejová utkání však 
budou ochuzena o hráče hrající v 
NHL, kterým vedení ligy nedovolilo 
poprvé od roku 1998 nastoupit. 
České olympioniky bude na hrách 
inspirovat odkaz Jiřího Rašky. 
Každý z reprezentantů dostane 
„Raškovku“, čepici inspirovanou 
legendárním kulichem, ve kterém 
získal skokan na lyžích první 
českou zlatou medaili na ZOH v roce 
1968 v Grenoblu. Jak budou čeští 
sportovci úspěšní, se brzy dozvíme. 
Za redakci Diplomatických listů jim 
však budeme držet palce a přát jim 
co nejlepší sportovní výsledky!

maskot představuje medvěda 
ušatého, který se v jihokorejské 
přírodě volně vyskytuje a v rámci 
mytologie představuje pevnou vůli 
a odhodlání. Jedinou výraznou 
komplikací při přípravě her 
představovala otázka bezpečnosti. 
Při pohledu na statistiky kriminality, 
která je v zemi velmi nízká, by mnohé 
z nás tato otázka bezesporu vůbec 
nenapadla. Problém bezpečnosti 
totiž není zapříčiněn vnitřní situací 
v Jižní Korey, ale naopak situací 
v jejím sousedství. V posledních 
několika letech, přesněji od roku 
2011 dochází totiž k pravidelné 
eskalací napětí mezi Severní 
Koreou (KLDR) a Jižní Koreou, 
respektive USA a Japonskem. 
Bezpečnostně-politická situace se 
odrážela na podobě téměř všech 
olympijských her (nejsilněji v době 
Studené války), ale pro nadcházející 
hry se dá očekávat, že do jejího 
průběhu promluví i vrcholná 
politika. Režim v Pchjongjangu 
si bezesporu nenechá ujít tuto 
mimořádnou příležitost k tomu, 
aby celému světu dokázala svou 
vojenskou sílu a vyspělost. To, že 
by mohlo dojít k přímému útoku na 
sportoviště a tím i bezprostřednímu 
ohrožení sportovců a diváků, je 
téměř nereálné. Jednak proto, 
že primárním soupeřem KLDR 
jsou Spojené státy, nikoli celé 
mezinárodní společenství, které 
bude na hrách přítomno, tak i proto, 
že by případný útok znamenal 
definitivní pád vlády Kim Čong-una.
Diváci ZOH v jihokorejském 

Po čtyřleté odmlce se nám na 
scénu opět vrací zimní olympijské 
hry (dále jen „ZOH“), které se v 
nadcházejícím roce, respektive od 
8. února odehrají v jihokorejském 
městě Pchjongčchang (neplést 
si Pchjongjangem (hlavní město 
KLDR)). Po japonských městech 
Sapporo (ZOH 1972) a Naganu (ZOH 
1998) a ruském Soči (ZOH 2014) 
se bude jednat v pořadí již o čtvrté 
asijské město, které bude hostit 
tento svátek zimních sportů. Cesta 
k získání pořadatelského statusu 
pro konání ZOH 2018 však nebyla 
vůbec snadná. Pchjongčchang se 
musel utkat s takovými městy 
jako byl Mnichov, který hostil již 
letní olympijské hry v roce 1972 
a aspiroval tak na pozici prvního 
města, jenž by pořádalo oba typy 
olympijských her, a francouzské 
Annecy. Členové olympijského 
výboru nakonec 6. července 2011 
zvolili již v prvním kole pořadatelem 
zmíněný Pchjongčchang, který 
získal 63 z 95 hlasů. Po  oficiálním 
získání pořadatelského statusu 
se rozběhly přípravy. Co se týče 
sportovišť, tak ty byly většinou 
jen modernizovány a většina z 
nich byla již ve městě zbudována 
před získáním pořadatelství. Za 
oficiální znak  ZOH bylo zvoleno 
korejské písmeno hangul, které 
tvoří počáteční  písmena města.  
Naopak  za maskoty her byly 
vybráni Suhorang a Pandabi. 
Zatímco prvně zmíněný je bílý 
tygr, který je v korejské mytologii 
symbolem obrany, tak druhý 
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Filmy
25.01.2018
 S LÁSKOU VINCENT
(Animovaný / Krimi / Drama, Velká Británie / Polsko)

11.01.2018
ROMAN J. ISRAEL, ESQ.
(Drama / Krimi, USA)

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi 
S láskou Vincent (Loving Vincent) navazuje na slova 
samotného génia, který jednou pronesl, že «může 
komunikovat pouze skrze své malby». Byl natočen 
kombinací hraného filmu a animace originálních 
olejomaleb.  Jedná se o první film svého druhu na světě. 
Předlohou pro animované obrazy jsou hrané scény se 
skutečnými herci.

J. Israel, Esq. je dramatickým thrillerem, který se 
odehrává v samém srdci přetíženého soudního systému 
v Los Angeles. Denzel Washington v něm představuje 
odhodlaného a idealistického obhájce, jemuž život 
zcela rozvrátí série bouřlivých událostí, které jsou 
velkou zkouškou pro aktivismus, jenž dosud celou jeho 
kariéru charakterizoval. V roli ambiciozního bohatého 
právníka, který Romana zaměstná ve své společnosti, 
se představí Colin Farrell Falcon.

11.01.2018
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
(Drama / Historický / Válečný, Velká Británie)

04.01.2018
KOLO ZÁZRAKŮ
(Drama, USA)

V několika dnech, kdy se Winston Churchill stal britským 
premiérem, musel čelit té nejdivočejší a nejzásadnější 
zkoušce – buď vyjednat mírovou smlouvu s nacistickým 
Německem nebo bojovat za ideály a svobodu národa. 
Nezastavitelné síly nacistů rukují západní Evropou a 
hrozba invaze je čím dál větší. Lid je nepřipraven, král 
skeptický, vlastní strana stojí proti němu...Churchill 
musí sjednotit národ a vydat se směrem, který změní 
historii. 

Woody Allen vždycky dokáže do svých filmů sehnat 
skvělé herce a ani jeho novinka Wonder Wheel není 
výjimka. Navíc se v ní opět podíváme do minulosti a 
klasicky do New Yorku. Tentokrát to bude do padesátých 
let a na Coney Island, kde je obří zábavní park, v němž 
pracuje i mladý plavčík. A právě on bude vyprávět 
příběh chlapíka, který se stará o provoz kolotočů a jeho 
manželky.

KULTURA
Merzliakova Ekaterina
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Koncerty
11.02.2018
The Chainsmokers
(Tipsport arena)

10.03.2018
The Weeknd
(O2 arena)

16.01.2018
Wolf Alice
(Roxy Prague)

11.01.2018
The Illusionists
(Kongresové centrum)

16.01.2018
STOMP
(Kongresové centrum) 

20.01.2018
Alan Walker
(O2 arena)

KULTURA

Merzliakova Ekaterina
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Dny otevřených dveří
Akademie výtvarných umění v Praze 15. - 22. 6. 2018
Masarykova univerzita 
 Ekonomicko-správní fakulta  22.1.2018
 Fakulta sociálních studií 19. a 20. 1. 2018
Slezská univerzita v Opavě 
Fakulta veřejných politik 25. 1. 2018 a 27. 1. 2018
Obchodně podnikatelská fakulta 23. 1. 2018
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  25. 1. 2018
Fakulta sociálně ekonomická 25.1.2018
Fakulta umění a designu 25. 1. 2018
Univerzita Karlova v Praze 11. 11 2017
Fakulta humanitních studií 17. 1. 2018
Fakulta sociálních věd – Ekonomie a finance 2. 2. 2018 / 8. 6. 2018
                                            – Žurnalistika 2. 2. 2018
Fakulta tělesné výchovy a sportu 19. 1. 2018
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 6. 12. 2017 / 1. 2. 2018
Právnická fakulta 7.2.2018
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta logistiky a krizového řízení  8. 12. 2017, 9. 2. 2018
Fakulta managementu a ekonomik 8. 12. 2017, 9. 2. 2018
Fakulta multimediálních komunikací 8. 12. 2017, 9. 2. 2018
Vysoká škola ekonomická v Praze 19. 12. 2017, 24. 3. 2018
Fakulta financí a účetnictví  26.1.2018
Fakulta managementu 31. 1. a 17. 3. 2018
Fakulta mezinárodních vztahů 20.1.2018
Fakulta podnikohospodářská 2.2.2018
Policejní akademie České republiky 17. 2. 2018

Pozor!
Maturitní a Imatrikulační Ples ŠMVV 2018
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Čas konání: 30.01.2018, 19:00-01:00

Afterparty ŠMVV
Místo konání: P.M. Club & Cocktail bar
Čas konání: 30.01.2018, 23:50-05:00

KULTURA
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Pearl Harbor  

Nykyta Nashcahanskyi

Tora-Tora-Tora
Plán invaze na americkou základnu byl vyvinut 
personálem admirála Yamamota a spoléhal se na 
útok bez vyhlášení války. Signálem k zahájení operace 
byl «Tora-Tora-Tora», japonsky «tygr». Za úsvitu 7. 
prosince 1941 na americkou základnu zaútočilo 6 
letadlových lodí spolu s 360 letadly, 2 bitevními loděmi, 
9 torpédoborci a 10 ponorkami. Útok vedli japonští 
admirálové Yamamoto a Nagumo.
V přístavu Pearl Harbor v té době bylo 70 amerických 
lodí. V blízkosti bylo umístěno téměř 385 letadel. 
Nebyly tam dvě letadlové lodě USS «Lexington» a USS 
«Enterprise», nejhodnotnější námořní plavidla a hlavní 
cíle pro Japonce. Velitelem amerického námořnictva 
v Pacifiku byl admirál Husband Edward Kimmel. 
Japonská letadla dosáhla svého cíle kolem 8:00 a celá 
operace úspěšně skončila v 10:00.

V jednom dni zemřelo asi 2400 Američanů
Bylo zničeno více než 160 letadel a 20 lodí bylo 
potopeno nebo poškozeno. Na japonské straně přišlo 

7. prosince 1941 došlo k japonskému útoku na Pearl Harbor, americkou námořní základnu 
na Havaji. To byl začátek japonsko-americké války v Pacifiku. Vypuknutí války v Evropě 
přispělo k akceleraci událostí v Japonsku, kde se nacionalistické a militaristické skupiny 
snažily rozšířit svůj vliv. V roce 1940 země vycházejícího slunce podepsala smlouvu s 
německou třetí říší a Itálií, tvořily tak osu Berlín-Řím-Tokio a v roce 1941 útokem na 
Pearl Harbor se Japonsko zapojilo do druhé světové války.

o život asi 65 lidí. Příčinou americké porážky bylo 
překvapení - útok byl proveden v neděli. Američané také 
nesplnili základní bezpečnostní požadavky. Nebyla zde 
žádná síť pozorovacích stanovišť, radarové detektory 
nefungovaly. V době útoku nebyla připravená k 
použití žádná protiletadlová zbraň. Selhání Američanů 
umožnilo Japoncům udržet strategickou iniciativu ve 
válce po dobu půl roku.

Tragický konec války
Poté, co Japonci ignorovali postupimskou deklaraci, 
6. srpna 1945 Američané svrhly atomovou bombu 
na Hirošimu a o tři dny později na Nagasaki. 8. srpna 
Sovětský svaz vyhlásil válku Japonsku a o den později 
vstoupila sovětská divize do Manchurie. Dne 2. září 
1945 Japonsko kapitulovalo. Během druhé světové 
války přišly o život více než 2 miliony japonských 
vojáků a zemřelo 580 000 civilistů. Zemřela téměř 4 % 
populace země.

KALENDÁRIUM
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Rozpad Sovětského svazu

Konec roku 1991 byl plný důležitých událostí, které 
přivedly k rozpadu jednu ze supervelmocí studené 
války, tedy Sovětský svaz. 
Od roku 1985 v Sovětském svazu vládl Michail 

Gorbačov, který zahájil program tzv. perestrojky (česky 
přestavba) a demokratizace. Cílem politiky Gorbačova 
bylo přinést změny, zlepšit vztahy se Západem a 
ekonomickou situaci ve své zemi. Politika perestrojky a 
zavedení některých demokratických prvků však vedly 
k oslabení moci KSSS i samotného Gorbačova. Reformy 
měly za následek změnu témat, která se probírala na 
veřejnosti. Lidé začali mluvit o korupci, šíření drog, 
kritizovali komunistický režim a bytovou situaci, což 
znamenalo nikoli sjednocení Sovětského svazu, nýbrž 
jeho rozkol. Gorbačov nechápal, že Sovětský svaz držely 
pohromadě právě ideologie a komunistická strana. 
Jeho politika a snahy byly oceněny západním světem, 
ale bohužel vedly k destabilizaci země. 25. prosince 
1991 Michail Sergejevič odstoupil z funkce prezidenta 
Sovětského svazu, jelikož mu v podstatě nic jiného 
nezbývalo. „Byl jsem na cestě k občanské válce a tomu 
jsem chtěl zabránit,“ řekl Gorbačov v jednom ze svých 
rozhovorů. Dne 26. prosince roku 1991 se rozpadl Svaz 
sovětských socialistických republik. Oficiálně však 
SSSR přestal existovat 31. prosince 1991, kdy byla na 
stožár Moskevského Kremlu pověšena vlajka Ruské 
federace.
Po rozpadu Sovětského svazu se dvanáct svazových 
republik stalo nezávislými státy. Na začátku se 
postsovětským republikám moc nedařilo. Rozpad SSSR 
pro ně znamenal ekonomický kolaps, ještě horší než 
ekonomická krize ve 30. letech 20. století. Některé z 
postsovětských republik, jako například baltské státy, se 
poměrně rychle vypořádaly s ekonomickými problémy, 
jiné ale mají potíže dodnes. Ruská federace jako hlavní 
nástupnický stát Sovětského svazu byla po jeho rozpadu 
ve velmi špatném stavu. Ruská ekonomika v 90. letech 
představovala katastrofu a její měna byla bezcenná. 
Prezidentem Ruské federace v té době byl Boris Jelcin, 
který již v červnu 1991 byl zvolen prezidentem Ruské 
sovětské federativní socialistické republiky a ovlivnil 
rozpad Sovětského svazu. Jelcinovi se nepovedlo zlepšit 
situaci v Rusku, jeho éra představuje období krachu 
velkých státních podniků, nárůstu kriminality a ztráty 
velmocenského postavení. 
Bez ohledu na získanou svobodu rozpad Sovětského 
svazu je v Rusku dodnes vnímán velmi kontroverzně. 
Podle průzkumu z roku 2012 až 60 procent občanů 
Ruské federace lituje rozpadu SSSR a současný 
prezident Ruska Vladimír Putin považuje rozpad 
Sovětského svazu za největší geopolitickou katastrofu 
20. století.    

Maryna Schepelenko
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Kubánská revoluce
Incident odehrávající se roku 1959 v latinskoamerickém 
státě Kuba, kdy po nepřetržitých stávkách a 
demonstracích proti dosavadnímu prezidentu 
Fulgenciu Batistovi, který byl znám pro své diktátorské 
krutosti, proběhlo povstání, v jehož čele stál budoucí 
světoznámý revolucionář Fidel Castro. Cílem Fidela 
Castra bylo zasáhnout vůči zkorumpovanému a 
tyranskému režimu v Kubě, což se mu na druhý pokus 
povedlo uskutečnit.
(Jakub Pham)

Pařížská mírová konference 1919-20
Cílem mírové konference v Paříži bylo uzavření 
mírových smluv s poraženými státy (Ústřední mocnosti) 
v první světové válce. Účastníky konference, zastupující 
vítěznou Dohodu (27 států), však rozdělovaly jejich 
státní zájmy, které byly značně odlišné. Formálním 
východiskem jednání však bylo 14. bodů W. Wilsona, 
jenž formovaly budoucí uspořádání mezinárodního 
systému. Hlavním výsledkem konference byly již 
zmíněné mírové smlouvy, konkrétně z Neuilly 
(Bulharsko), St. Germain-en-Laye (Rakousko), Sèvres 
(Osmanská říše), Trianonu (Uhersko) a Versailles 
(Německo). Konference položila základ pro tzv. 
versaillesko-washingtonský systém, který se prakticky 
od svého počátku stal předmětem snahy o revizi ze 
strany dotčených států. 
(Dušan Ondráček)

První palestinská intifáda 
První vlna povstání (nepokojů) palestinského 
obyvatelstva kvůli bezpráví způsobené izraelskou 
okupací, odborně označována jako intifáda, vypukla ke 
konci roku 1987 v Pásmu Gazy, ale postupně se přelila 
i do dalších částí země. Rozbuškou se stala dopravní 
nehoda izraelského a palestinského automobilu, 
při které zahynuli 4 Palestinci. Oficiálně bylo sice 
podporováno Organizací pro osvobození Palestiny, 
mnohem větší vliv ale postupně získalo oponentské 
hnutí Hamás. které se prohlašovalo za organizátora 
intifády. Důsledky povstání a reakce Izraele na něj 
přispěly k zahájení mírového procesu, který vyvrcholil 
mírovými dohodami z Osla (1993).
(Dušan Ondráček)

Velká francouzská revoluce 
Od roku 1830 byla červencová monarchie kritizována 
pro korupci a celní politiku. Opozice pořádá veřejná 
shromáždění, (kampaň za volební reformu). 
Shromáždění byla spjata s bankety (kvůli účasti). V 
únoru 1848 byl však jeden z banketů zakázán (dochází 
k demonstraci, která vede k povstání proti králi). Král 
poslal vojáky, ale ti odmítli poslechnout. 24. února 1848 
byl k demisi donucen neoblíbený premiér François 
Guizot. Krátce poté abdikoval i sám král Ludvík Filip a 
uprchl do exilu do Velké Británie.
(Kryštof Ušela)

Vznik sovětského svazu
29. prosince 1922 byla na konferenci schválena delegáty 
z Ruské SFSR, Zakavkavské SFSR,Ukrajinksé SSR a 
Běloruské SSR Deklarace o vytvoření SSSR. Sovětský 
svaz socialistických republik vznikl 30. prosince 1922. 
V čele vlády stanul Vladimir Iljič Lenin.
(Kryštof Ušela)

Přerušení diplomatických styků 

mezi Kubou a USA 
Dne 3. ledna 1961 došlo k přerušení diplomatických 
styků mezi Kubánskou republikou a Spojenými státy 
americkými. K takovýmto krokům v diplomacii 
nedochází často, a proto se, abychom zcela pochopili 
význam a rozměr události, musíme vrátit zpět do 50. 
let, kdy se na Kubě, za podpory CIA, zmocnil vlády 
diktátor Fulgencio Batista. Ten si ale velmi rychle získal 
nepřátele a vytvořila se proti němu silná opozice. 
Nejvýraznějším opozičním útvarem bylo tzv. Hnutí 
26. července, v jehož čele stanul právník Fidel Castro. 
Opozice byla sice často úspěšně potírána, (Fidel Castro 
pobýval ve vězení) nicméně v roce 1959 byla Batistova 
vláda svržena a 17. února byl Fidel Castro jmenován 
předsedou vlády.
Tato vláda začala činit kroky, jež by se daly označit 
jako silně levicové. Patřilo mezi ně například zvýšení 
minimálních mezd, snížení cen léků, elektřiny, ale také 
zásahy do soukromého sektoru hospodářství, například 
vysokými daněmi na těžbu ropy. To sice kubánské 
společnosti a hospodářství neovlivnilo, nicméně dotklo 
se to amerických firem, které působily na Kubě. USA se 
snažily o jakási odvetná opatření, mimo jiné blokování 
obchodu. Tímto ovšem pouze prohlubovaly vztahy 
mezi Kubou a Sovětským svazem, se kterým Kuba brzo 
navázala diplomatické a obchodní styky. Situace se 
ještě více vyostřila ve chvíli, kdy byly veškeré, tudíž i 
americké podniky na Kubě znárodněny. 19. října 1960 
Spojené státy odvolaly z Havany svého velvyslance a 
zablokovaly veškerý vývoz amerického zboží na Kubu. 
3. ledna došlo k úplnému přerušení diplomatických 
styků mezi USA a Kubánskou republikou.
Sled těchto událostí předznamenal to, co se v dnešní 
době označuje jako „Karibská krize“ (nebo také 
Kubánská krize).
(Kryštof Ušela)
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ZDROJE a ODKAZY
Zahraniční scéna
7 dní, které potřásly Čínou
Obrazky: ria.ru/
world/20171024/1507428272.html
w w w . g a z e t a . r u / p o l i t i c s /
news/2017/10/18/n_10705196.
shtml
Tragický útok v Somalsků
Obrazky:www.blesk.cz/clanek/
zpravy-svet/513956/migranty-
pri-deportaci-z-usa-na-48-hodin-
svazali-mocit-museli-pod-sebe-
tvrdi.html
special.novinky.cz/islamsky-stat/
teroristicke-utoky-v-zahranici.
html
zpravy.aktualne.cz/zahranici/
islamsky-stat-v-somalsku-poprve-
dobyl-mesto-ziskal-pristav-q/r~aa
c1f39c9bb611e6b635002590604f2
e/?redirected=1515017802
Volby v Atrice
www.seznam.cz/zpravy/clanek/
supermodelka-valecnik-a-drzitel-
z lateho-mice- l iber ie-zaziva-
bizarni-prezidentske-volby-39064
Obrazky: www.denik.cz/ze_sveta/
pre z i d e nt s ke - v o l by - v - ke n i -
neplati-soud-je-zrusil-ostuda-
pada-i-na-usa-20170901.html
David Rath
Obrazky: neovlivni.cz/tag/david-
rath/
Prezidentské volby
w w w. c e s k at e l e v i z e . c z / c t 2 4 /
d o m a c i / 2 2 9 6 8 0 7 - c a s - n a -
prezidentske-prihlasky-vyprsel-
zajem-o-hrad-ma-18-lidi
w w w. c e s k at e l e v i z e . c z / c t 2 4 /
domaci/2286658-cas-uby va-
kandidatu-pribyva-seznamte-se-
s-temi-kteri-chteji-byt-ceskym-
prezidentem
+Jednotlivé weby prezidentských 
kandidátů.
domací scéna
Zdražování potravin v České 
Republice
z pr av y. a ktu a l ne . c z / f i nanc e /
nakupovani/ceny-v-obchodech-
rostou-nejvic-v-srpnu-zdrazily-

potraviny/r~9b21060c96c011
e7a5d50025900fea04/?redirect
ed=1513177248
Obrazky dpchas.com.ua/
ekonomika/kakie-pro dukty-
podorozhali-v-dnepre-za-nedelyu
Homosexuální komunita v ČR a 
jejich práva
i s .muni .cz/ th/333367/fss_b/
SZABO_Bakalarska_Prace.pdf
cs.wikipedia.org/wiki/LGBT_
pr%C3%A1va_v_%C4%8Cesku
proud.cz/o-proudu/cile-a-vize.
html
Obrazky:www.google.cz/search?
hl=cs&biw=853&bih=730&tbm
=isch&sa=1&ei=CsUNWumUB
YjNwQK0w5P4Dw&q=prague+
pride&oq=prague+pr&gs_l=psy-
ab.3.0.0l6j0i30k1l3j0i8i30k1.14
70.75968.0.77917.32.17.0.0.0.0
.135.1376.11j4.17.0....0...1.1.64.
psy-ab..20.9.945.0..0i67k1.404.
e b k a T C b g R Ac # i m g d i i = R 2 -
0oMNGPegMYM:&imgrc=0R-
09PndF7OKhM
rozhovor
ROZHOVOR S PROF. LUBOMÍREM 
KOPEČKEM
Obrazky : zpravy.idnes.cz/foto.
aspx?foto1=MAQ4f11d9__7_7x_
Kopecek_politolog_vackova_
anna.jpg
Katalanská krize
O br a z ky : w w w. i n fovoj na . sk /
article/eu-se-mze-jen-modlit-aby-
katalansko-neopakovalo-osud-
ukrajiny
PRO nezávislost Katalánska
O b r a z k y : w w w. i n f o. c z / s v e t /
katalanska-krize-vrcholi-vlada-
n a d - r e g i o n e m - p r e v e z m e -
castecnou-kontrolu-17933.html
PROTI nezávislosti Katalánska
O b r a z k y : z p r a v y. i d n e s . c z /
s p a n e l s k o - k a t a l a n s k o -
b a r c e l o n a - e u - p u i g d e m o n t -
b r u s e l - p c o - / z a h r a n i c n i .
a s p x ? c = A 1 7 1 1 2 9 _ 1 0 4 5 1 2 _
zahranicni_fk
Filmy
Obrazky :w w w.ceskate lev ize .
cz/ct24/kultura/1803695-film-

jako-olejomalba-kina-s-laskou-
vymaluje-vincent-van-gogh
www.imdb.com/title/tt6000478/
videoplayer/vi7059737
film.moviezone.cz/nejtemnejsi-
hodina/recenze
film.moviezone.cz/kolo-zazraku/
recenze
Koncerty
Obrazky :www.bil lboard.com/
articles/news/dance/7752517/the-
chainsmokers-pop-up-new-york-
city
www.bi l lboard.com/art icles/
columns/hip-hop/7824663/the-
weeknd-starboy-legend-of-the-
fall-tour-brooklyn
diymag.com/2016/08/03/wolf-
alice-are-back-in-the-studio
www.goldstar.com/artists/the-
illusionists-tickets
www.billboard.com/articles/news/
dance/8014885/alan-walker-new-
song-all-falls-down-noah-cyrus-
digital-farm-animals
Pearl Harbor
Obrazky:timeline.com/the-tragic-
miscommunications-that-lead-
to-the-bombing-of-pearl-harbor-
174c920b37a0
Rozpad Sovětského svazu
Obrazky :zpravy.aktualne.cz/
zahranici/rozpad-sssr-v-roce-
1991-na-archivnich-snimcich/r~f
745469abc6a11e6bc740025900fea
04/r~d050366abc8011e6840e0025
90604f2e/
archiv.ihned.cz/c1-62009120-
rozpad-sssr-byl-nelegitimni-a-
hranice-ukrajiny-neplati-vzkazuji-
z-kremlu
z p r a v y . i d n e s . c z / f o t o .
a s p x ? c = A 1 5 0 3 1 9 _ 1 1 0 1 4 5 _
z a h r a n i c n i _
aha&foto=AHA59fcc0_krivoj_
macha_5.jpg zpravy.idnes.cz/
foto.aspx?c=A150319_110145_
z a h r a n i c n i _
aha&foto=AHA59fcc0_krivoj_
macha_5.jpg
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