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Úvodní slovo

Vážení členové pedagogického sboru, milé studentky a studenti,

každý je rád informován o dění kolem sebe. Vyhledáváme informace, které 
potřebujeme ke každodennímu fungování, zajímáme se o akce, které by nás 
bavily. To jsou důvody, ze kterých vznikl náš studentský časopis. I v dalším čísle 
vám Diplomatické Listy nabízí velice podnětné a zajímavé články, které jsme pro 
vás připravovali s radostí. Doufáme, že se vám budou líbit a že budete s jejím 
obsahem spokojeni. Tentokrát vám nabídneme články zabývající se různými 
problematikami, jako je například problematika Kosova či svoboda v Rusku. 
Uvnitř čísla najdete taky článek o genderové (ne)rovnosti. Ačkoliv se to na první 
pohled nezdá, porušování práv žen je jedním ze zásadních problémů současné 
společnosti. Základem všeho jsou genderové stereotypy v našich hlavách. Pokud 
se jich dokážeme zbavit, pak uvidíme rovnost a cestu k ní jako důkaz vyspělosti 
naší společnosti. A než si najdete chvilku pro sebe a začtete se, ráda bych za 
celou redakci poděkovala panu učiteli Vozničkovi za velkou ochotu a pomoc při 
tvorbě těchto článku. Samozřejmě nám stále můžete posílat vaše dotazy, nápady, 
připomínky a chválu. Ty nejlepší e-maily odměníme malou pozorností!

Šéfredaktorka Diplomatických Listů

Blerta Sejdija
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„Revoluce nejsou obvykle 
způsobeny postupným úpadkem 
od špatného k horšímu. Země, 
které trpělivě a téměř nevědomky 
snášely nejhorší útlak, často 
povstanou v okamžiku, kdy se 
tíha břemena začne snižovat. 
Režim svržený revolucí je 
téměř vždy lepší variantou 
systému, jenž mu bezprostředně 
předcházel, a zkušenost nás učí, že 
nejkritičtějším momentem špatné 
vlády je okamžik, kdy se pokouší o 
první reformní kroky.“ Tak popsal 
před 162 lety Velkou francouzskou 
revoluci spisovatel Alexis de 
Tocqueville.
 Co mají hidžáb, válka v Sýrii, 
vajíčka a špionážní ještěrky 
společného? Írán.
Už to bude 7 let od uplynutí 
„Arabského jara“, série protestů 
s cílem demokratizovat Blízký 
východ. Od Maroka po Írán až k 

Ománu. Všechny země Blízkého 
východu byly zasaženy těmito 
protesty. V některých se cíl splnit 
podařilo, a byly prolomeny desítky 
let trvající diktatury. V jiných 
protesty vyústily v občanské války a 
v dalších zemích se z protestů staly 
pouhé výkřiky do prázdna proti 
totalitě. A tak tomu bylo právě 
v Íránu. Tam se v roce 2011 sešly 
desetitisíce lidí, aby protestovali 
proti korupci, porušování 
lidských práv, utlačování svobody 
projevu a údajnému zfalšování 
prezidentských voleb, při kterých 
byl znovuzvolen prezident 
Ahmedínedžád. Protesty byly 
potlačeny, opozice uvězněna a 
život šel dál. A i přes to, že samotné 
protesty nic nezměnily, ukázaly 
nejen celé íránské společnosti, 
ale i celému světu, že Íránci chtějí 
změnu. A není se čemu divit, v té 
době taky panovaly ty nejnapjatější 

vztahy mezi Íránem a západními 
státy. Írán se již po několik let 
snažil o rozvíjení svého jaderného 
programu, a proto na něj byly 
uvaleny sankce, od kterých se pak 
odvíjela íránská ekonomika. Více 
než pětina obyvatelstva žila pod 
hranicí chudoby a skoro každý 
pátý Íránec byl bez práce. 
Zlom nastal dva roky poté, 
kdy byl zvolen prezidentem 
Hassan Rúhání. Ten na rozdíl od 
konzervativního protizápadního 
Ahmedínedžáda patřil k 
liberálnějšímu křídlu politické 
scény Íránu, a prohlásil, že se zasadí 
o zlepšení vztahů se Západem, o 
zavedení ekonomických reforem a 
zlepšení dodržování lidských práv. 
A opravdu, dva roky nato vyjednal 
dohodu o íránském jaderném 
programu, osvobodil Írán ze spárů 
mezinárodních sankcí a otevřel jej 
světu. 
 A tak není divu, že tento 
„reformátor“ byl v loni 
znovuzvolen prezidentem Íránu a 
těšil se velké popularitě, především 
u střední třídy. Problém ale nastal v 
momentě, kdy se pokusil prezident 
Rúhání o další reformu, při které 
chtěl zdražit několik základních 
komodit včetně vajíček, masa 
či pohonných hmot v reakci na 
zhoršující se ekonomickou situaci, 
kvůli níž žije v současné době 
přes třetinu obyvatelstva pod 
hranicí chudoby. I přes varování 
nejen politických stran, ale i 
ekonomických expertů se rozhodl 
prosadit svůj návrh, načež se 
rozpoutaly rozsáhlé protesty. Ty 
začaly v druhém největším městě 
Mašhad, ale rozšířily se po celém 
Íránu. Prvotně začaly pouze jako 
reakce na ekonomické reformy, 
ale později se při protestech 
poukazovalo i na rozsáhlý 
vojenský rozpočet, který byl ještě 
před pár týdny znovu zvýšen. Írán 
se angažuje v několika zemích 
Blízkého východu, kde provádí 

Vlna protestů v Íránu, bude 
«Perské jaro» ?

Filip Husein 
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vojenské operace na úkor svého 
obyvatelstva. Protesty se staly nejen 
ideální příležitostí pro opozici, ale 
i pro náboženské instituce, které 
Rúhání dlouhodobě kritizuje 
právě kvůli jejich nepřiměřeně 
vysokému financování. Protestů 
se zúčastnily statisíce Íránců a z 
protestů proti navýšení cen vajíček 
se staly protesty skandující „smrt 
Rúhánímu, smrt diktátorovi 
a konec islámskému režimu“. 
Protesty byly stejně jako v roce 
2011 potlačeny, bylo během nich 
zavřeno přes 5 000 lidí, několik 
desítek lidí bylo zabito a mezi 
zavřenými byl například i bývalý 
prezident Ahmedínedžád.
 Nejvyšší vůdce Alí Chameneí 
obvinil Západ z pokusu o 
státní převrat a manipulaci s 
obyvatelstvem. To ale Íránce 
nezastavilo a protesty se stále 
stupňují. Ať už proti režimu, 
vojenským intervencím nebo nyní 
i proti teokratickým zákonům 
jako například povinnosti žen 
být zahaleny. Ty si na protest 
proti režimu sundávají na ulicích 
hidžáby a mávají s nimi. Zatímco 
nejvyšší vůdce Chameneí tyto činy 
kritizuje, prezident Rúhání volá 
po uklidnění a jeden z hlavních 
vojenských poradců nejvyššího 
vůdce Hassan Firuzabádí nařknul 
Západ z posílání špionážních super 
ještěrek, které vysílají atomové 
vlny a zjišťují, jestli náhodou 
Íránci nevyvíjejí jaderné zbraně. 
Prostě a jednoduše, v Iránu to 
teď není jednoduché. O to méně 
jednoduché je to pro prezidenta 
Rúháního, kterému se teď vše, 
co za celý svůj život vybudoval, 
hroutí pod nohama. Jeho dohoda 
o íránském jaderném programu 
stojí na vážkách, jelikož americký 
prezident Donald Trump již měsíce 
hlásá, že od ní hodlá odstoupit, 
a Rúháního sen o zreformování 
Íránu se řítí k troskám.

Konflikt v Sýrii již trvá mnoho let a v průběhu času se do něj různými 
způsoby zapojilo několik zemí, mezi jinými také Izrael a Írán. Mezi 
oběma státy panuje dlouhodobě jistá nevraživost, až nepřátelství, a proto 
dochází vzhledem k angažovanosti obou stran v Sýrii k situacím, kdy 
se obě strany dostávají do konfliktu, nejen v Sýrii, ale následně také na 
diplomatické půdě.
  Izrael dlouhodobě zastává stanovisko, že v syrském konfliktu je 
neutrální, ovšem také se vymezil proti působení Íránu a libanonské šíitské 
organizace Hizballáh v oblasti. Izrael má obavy z rozšiřování vlivu Íránu, 
který se vojensky angažuje v Sýrii, a také aktivně podporuje Hizballáh, 
který působí nejen v domovském Libanonu, ale také v sousední Sýrii, což 
Izrael vnímá jako ohrožení a zvýšení bezpečnostního rizika.
Írán působí v Sýrii téměř od začátku konfliktu, byl pozván syrskou 
vládou, se kterou má Írán dlouhodobé strategické partnerství. Írán 
poskytuje mimo technické a logistické podpory také podporu finanční 
a samozřejmě se podílí na výcviku vojáků a rovněž poskytnul i množství 
vojáků, kteří se zapojili do bojů po boku vládních sil. Írán podporuje 
vládní režim, protože ho shledává významným pro zachování svého 
vlivu v oblasti.
   Dle informací, které přednesl izraelský velvyslanec při OSN, buduje 
Írán v Sýrii velkou vojenskou základnu, velí desetitisícům bojovníků, od 
íránských revolučních gard, přes Hizballáh, šíitské bojovníky z celého 
regionu, až po spousty Syřanů. Írán zde také investuje značné finanční 
prostředky do zemědělství atd. Cíl této činnosti je zřejmý, a to posílení 
vlivu Íránu v oblasti, za využití země, která je destabilizována dlouholetým 
ozbrojeným konfliktem. 
  V posledních měsících došlo mezi Izraelem a Íránem k několika 
konfliktům, které vyostřily vzájemné vztahy. Jedním z nich bylo raketové 
ostřelování íránské vojenské základny poblíž Damašku. Tyto rakety byly 
ovšem zneškodněny a nenapáchaly větší škody, ovšem Izrael tím dál jasně 
najevo, že s íránským působením v sousední zemi nesouhlasí a nehodlá 
ho tolerovat.  Izrael do té doby pouze provedl několik leteckých útoků, 
zpravidla proti cílům Hizballáhu. Zatím nejzásadnější incident se odehrál 
v únoru tohoto roku, kdy Izrael sestřelil íránský bezpilotní letoun, který 
narušil vzdušný prostor Izraele. V reakci na tuto událost Izrael podniknul 
okamžitý letecký protiúder, který byl veden proti dvanácti cílům v Sýrii, 
hlavně proti íránským cílům a protivzdušné obraně. Izrael při této akci 
přišel o jeden stroj F-16 a došlo ke zranění jednoho z pilotů onoho stroje. 
Vzájemné vztahy Izraele s Íránem jsou již delší dobu značně napjaté a 
nedávné události tyto vztahy opět zhoršily. V současné době je nejisté, 
jakým způsobem se bude tento konflikt vyvíjet, ovšem je pravděpodobné, 
že za současné situace dojde v Sýrii k dalším incidentům, které povedou 
k další eskalaci konfliktu.

Angažmá Izraele a 
Íránu v Sýrii

Richard Kutěj 
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Při zmínění tohoto pojmu se 
nejeden člověk pousměje. Někteří 
dokonce žertují, že v Rusku 
žádná svoboda není. V tomto 
článku se Vás pokusím zasvětit do 
reálné situace obyvatel žijících na 
území Ruské Federace. Zmíním 
se především o celkové cenzuře 
médií a porušování, byť dokonce 
základních, lidských práv v této 
zemi.
 Podle nevládní neziskové 
organizace zvané Freedom House, 

která se zaměřuje na analýzu a 
následné vyhodnocení států ve 
smyslu demokratické svobody se 
Ruská federace již dlouhodobě 
drží v poslední třetinou nejméně 
svobodných států. Pro představu: 
na prvním místě se nachází Norsko 
a o poslední místa se dělí například 
Sýrie či Severní Korea. Jen tato 
samotná fakta nám již s přehledem 
naznačují, jaká situace bude v této 
zemi panovat.
   Jeden z největších problémů 

našeho moderního světa je cenzura 
médií a přísun nepravdivých 
informací. Rusko není žádná 
výjimka, ba naopak je ukázkovým 
příkladem. Ruská vláda se obává 
západního vlivu a označuje ho za 
neadekvátní pro své obyvatele. 
Skoro 90 procent tohoto národa 
získává informace ze státních 
televizí, jejichž signál dosahuje 
i do těch nejzazších oblastí a 
vesnic. I tak se ale v Rusku stále 
najdou nezávislí novináři, kteří 

Svoboda v Rusku
Jakub Pham 

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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jsou navzdory všem očekáváním 
a potížím stále odhodláni vyžívat 
svobody internetového prostředí 
a zveřejňují investigativní a 
informativní články. Zabývají 
se tabuizovanými tématy, jako 
je například rozsáhlá korupce 
zasahující až do nejvyšších 
politických pater či ruská účast ve 
válce na Ukrajině nebo v Čečensku. 
Post vládně nezávislého novináře 
se zdáti být velmi neoblíbený. 
Všichni tito žurnalisté, včetně 
jejich rodin, bývají perzekuováni 
a pro svou práci různými způsoby 
zastrašováni. Od roku 2000, kdy 
moc v Rusku převzal Vladimír 
Putin, bylo zavražděno více než 
130 novinářů. U mnohých z nich 
zahalují jejich úmrtí nevyjasněné 
okolnosti. Ruská vláda tvrdě 
omezuje demokratickou zásadu, že 
každý má právo vyslovit svůj názor. 
Obhajuje se výrokem, který zastává 
ten názor, že své obyvatelstvo musí 
ochránit před „špatným“ západním 
vlivem a s sebou nesoucími 
informacemi, které by nějakým 
způsobem mohly poškodit či 
poskvrnit pověst o vnitřní ruské 
společnosti a jejím fungování. 
Tento typ cenzury neprobíhá jen 
v oblasti tisku, ale vyskytuje se v 
rozsáhlém měřítku i na veřejném 
internetu. Velikánům, jako jsou 
zejména Facebook, Instagram, 
YouTube či Twitter, je vyhrožováno 
zablokováním, pokud neodstraní 
nebo nezablokují kompromitující 
fotky a videa, které poukazují na 
korupci mezi ruskými oligarchy 
a vysoce postavenými členy ruské 
vlády.
  Podle mezinárodních organizací 
na ochranu lidských práv a 
také domácího tisku zahrnuje 
porušování lidských práv v Rusku 
rozšířené a systematické mučení 
osob v policejních vazbách, šikana 
v ruské armádě, zanedbávání a 
týrání v ruských sirotčincích a 
porušování dětských práv. Podle 

Amnesty International jsou zde 
případy diskriminace, rasismu 
a vraždy příslušníků etnických 
menšin. V ruské společnosti 
není prakticky možné, aby se v ní 
uchytila LGBT  komunita, u jejž 
je její propagace právně zakázána. 
Každý člověk by měl mít tu 
možnost se samovolně a nezávisle 
rozhodovat o svém životě. Jaké 
bude jeho budoucí povolání nebo s 
kým se rozhodne strávit svůj život.

V těchto otázkách by nikomu 
nemělo být nijak odňato na 
svobodě. Lidé by měli znát pravdu, 
která je všudepřítomně obklopuje, 
ikdyž je mnohdy účelově skrya 
vyšší mocí, a nic by nemělo 
zasahovat do jejich základních 
lidských práv.

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Syrská občanská válka pomalu, 
ale jistě vstupuje do sedmého 
roku svého trvání. Za tuto dobu 
zapříčinila smrt více než půl 
milionu Syřanů a přes 3 miliony 
vyhnala z jejich domovů. Situace 
na bojišti se za těchto dlouhých 
sedm let neustále proměňovala. 
Oblasti pod kontrolou syrské 
vlády a opozice, která není opozicí 
v pravém slova smyslu, ale spíše 
směsicí různorodých skupin se 
zcela odlišnými zájmy, se měnila 
ze dne na den, a proto i uchování 
si alespoň základního přehledu 
o vývoji války se stalo značně 
obtížné. Do konfliktu, který v roce 
2011 vypukl jako vnitrostátní, se 
zároveň zapojili i zahraniční aktéři, 
a to nejen státní (Rusko, Turecko, 
Írán, Spojené státy a další), ale i 
nestátní (Islámský stát, Al-Kaida, 
Kurdové). Posledně jmenovaný 
aktér syrské války je předmětem 
i tohoto článku. Kurdové jako 
etnikum, které žije ve čtyřech 
blízkovýchodních státech, tj. 
Turecku, Sýrii, Iráku a Íránu, usiluje 
o vznik vlastního etnického státu 
již několik desetiletí. Státoprávní 
úspěchy Kurdů ve zmíněných 
státech jsou však velmi rozdílné. V 
Iráku Kurdové požívají již značné 
autonomie a své požadavky vůči 
centrální vládě v Bagdádu neustále 
stupňují. Naproti tomu íránští 
Kurdové jsou tvrdě pod dohledem 
vlády a jakékoliv emancipační 
snahy jsou teheránskou (perskou) 
vládou potlačovány (obdobně jako 
v Turecku). V souvislosti s aktuální 
situací v Sýrii je otázkou, jak popsat 
situaci místních Kurdů, co se týče 
jejich státoprávních zájmů.
  Postavení Kurdů za vlády rodiny 
Asadů bylo v porovnání s Íránem či 
Tureckem nadmíru kvalitní. I když 
Bašár al-Asad či jeho otec Háfíz 
nikdy nepodpořili emancipační 
snahy místních Kurdů, pragmaticky 
jim alespoň zajistili základní 
„balíček“ autonomie v oblasti 

školství, veřejné správy a kultury. 
V prvních letech občanské války 
se Kurdové do jejího dění příliš 
nezapojovali a drželi se především 
v oblastech, kde žili většinově 
Kurdové, tj. na severu Sýrie. Ve 
chvíli, kdy se státní moc začala 
hroutit (přelom roku 2012/2013), 
se aktivně do konfliktu zapojili 
jako jedna ze stran (ani vláda, ani 
opozice) a začali přebírat kontrolu 
nad městy v severní Sýrii (viz 
mapa Sýrie: červená [syrská vláda], 
zelená [opozice], žlutá [Kurdové], 
černá [IS], pozn. autora).
 Co se týče vnitřní organizace, 
jsou kurdské síly v Sýrii rozděleny 
do dvou, zhruba stejně velkých 
skupin, které mezi sebou politicky 
soupeří, ale po vojenské stránce 
spolupracují. Jedná se o Stranu 
demokratického svazu (PYD), 
která je syrskou odnoží Kurdské 
strany pracujících (PKK), o které 
bude ještě řeč, a Kurdskou národní 
radu (KNC), kde jsou sdružena 
všechna ostatní kurdská hnutí 

v Sýrii. Klíčovým nepřítelem 
syrských Kurdů se staly zejména 
Islámský stát (IS) a Turecko. 
Zatímco ten první pro ně již 
nepředstavuje vážnější nebezpečí, 
druhý naopak svou protikurdskou 
aktivitu zesílil.
 Hlavní boje Kurdů proti 
Islámskému státu probíhaly v září 
2014, kdy islamisté zaútočili na 
pomyslné hlavní město Kurdů 
Kobani. V bitvě o Kobani, která 
trvala přes půl roku, se nakonec 
Kurdům podařilo odrazit útoky 
IS, nicméně za cenu ohromných 
lidských a materiálních ztrát. 
Kurdové později zaznamenali 
další nemalá vítězství a stali se 
velmi efektivní silou v boji proti IS. 
Spojené státy, které po zkušenostech 
z Iráku a Afghánistánu odmítaly 
nasadit své pozemní jednotky 
přímo na bojiště, využily bojových 
schopností Kurdů a začaly je 
materiálně podporovat, od čehož 
si slibovaly porážku IS v Sýrii, 
což se také stalo (nejen však díky 

Syrští Kurdové a Turecko aneb střet 
zájmů na pozadí vojenské intervence

ZAHRANIČNÍ SCÉNA
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Kurdům, ale i letecké intervenci 
Ruska na straně syrské vlády). Na 
přiloženém obrázku můžete vidět, 
že Spojené státy vyslaly ke Kurdům 
i své pověstné instruktory, kteří 
sice nejsou přímo zapojeni do 
válečných střetů, ale pomáhají 
Kurdům, co se strategie týče.
V kontextu řady vojenských 
vítězství, materiální podpory 
USA, slabostí syrské vlády a 
nejednotností opozice vůči 
Asadovi  se Kurdové rozhodli 
využít dané situace a začali území 
pod svou kontrolou rozšiřovat. 
Podíváme-li se na aktuální situaci 
z bojiště, ovládají Kurdové již 
téměř celou severní Sýrii, což mj. 
znamená, že kontrolují i celou 
syrsko-tureckou hranici. A zde se 
dostáváme k meritu věci. Turecko, 
které dlouhá léta bojovalo proti 
emancipačním snahám tureckých 
Kurdů, sdružených do Kurdské 
strany pracujících, již od začátku 
zapojení Kurdů od syrské vlády 
nelibě neslo jejich vojenské 

úspěchy, resp. posilování jejich 
vlivu. Pozorný čtenář již ví, že část 
syrských Kurdů je napojena právě 
na Kurdskou stranu pracujících, 
kterou vnímá současná turecká 
vláda jako teroristickou organizaci. 
Je proto zřejmé, že všechny 
subjekty, které jsou s touto stranou 
spojeny, vnímá Turecko obdobně, 
tedy taktéž jako teroristy.
 Turecko varovalo své spojence 
v rámci NATO, jehož je členem, 
že nebude nečinně přihlížet, jak 
syrští Kurdové, podporovaní USA, 
posilují své pozice s cílem zajistit 
si v budoucí Sýrii lepší postavení, 
tj. autonomii jako mají jejich iráčtí 
druzi, a pokud Sýrie jako stát již 
nebude udržitelný, tak vznik svého 
vlastního státu, tedy Kurdistánu. 
Pro Turecko, které jakékoliv nároky 
na autonomie od „svých“ vlastních 
Kurdů tvrdě potlačuje (stejně jako 
Írán), je proto nepředstavitelné a 
životu nebezpečné, aby na jeho 
hranicích vznikl takovýto stát. Je 
zřejmé, že pro turecké Kurdy by 

to byl jen další stimul pro zesílení 
svých vlastních emancipačních 
snah (posílení autonomie v rámci 
Turecka či dokonce připojení 
k „syrskému“ Kurdistánu). S 
představou tohoto budoucího 
vývoje, který by mohl ohrozit 
tureckou územní integritu, začala 
turecká vláda vyvíjet značný 
diplomatický nátlak na Spojené 
státy, aby zastavily svou podporu 
Kurdům. Když toto nepomohlo, 
nezbylo jim nic jiného než aktivně 
a přímo vstoupit na syrské bojiště. 
Cíl nasazených tureckých jednotek 
nebyl boj proti Asadovi, na jehož 
sesazení mj. turecká vláda trvala 
(trvá), ani boj proti již téměř 
poraženému Islámskému státu, ale 
zastavení kurdské rozpínavosti a 
zajištění toho, že Sýrie po Asadovi 
(pokud nakonec opravdu odejde, 
pozn. autora) nebude „obohacena“ 
o kurdskou autonomii.
    V současné chvíli není jisté, jak se 
situace v Sýrii bude nadále vyvíjet. 
Do místní války je stále zapojeno 
mnoho aktérů, z nichž zatím ani 
jeden nedisponuje rozhodující 
silou nutnou pro získání vlády nad 
celou Sýrií. Turecká intervence 
v Sýrii (bez souhlasu RB OSN) 
však kurdské snahy po vlastní 
autonomii (nezavilosti) velmi 
silně zkomplikovala. Jak je vidno, 
Kurdové se jen tak nevzdávají a 
drží se osvědčeného přísloví, že 
nepřítel mého nepřítele je můj 
přítel. Dohoda o spolupráci, kterou 
údajně uzavřeli se syrskou vládou, 
může Turecku značně znepříjemnit 
život. Pomyslné spojenectví mezi 
Kurdy a Asadem, za kterým navíc 
stále pevně stojí Rusko, by mohlo 
být onou silou, která by mohla 
rozhodnout o výsledku války. Jestli 
tomu tak opravdu bude, ukáže 
budoucí vývoj, nicméně Sýrie, 
potažmo celý Blízký východ je 
natolik nevyzpytatelnou oblastí, že 
vše může skončit nakonec úplně 
jinak.

Syrští Kurdové a Turecko aneb střet 
zájmů na pozadí vojenské intervence

Dušan Ondráček
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Není žádným překvapením, 
že sekulární část reprezentuje 
především armáda, která v 
minulosti provedla již několik 
vojenských 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 
podnikatelé, kteří masivně 
sponzorují právě Republikánskou 
stranu. Na straně druhé stojí 
konzervativní a islamistická 
(umírněná) Strana spravedlnosti a 
pokroku (AKP) vedená Recepem 
Erdoĝanem. Hluboký 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. 

ZAHRANIČNÍ SCÉNA

Turecko a střet dvou systémů
Dušan Ondráček

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 náboženským (islamistickým) obyvatelstvem probíhá i v Turecku, a proto si pojďme 
tento spor v Turecku představit. 
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Erasmus a ČR
Nikola Baumrukrová

DOMACÍ SCÉNA

Projekt Erasmus snad ani není 
nutno zdlouhavě představovat. 
Nicméně se jedná o evropský 
projekt v rámci celoživotního 
vzdělávání, který se stal jedním 
z nejpopulárnějších a také 
nejúspěšnějších projektů Evropské 
unie vůbec. V současné době 
zahrnuje instituce ze všech zemí 
Evropské unie plus země jako 
Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 
Turecko nebo Makedonie.
 Minulý rok program oslavil 
významné jubileum. Erasmus, 
respektive Erasmus+ oslavil minulý 
rok třicet let od svého založení. 
Nicméně čeští studenti vůbec 
poprvé měli možnost vycestovat 
na zahraniční školy až o dekádu 
později, v roce 1998. Od doby, 
kdy měl pod evropskou záštitou 
možnost vyjet na zahraniční 
vysokou školu první student, 
se toho v rámci projektu hodně 
změnilo. Nutno však podotknout, 
že ačkoliv je samotná instituce 
Erasmu už poměrně úctyhodného 
věku, rozhodně však není zastaralá. 
Naopak. Erasmus žije a je stále 
modernizován a zlepšován každým 
rokem. A právě minulý rok byl 
provázen oslavami Erasmus+ po 
celé Evropě a samozřejmě i v České 
republice. Pojďme se teď podívat na 
to, jak si vlastně Erasmus v rámci 
České republiky vede.
 Statistiky vyjíždějících a 
přijímaných studentů ukazují, že 
jejich počet rok od roku stoupá. Jak 
je tedy vidět, o Českou republiku 
je stále zájem, který navíc roste. 
V roce 2015/2016 bylo například 
vysláno do zahraničí 8104 studentů 
a stážistů. Ještě o něco příznivější 
čísla se jedná v případě přijímaných. 
V akademickém roce 2015/2016 
to bylo 9650 lidí. Nejedná se 
však pouze o studenty. Projekt je 
určen také pro výměnné pobyty či 
dobrovolnickou činnost mládeže a 
odborných pracovníků. Obecně se 
dá říci, že pro české studenty jsou 

nejatraktivnější země jako Francie, 
Velká Británie, Belgie, Finsko, 
Německo nebo Španělsko. Naopak 
Českou republiku si vybírají pro 
svůj studijní pobyt především 
studenti ze Španělska, Francie, 
Turecka nebo sousedního Polska a 
Slovenska. Mezi nejvyhledávanější 
patří přední veřejné university, 
například Univerzita Karlova, 
Masarykova univerzita a Univerzita 
Palackého.
 Mezi nejčastější důvody českých 
studentů pro nevyužití programu 
Erasmus+ patří především 
jazyková bariéra, tedy obavy ze 
studia v cizím jazyce, respektive 
obavy z každodenního používání 
angličtiny. Bohužel Česká 
republika patří mezi méně 
jazykově vybavené země. Tím 
pádem by měla být poptávka 
po podobných projektech ještě 
intenzivnější. Avšak de facto na 
každé větší univerzitě funguje tzv. 
ESN (Erasmus Student Network), 
do kterého se mohou čeští studenti, 
například před výjezdem, zapojit 
a vyzkoušet si tak komunikaci 
v angličtině „nanečisto“. V ESN 
se dobrovolně sdružují hlavně 
čeští studenti, kteří pomáhají 
přijíždějícím studentům integrovat 
se do českého prostředí, stejně tak 

jako poznat českou kulturu, zvyky 
a především studenty. Organizují 
pro ně také různé exkurze, výlety a 
tematické eventy.
 Na závěr bych se s vámi ráda 
podělila o svoje osobní zkušenosti 
s programem Erasmus+. Na 
Erasmus jsem vyjela na zimní 
semestr 2017/2018. A musím říct, 
že to byl opravdu bez pochyby ten 
nejlepší půl rok mého života. Moje 
dojmy jsou čerstvé, koneckonců 
i tento článek ještě píši v malém 
městě jménem Bragança na 
úplném severu Portugalska, kde 
můj studijní pobyt probíhal. 
Zkušenosti, které vám tento úžasný 
projekt může dát, jsou unikátní. 
Přestože, hlavně na začátku, není 
rozhodně jednoduché zorientovat 
se v cizí zemi, poznáte sebe samu. 
Navíc pakliže jedete sami, bez 
kamarádů a spolužáků, zocelíte se 
o to víc, ale to už záleží na tom, do 
jaké míry jste ochotni opustit svoji 
komfortní zónu a prostě otestovat 
svoje limity. Jedno je ale jisté, s 
rozhodnutím vyjet na Erasmus 
zkrátka nemůžete udělat chybu!
  Once Erasmus, always Erasmus 
– heslo, které si vymysleli Erasmus 
studenti sami. Heslo, které nemůže 
být výstižnější, protože, stanete-
li se Erasmus studentem jednou, 
budete jím skutečně navždy.
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Čapí hnízdo je rekreační areál, 
nacházející se na Benešovsku. 
Samotná farma má rozlohu 
přibližně tři hektary a k tomu patří 
ještě 74 hektarů pastvin a polí. 
Dominantou areálu je především 
jízdárna, která je ve tvaru čapího 
hnízda, mimo to statek nabízí 
hospodářskou farmu, která slouží 
pro ukázku zvířat, restaurace, hotel 
nebo i sportoviště. 
   Farma Čapí hnízdo začala vznikat 
kolem roku 2006 a již od počátku 
nebylo jasné, komu statek patří. 
Výkaz z veřejného rejstříku ale 
ukazoval, že Čapí hnízdo neboli 
tehdejší ZZN ARGO Pelhřimov 
byla do roku 2008 součástí holdingu 
Agrofert. To se ale později změnilo, 
když tuto akciovou společnost 
převedli společně s akciemi na 
nového, anonymního majitele. 
Již od roku 2008 se spekulovalo o 

tom, že tím záhadným majitelem 
může být Andrej Babiš. Důležité 
je ale říct, že v této fázi společnost 
Farma Čapí hnízdo nebyla součástí 
Agrofertu, tudíž bylo možné získat 
dotace z Evropské unie, které areál 
získal.  Dotace byla schválena 20. 
srpna 2008 ve výši 50 milionů 
korun a měla být určena pro 
malý podnik, který je zaměřený 
na cestovní ruch, to ale farma 
nemohla splňovat jako součást 
ziskového holdingu Agrofert. 
  V červnu 2010 byl statek 
dokončen. Média ho běžně 
spojovala s předsedou hnutí ANO 
Andrejem Babišem, jenž vlastnictví 
samozřejmě odmítal. Později začal 
médiím říkat, že farmě půjčil 400 
milionů a má tam pronajatou 
budovu nebo že ví jméno vlastníka 
statku. 
   V březnu 2016 svolal tehdy 

ještě ministr financí Andrej Babiš 
mimořádnou schůzi Poslanecké 
sněmovny, kde prohlásil: „Farmu 
Čapí hnízdo vlastnily mé dvě 
dospělé děti a bratr mé partnerky.“ 
Jeho omluva, která se vlastně 
změnila v obranu jeho osoby, zněla: 
„Zároveň se omlouvám veřejnosti 
za to, že jsem se vyhýbal odpovědi 
na otázku, kdo jsou akcionáři 
farmy. Nepředpokládal jsem, že 
tento skvělý projekt pro veřejnost, 
za který by měla být v Bruselu 
Česká republika pochválena, bude 
zneužit proti mně.“ Podle Andreje 
Babiše převzala skupina Agrofert 
„ztrátovou a předluženou farmu“. 
Možný dotační podvod vyšetřuje 
od roku 2015 Odbor hospodářské 
kriminality pro podezření z 
trestních činů ohledně dotačních 
podvodů a poškození finančních 
zájmů Evropské unie. V září 2017 
odhlasovala Poslanecká sněmovna 
vydání Babiše a Faltýnka k 
trestnímu stíhání. O zbavení 
imunity požádal sám předseda 
hnutí ANO Andrej Babiš, ať podle 
jeho slov „vyjde pravda najevo“. 
Začátkem roku 2018 se přidal 
OLAF – Evropský úřad pro boj 
proti podvodům, ten doporučil 
projekt vyjmout z evropského 
financování. Zpráva OLAFu 
ohledně kauzy Farmy Čapí hnízdo 
je nepřístupná širší veřejnosti, 
ale poslanci mandátového 
a imunitního výboru se s ní 
seznamují. Premiér Babiš prohlásil, 
že si zprávu OLAF číst nebude a 
vyšetřování je nestandartní. 
  Zastupitelé z výboru regionální 
rady ROP odmítají vyjmout 
Čapí hnízdo z dotací EU. Ředitel 
středočeské ROP si stojí za tím, že 
vyjmutím Čapího hnízda nepřijde 
Česká republika o žádné evropské 
peníze. 
 Nyní se bude rozhodovat o 
tom, zda je dotace způsobilá či 
nezpůsobilá a zda byly porušeny 
podmínky pro udělení dotace. 

ČAPÍ HNÍZDO 
Karla Kráslová 



13 DIPLOMATICKÉ LISTY I



14  I DIPLOMATICKÉ LISTYDOMACÍ SCÉNA

Česká média jako 
nástroj moci

Klára Vyhnálková

  Díky médiím máme možnost 
sledovat mnoho různých pohledů 
na jednu a tu samou věc, což nám 
pomáhá utvářet si vlastí názor. 
Samozřejmě je dobré mít povědomí 
o tom, co se kolem nás děje. Média 
však nejsou vždy tak spolehlivá, jak 
si mnozí z nás mohou myslet. Když 

píše a neuvědomují si, že to nemusí 
být úplně tak pravda. 
  Vždy bychom se měli zamyslet, 
zda nám přijde článek či video 
rozumné. Podle toho bychom si 
pak měli udělat vlastní názor na 
daný problém či situaci. Určitě 
není nejlepším rozhodnutím brát 

si k srdci názor někoho jiného 
a rozhodně bychom se neměli 
spoléhat jen na jeden článek či 
video. Jelikož může článek napsat 
kdokoli, je vždy potřeba podívat 
se na autora a na jeho recenze. To 
nám pomůže zjistit, zda má tento 
autor spolehlivé informace. Na 
internetu se najde mnoho autorů, 
jejichž články jsou naprosto milné 
a od věci. Toto se děje běžně a 
mnozí lidé tak nemají správné 
povědomí o tom, co se kolem nich 
děje. Chtěla bych tedy upozornit na 
to, abyste si dávali pozor, z jakých 
zdrojů čerpáte a berete informace.
Jak je psáno v nadpisu, média 
se stávají nástrojem moci, a 
to především tak, že mohou 
společnost nasměrovat tím 
směrem, který je pro ně nejlepší. 
Když chtějí, aby si lidé mysleli, 
že jedna strana je horší a jedna 
lepší, dokážou to. Stačí jim pouze 
napsat článek, kde trochu poupraví 
pravdivé informace. Zní to celkem 
hrozivě, že se naše společnost dá 
tak lehko zmanipulovat, ale je to 
tak. Největším zdrojem falešných 
informací je internet. Přesto se ale 
nepravdivé informace objevují i 
v novinách  či televizi. Lidé stráví 
nad médii poměrně značnou část 
svého života. Většina informací, 
které se z médií dozvím,  nás 
nijak nezajímají, přesto nad nimi 
začneme přemýšlet. Náš mozek 
informace zpracuje a uděláme si 
na danou věc názor, přestože jsme 
ani nechtěli. Nikdo z nás nemůže 
vědět, zda je informace, kterou si 
právě přečetl pravdivá, či nikoli. 
Na závěr bych chtěla zmínit fakt, že 
si média připouštíme příliš blízko 
k tělu, a že bychom měli začít 
přemýšlet nad tím, co si necháme 
líbit a co už ne. Někdy je velmi 
důležité to, abychom si dokázali 
stát za svým názorem. Nesmíme 
nechat média ovlivňovat úplně 
všechny naše vlastní názory a 
myšlenky.

Média. Pojem, se kterým se 
setkáváme dnes a denně. Díky nim 
můžeme pozorovat dění okolo nás, 
i na druhém konci světa. Zajišťují 
nám možnost si rozšiřovat svůj 
všeobecný rozhled. Obklopují nás 
a zasahují do našeho života. Je to 
ale správné?

se nad tím zamyslíme, vždy, když si 
přečteme články o nějakém tématu 
z více zdrojů, zjistíme, že jsou 
třeba naprosto odlišné. To proto, 
že si média vybírají, o kterou část 
informací se s lidmi podělí a kterou 
si nechají prozatím pro sebe. Lidé 
jsou někdy zaslepení tím, co se kde 
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Mladí lidé v politickém dění

Nejmladším člověkem, který 
se dostal do povědomí médií a 
obyvatel ČR je aktivista Jakub 
Čech.
    Ten se proslavil především 
sporem s vedením města Prostějova 
o získání přístupu k informacím 
ohledně fungování města.
Prozatím ve všech případech, 
které Čech objevil, byl v případě 
soudního procesu úspěšný.
              Vzhledem k většímu množství 
soudních procesů mu na jeho 
žádost byla přiznána svéprávnost, 
čímž ulehčil situaci svým rodičům.
Může se také pyšnit ziskem ceny 
od organizace Člověk v tísni.
  Mladí lidé jsou také i ve vyšších 
patrech politiky, a to po říjnových 
volbách do Poslanecké sněmovny.
Poměrově nejmladší a poprvé v 
Poslanecké sněmovně figurující 
stranou je Pirátská strana.
 Jejich cílem je zprůhlednění 
současné politiky a kontrola 

mocných, zjednodušení (především 
v otázce daní) a zmodernizování 
státu (více dokumentů dostupných 
on-line), obrana svobody obyvatel 
nebo snaha více zapojit občany 
České republiky do řešení otázek 
týkajících se Evropské unie.
    Na sociálních médiích i mimo ně 
je velmi aktivní poslanec Dominik 
Feri za TOP 09.
      Již odmlada se angažoval ve svých 
rodných Teplicích (především v 
oblasti kultury), v roce 2014 se stal 
nejmladším radním města Teplice.
Po svém vstupu do TOP 09 
propagoval volby mezi mladými 
lidmi a především díky jejich 
hlasům a kroužkům se dostal do 
Poslanecké sněmovny.
    Zde je velmi aktivní a snaží se 
býti svými návrhy nápomocný 
mladým lidem a jejich potřebám, 
které byly poslední léta přehlíženy.
Jeho cílem je modernizace 
zastaralých kolejí pro vysokoškolské 
studenty nebo například zvýšení 
hranice, odkdy by se platily daně v 
rámci DPP.
   V současné době také plní svůj 
slib, který dal během kampaně - 
provádí studenty po Poslanecké 
sněmovně.
Velmi čilé jsou také “mladé verze” 
českých politických stran.
 Z poslední doby byl asi 
nejviditelnější krokem podání 
trestního oznámení na poslance 
Miloslava Roznera ze strany 
Mladých sociálních demokratů, 
pro podezření z přečinu popírání, 
zpochybňování, schvalování a 
ospravedlňování genocidy.
 Dle jejich předsedy výroky 
poslance Roznera překračují 
hranici trestního práva a měly by 
mít následek v podobě zbavení 
imunity a následného trestního 
postihu poslance.

Svá mladá uskupení mají také 
například i ODS (Mladí občanští 
demokraté), TOP 09 (Top tým) 
nebo KDU-ČSL (Mladí lidovci).
   Ty se snaží o angažovanost  
mladých ve veřejné a politické 
sféře a následné formování jejich 
budoucích následníků.
 Svoji mladou základnu 
mají překvapivě i komunisté 
(Svaz mladých komunistů 
Československa), kteří dle 
posledních průzkumů za poslední 
roky ztratili značnou část svých 
členů, což zapříčinil především 
jejich vysoký věk.
 Doufejme, že angažovanost 
mladých neustane a bude stále 
stoupat, aby se do současné 
politické garnitury dostali noví 
mladí lidé, kteří mají mnoho 
skvělých nápadů a dokážou změnit 
svět.

Jakub Uhlíř



16  I DIPLOMATICKÉ LISTYKOMENTÁŘE

Sledujete-li pravidelně světové 
zpravodajství, tak víte, že jeho 
hlavním obsahem je (de)eskalace 
napětí na Korejském poloostrově, 
případně situace v Sýrii, kde 
již téměř sedm let probíhá 
krvavá válka. Další události jsou 
zmiňovány jen velmi okrajově 
či zcela vůbec. Tento komentář 
je věnován problematice, o které 
běžný konzument zpravodajství 
slyšel nejspíš velmi málo, pokud 
vůbec něco, i když její význam a 
rozsah, jak brzy zjistíte, je znatelný, 
respektive klíčový (pro světové 
společnosti).
  Oblastí, které se problematika 
bezprostředně týká, je Jihočínské 
moře. Jak z názvu vyplývá, jedná 
se o moře, které se nachází u 
břehů Číny (ČLR), lépe řečeno u 
jejích jižních břehů. Toto moře, 
které je přírodní spojnicí mezi 
Tichým a Indickým oceánem, 
zároveň omývá břehy dalších, 
neméně důležitých států. Jsou jimi 
Vietnam, Kambodža, Thajsko, 
Malajsie, Indonésie a Filipíny. 
Všechno jsou to země s ohromným 
ekonomickým potenciálem, na 
jejichž pobřeží již nyní žije okolo 
250 milionů lidí (do roku 2050 by 
jich mělo být již půl miliardy), a 
nemalými ambicemi posílit svou 
politickou pozici v regionu (na 
úkor toho nejsilnějšího, tj. ČLR). 
Moc (vliv) státu se samozřejmě 
odvíjí od mnoha atributů. Jedním 
z nich je území, které daný stát 
ovládá.
   Co se týče pevninského území, 
to je víceméně již „rozparcelováno“ 
mezi jednotlivé státy, i když pár 
sporných oblasti i nadále existuje. 
Pevnina však tvoří jen necelých 

Boj o tepnu světového 
obchodu

Dušan Ondráček

30 % povrchu Země. Vše ostatní 
tvoří voda, respektive oceány 
a moře. Patří však tato mořská 
území někomu? Odpověď zní 
„ano i ne“. Podle mořského práva, 
respektive Konvence OSN o 
mořském právu z roku 1982 má 
většina vod mezinárodní status, 
tzn. že jsou volným (neutrálním) 
prostorem pro všechny státy. Vedle 
mezinárodních vod však existují 
i tzv. výsostné vody, respektive 
exkluzivní ekonomická zóna (dále 
jen „EEZ“, pozn. autora), které 
jsou stanovovány pro jednotlivé 
pobřežní státy. EEZ je definována 
jako oblast, která se nachází ve 
vzdálenosti 200 námořních mil (1 
námořní míle je 1,852 kilometrů) 
od pobřeží dotyčného státu. A 
přesně tohle je, řečeno slovy 
Goetha, ono jádro pudla v případě 
Jihočínského moře. Toto moře je 
natolik úzké, že EEZ jednoho státu, 
např. Filipín, zasahuje svými 200 
námořními mílemi do EEZ jiného 
státu, např. ČLR (tento problém 
mají víceméně všechny státy mezi 
sebou). Není nejspíš překvapující, 
že se dotyčné státy nemohou 
dohodnout na tom, kdo z nich bude 
částečně ochuzen o svůj nárok na 
EEZ a místo deklarovaných 200 
námořních mil bude mít např. 
„jen“ 150 námořních mil.
  Některým z čtenářů může být 
nejasné, proč se státy „handrkují“ 
o několik desítek mil moře, 
když většina vod jsou stejně 
mezinárodní, kam se mohou 
směle vydat. Jedno z možných 
vysvětlení tkví v nacionalismu a 
regionálním soupeření, především 
mezi ČLR a Vietnamem. Jednotlivé 
vlády prostě a jednoduše nechtějí 

ustoupit protistraně, aby neztratily 
přízeň svých občanů-voličů, z 
nichž mnozí mají silný nacionální 
étos. Mnohem přesvědčivější 
vysvětlení však spočívá ve 
významu Jihočínského moře. Toto 
moře je totiž velmi cennou oblastí, 
ve které se „bojuje“ o každou míli, 
a to hned z několika důvodů. 
Vedle, řekněme běžného důvodu, 
že se jedná o velmi hojnou oblast, 
co se týče různých druhů ryb, které 
jsou pevnou součástí jídelníčků 
místních Asiatů, je to i bohatost 
místních přírodních nalezišť. 
Pod hladinou moře se totiž podle 
střídmých odhadů nachází až 
130 miliard barelů ropy (denní 
spotřeba ropy celého světa je pro 
představu 90 milionů barelů) a v 
obdobném množství se odhadují i 
naleziště zemního plynu. Z těchto 
ohromných zásob zatím nebyla 
vytěžena ani jedna desetina, a proto 
lze očekávat, že ropné společnosti 
brzy svůj zájem na tuto oblast 
zaměří, jelikož zásoby v jiných 
oblastech se již viditelně tenčí.
  Tím však význam Jihočínského 
moře nekončí, právě naopak. 
Vzhledem k tomu, že v oblasti se 
nachází dvě klíčové ekonomiky 
světa, tj. ČLR a Indie, které svůj 
ekonomický růst zakládají mj. 
na exportu (vývozu), představuje 
Jihočínské moře jednu z 
nejvytíženějších námořních tras 
na světě. Několik faktických údajů. 
U břehů Jihočínského moře se 
nachází 6 z 10 největších námořních 
přístavů, ročně zde propluje přes 
100 tisíc obchodních lodí a každý 
druhý ropný tanker propluje touto 
oblastí. Není nadnesené, když se 
Jihočínské moře označí za tepnu 
světového obchodu, na jejímž 
fungování jsou závislé nejen místní 
ekonomiky, ale i všechny státy 
světa v čele se Spojenými státy, o 
čemž svědčí i jejich nadprůměrná 
angažovanost v tomto regionu.
Je zřejmé, že všechny tyto nemalé 
výhody „spadnou“ do klína státu, 
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v jehož EEZ se budou daná ložiska 
a trasy lodí nacházet. Okolní státy 
jsou si dobře vědomy toho, o co se 
hraje, a proto různými metodami 
posilují své nároky na část moře. 
Ať už je to okupace ostrovů, útesů 
a jiných útvarů v moři, pravidelná 
vojenská cvičení či diplomatický 
nátlak na protistranu. Nároky 
všech států víceméně odpovídají 
oněm 200 námořním mílím až na 
jednu výjimku, a tou je Čína. Ta, 
vědoma si svého silného postavení, 
zcela ignoruje požadavky okolních 
států a nárokuje si přes 90 % celého 
moře. Prostředky, které k prosazení 
svého nároku používá, např. 
výstavbu vojenských základen na 
umělých ostrovech v moři, jsou 
nejen mnohem masivnější než v 
případě okolních států, ale zároveň 
zcela v rozporu s mezinárodním 
právem. Důležitost celé oblasti a 
silná pozice ČLR zákonitě nemůže 
nechat klidnými nejen okolní státy, 
ale i celé mezinárodní společenství. 
Angažovanost Spojených států, 
Japonska, ale i Indie rok od 
roku vzrůstá a projevy čínského 
nesouhlasu jsou rok od roku 
znatelnější.
  S tenčícími se zásobami ropy, 
rostoucím světovým obyvatelstvem 
a stále objemnějším světovým 
obchodem se bude význam 
Jihočínského moře jen zvyšovat. 
Okolní státy se tak stanou mnohem 
méně ochotnější ke kompromisu 
a je otázkou, zda své nároky 
nezačnou prosazovat tvrdšími 
prostředky. Válečný konflikt, 
který by mezi těmito státy mohl 
vypuknout, by bezesporu nebyl jen 
lokální záležitostí (už jenom kvůli 
pozici moře ve světovém obchodu), 
ale ovlivnil by životy všech. Je proto 
žádoucí přispět či alespoň apelovat 
k vyřešení tohoto konfliktu, dokud 
je oblast stabilní. Ve chvíli válečné 
eskalace je hledání kompromisu 
mezi znesvářenými stranami o 
poznání náročnější.
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Kosovo nedávno oslavilo 10. výročí 
svého vzniku.  Avšak i po 10 letech 
má stále značné problémy. Jednak ho 
stále neuznává 5 členských států EU – 
konkrétně Španělsko, Kypr, Slovensko, 
Rumunsko a Řecko. Celosvětově ho 
neuznává přes 50 zemí. A poté je tu 
Srbsko, které Kosovo stále považuje 
za nedělitelnou součást svého území. 
Vyvstávají tedy otázky, proč je Kosovo 
stále neuznáno tolika státy a jak si 
tento nejmladší stát Evropy vede?
Proč je tedy Kosovo neuznáno 
tolika státy? V prvé řade je zde 
Španělsko a Kypr, které ze zřejmých 
důvodů tradičně odsuzují jakékoliv 
separatistické tendence. Zbytek států 
(Rumunsko, Slovensko, Řecko) vidí 
jednostranné vyhlášení nezávislosti 
ze strany Kosova jako porušení 
mezinárodního práva. Zbytek států 
světa má pro neuznání Kosova různé 
důvody, mimo jiné například přátelské 
vztahy se Srbskem (to je případ Ruska 
či jiných postsovětských republik). 
Kosovo nemůže doufat v uznání od 
těchto států, dokud nenormalizuje své 
vztahy s Bělehradem, což je běh na 
velmi dlouhou trať.
        Nyní něco o vnitropolitické situaci v 
Kosovu. Když před 10 lety vyhlašovali 
nezávislost, byla země zničená válkou, 
na evropské poměry extrémně chudá a 
naprosto závislá na pomoci ze západu. 
Změnila se situace? Trochu ano, ale 
i tak život zůstává poměrně zoufalý. 
Kosovo i přes ekonomický růst v 
posledních letech stále zůstává mezi 
nejchudšími zeměmi Evropy. Dále 
je zde sílící islámský radikalismus, 
který hojně podporuje Saúdská 
Arábie. Premiér i prezident Kosova 
byli obviněni z válečných zločinů a 
sám premiér Ramush Haradinaj se 
nedávno vyjádřil, že všichni bývalí 
bojovníci islámského státu z Kosova se 
mohou vrátit do své vlasti. Chudoba, 
islámský radikalismus a neschopná 
politická reprezentace, to je dnešní 
obraz Kosova.
   Poté zde také máme neblaze proslulý 
konflikt se Srbskem. Je to už 20 
let, co skončila válka v Kosovu, ale 
mnohé rány zůstávají pořád otevřené. 
Podíváme-li se na národnostní složení 

Kosovo očima studentůMarko Pecotić

Kosova, zjistíme, že 92 % obyvatelstva 
jsou Albánci a Srbové pouhých 6 %. 
Slogan srbských nacionalistů „Kosovo 
je Srbija“ tedy moc neodpovídá 
realitě. Bohužel, pokud se některý z 
politiků v Srbsku vyjádří pro usmíření 
s Kosovem, v podstatě spáchá 
politickou sebevraždu. Je nutné 
podotknout, že kosovští politici jsou k 
usmíření nakloněni mnohem více než 
ti srbští. To je koneckonců logické, 
Kosovo chce „jen“ uznání, kdežto 
Srbsko má v Kosovu stále početnou 
menšinu, kterou se snaží chránit. 
A je to právě tato menšina, která je 
hlavní zdroj současného konfliktu. 
Bělehrad jednoduše cítí, že nemůže 
uznat Kosovo v současných hranicích, 
protože by se mnoho jeho krajanů 
ocitlo za hranicemi své mateřské 
země. Samozřejmě revize hranic je 
opět něco nepřijatelného pro Kosovo. 
Je tedy žádoucí, aby si Srbsko a 
Kosovo sedly k jednacímu stolu 
v dané situaci? Představme si na 
moment, že se obě strany dohodnou 
na revizi hranic a srbská menšina 
se ocitne v Srbsku a Srbsko naopak 
uzná Kosovo. Tento krok okamžitě 
povzbudí srbské separatisty v Bosně a 
Albánské separatisty v Makedonii. To 
by mohlo vést k další válce v Bosně i 
v Makedonii. Jinými slovy, vyřešení 
jedné krize by vedlo k vytvoření krize 
další, jak už je na Balkáně zvykem. 
Bilaterálním jednáním mezi Kosovem 
a Srbskem by se nic nevyřešilo a celá 
situace by se naopak jen zhoršila.
 Stále je zde však jedna poslední 
naděje na urovnání celého sporu a ta 
naděje se nazývá Evropská unie. Ta 
se snaží urovnat spory mezi Kosovem 
a Srbskem tím, že podmiňuje jejich 
členství v Unii vyřešením jejich 
sporu. To je nepochybně správná 
cesta, která by mohla motivovat 
jak srbské, tak kosovské politiky ke 
konstruktivnějšímu přístupu. Ale 
jsou zde i nesprávná rozhodnutí 
z evropské strany. Příkladem je 
doporučení Evropské komise, aby 
Kosovo získalo bezvízový styk s EU. 

To pro Evropu přinejlepším znamená 
spousty ekonomických migrantů, 
přinejhorším přísun stovek teroristů. 
V budoucnu to může být i rozumný 
krok, v současné chvíli však nikoliv.
 Evropská unie nyní tlačí na své 
členské státy, které Kosovo neuznaly, 
aby tak neprodleně učinily. Otázka 
je, jestli by naopak neměla Evropská 
unie přehodnotit svůj postoj ke 
Kosovu a položit si těžkou otázku, 
jestli je skutečně bezpodmínečné 
podporování chudého, radikalismem 
a korupcí zamořeného „státu“ v jejím 
zájmu a jestli by naopak neměla více 
podporovat i Srbsko. Jak jsem již 
zmínil, evropská angažovanost je 
pravděpodobně to jediné, co může 
tento spor efektivně ukončit. Evropa 
se proto musí vyvarovat bezhlavého 
podporování jedné strany a musí 
rozvíjet dialog mezi Bělehradem a 
Prištinou. 
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Kosovo očima studentů

Představte si, že se jednoho dne 
probudíte k hromovým ranám, abyste 
«otevřeli nebo byli sestřeleni». Ano, 
je to srbská policie a říkají vám, že 
vy a celá vaše rodina musí okamžitě 
opustit váš domov.  Tohle byla realita 
mnoha kosovských Albánců. 
 Abychom dobře pochopili 
problematiku kosovského konfliktu, 
je velmi důležité se věnovat historii 
tohoto regionu. Kosovo bylo již od 
starověku místem, kde se setkávaly 
různé kultury a národy. Tento fakt 
sám o sobě naznačuje, že zde vznikaly 
velké mocenské tlaky.  Ve starověku, 
kde zde sídlili předchůdci dnešních 
Albánců, Ilyrové, zde vznikaly rozpory 
mezi Řeckem a Římskou říší. Po pádu 
Západořímské říše spadalo území pod 
Byzanc. Zásadní změna, která nese 
důsledky dodnes, nastala po porážce 

Blerta Sejdija

jihoslovanských vojsk armádou 
Osmanské říše. Území bylo začleněno 
do Osmanské říše a nastalo období 
islamizace obyvatelstva. Po první 
světové válce byli na tomto území 
vládci Srbové, což se však změnilo 
za druhé světové války vznikem státu 
Velká Albánie. Po konci druhé světové 
války připadlo Kosovo do Jugoslávské 
federace, vedené Titem. Tito a jeho 
autorita dokázaly udržovat neklidné 
území Kosova v relativním klidu. 
Ovšem po jeho smrti v roce 1980 a 
zvláště po rozpadu Východního bloku 
se opět v Kosovu rozhořely dlouholeté 
etnické nepokoje, které vyústily až v 
krvavý konflikt. 
 Nelze opominout existenci 
dlouhodobých nacionálních tenzí 
mezi srbskou a albánskou komunitou, 
která podněcovala eskalaci konfliktu 
v Kosovu, za pomoci autoritářského 
režimu Slobodana Miloševiče. 
Situace v oblasti se zhoršila po 
rozpadu Jugoslávie, kdy vzniklo velké 
nacionalistické Srbsko. Miloševič 
začal využívat moc médií, kdy 
spolu s oživením kosovské otázky 
začala probíhat intenzivní mediální 
propaganda, která byla namířena 
proti kosovským Albáncům. V 
Kosovu byl následně rozpuštěn 
Parlament a na všech školách i na 
univerzitě začala platit nová pravidla, 
která omezila užívání albánštiny 
jako vyučovacího jazyka. Odkazy 
na albánskou kulturu, literaturu a 
historii byly odstraněny a nahrazeny 
slovanskými nebo srbskými odkazy. 
Cílem bylo oslabit pocit národní 
příslušnosti albánských studentů. Toto 
podřízení albánští učitelé nepřijali a 
jejich postoj byl podporován rodiči 
studentů. Situace se pak zhoršila, když 
se srbská policie rozhodla zakázat 
albánským studentům  navštěvovat 
školní instituce. Albáncům začaly být 
popírány základní lidská práva dnem, 
co dnem. 
  Konflikt v Kosovu bývá zpravidla 
rozdělován do tří fází, avšak rozhodla 
jsem se věnovat především roku 

1998/99, což je poslední fáze. V 
srpnu 1998 ovládali Srbové již 90 
% území Kosova. Tyto operace 
měly za následek stovky mrtvých 
mezi bojujícími i civilisty a tisíce 
znásilněných dívek a žen. Kolem 
360 000 kosovských Albánců pak 
bylo nuceno opustit své domovy. Ze 
strany Miloševiče se jednalo o taktiku 
etnických čistek, což mělo za následek 
reakci mezinárodního společenství. 
Dne 23. září OSN požádala o 
zastavení palby. Srbské síly se měly 
stáhnout do svých základen a jejich 
počet měl být redukován na běžné 
poměry v době míru. Skrze hrozbu 
leteckých útoků ze strany NATO došlo 
k prosazení vyslání mezinárodních 
sil, které měly kontrolovat oblast. V 
lednu 1999 jugoslávské síly zaútočily 
na pozice Kosovské osvobozenecké 
armády u vesnice Račaku. Zde byla 
zmasakrovaná celá albánská vesnice. 
To přimělo NATO k pohrůžce 
leteckými útoky a tzv. kontaktní 
skupina, ve které mělo své zástupce 
šest zemí, svolala mírová jednání 
do francouzského Rambouillet. V 
březnu pak opustila Kosovo skupina 
pozorovatelů OBSE a téhož měsíce 
začaly letecké útoky NATO. Tehdy 
započalo NATO operaci „Spojenecká 
síla“ s cílem zabránit humanitární 
katastrofě v Kosovu. 
Intervence nebyla schválena Radou 
bezpečnosti OSN, nebyl vydán ani 
návrh rezoluce, protože Rusko předem 
varovalo, že bude vetovat jakýkoliv 
návrh, který by autorizoval využití 
síly. Intervence tak nebyla posvěcena 
prostřednictvím pozitivního práva, 
existuje však konsenzus, že byla 
ospravedlněna díky svému morálnímu 
účelu. Je důležité si uvědomit, 
že krize v Kosovu představovala 
zásadní výzvu k hodnotám, které 
NATO zastává od svého založení: 
demokracie, lidská práva a právní stát. 
Bylo to vyvrcholení úmyslné politiky 
útlaku, etnické čistky a násilí, které 
bělehradský režim vedl pod vedením 
prezidenta Miloševiče. Celá tato 
operace podporovala politické cíle. 
Vojenské akce nebyly zaměřeny na 
srbské lidi, ale na autoritářský režim 
vedený Miloševičem. Dlouhotrvající 
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a neefektivní jednání s prezidentem 
Miloševičem selhalo poskytnout 
jistotu, že by porušování lidských práv 
v tomto regionu zmizelo, z toho důvodu 
NATO nemělo žádnou alternativu 
na výběr, jelikož diplomacie selhala. 
A proto by se dalo konstatovat, že 
jejich zásah je opravdu morálně 
ospravedlňující. Nesouhlasím s tím, 
že schválení Rady bezpečnosti OSN 
bylo nezbytné k legitimizaci operace. 
NATO má podle mého názoru silnější 
nárok na legitimitu při schvalování 
humanitárního zásahu v Kosovu 
než Rada bezpečnosti, protože se 
nejvíce blíží myšlence k zastoupení 
liberální aliance, společenství národů, 
které se zasazují o hodnoty lidských 
práv a demokracie. Řekla bych, že 
Rada bezpečnosti trpí nedostatkem 
legitimity, neboť jeden represivní 
režim má právo veta (všichni víme, 
kdo) a rozhodně není spolehlivým 
strážcem lidských hodnot.
     Srbský stát, jak bylo zdokumentováno, 
podniklo nepřijatelné kroky ke 
skrytí stop genocidy, jde například 
o vybudování obrovských staveb na 
masových hrobech. Nelze se pak divit 
pozici Albánců. Jak složité musí být 
budování a udržování míru s národem, 
který se snaží pohřbít pravdu a 
budovat stavby nad masovými 
hroby? Kosovo chce a usiluje o dobré 
sousedské vztahy, to však vyžaduje 
stejnou míru závazku ze všech stran. 
Především Srbské strany. 
 Kosovo je svobodný, nezávislý 
a svrchovaný stát, uznávaný 
převážnou většinou svobodných a 
demokratických států světa. Fakt, že 
Srbsko odmítá uznat Kosovo jako 
nezávislý stát, dokazuje, že Srbsko je 
sousedem,  který  je  stále  rukojemníkem 
své vlastní hegemonické a neo-
koloniální minulosti. Místo toho, aby 
se vypořádali s vlastní minulostí, si 
Srbsko vybralo cestu popření. 
  Lekce, kterou můžeme převzít z této 
událoati je poměrně jednoduchá; 
můžete vyhrát, pokud máte pravdu 
a vaše příčina je spravedlivá. Když 
existuje solidarita mezi svobodnými 
národy světa, život porazí smrt a 
dobro zvítězí nad zlem.
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On the 70th death anniversary of MOHANDAS MAHTMA GANDHI

70 years have passed since  the  assassination of MOHANDAS GANDHI,also known as the 
Father of India and a beacon of light in the last decades  of British  colonial  rule,  promoting  
non-violence,  justice  and  harmony  between  people of all faiths and who preached, that 
«truth and love will always prevail”.  Read in the following something about his life, struggle                                                                                                                                         
and independence movement against British rule.  

Mohandas Karamchand Gandhi, also known as 
Mahatma  (Sanskrit,“high-souled”), a  title  reserved  
for the greatest sages, was born on 2 October 1869 
in Porbandar, a coastal town in present-day Gujarat, 
India. After his  family  moved to Rajkot, a nine year 
old Gandhi was enrolled at a  local school, where  he 
studied the basics of arithmetic, history, geography  
and languages. When  he was 11 years  old, he (1869 
– 1948) attended a  high school in Rajkot. He lost an 
academic year in between because of his wedding but 
later rejoined the school and  eventually completed 
his schooling. Gandhi found many opportunities in 
his youth to meet people of all faiths. He had many 
Christian and Muslim friends, as well as being heavily 
influenced by Jainism in his youth. Gandhi probably 
took the religious principle of ‘Ahimsa’ (doing no 
harm) from his Jain neighbours, and from it developed 
his own famous principle of Satyagraha (truth force) 
later on in his life.
   In 1888, against the wishes of his family, Gandhi 
sailed for England to pursue law. In London, he was 
exposed   to new ideas and many elements of British 
society and culture - he took dancing and violin 
lessons, read new religious works, and participated 
in British vegetarian groups. In 1891, after having 
been admitted to the British Bar, Gandhi became 
officially licensed to practice law in court. Weary of 
life in London and having accomplished his goal of 
becoming a lawyer, he returned to India and attempted 
to establish a law practice in Bombay (now Mumbai). 
His attempts at establishing a law practice in Mumbai 
failed. Later, after failing to secure a part-time job as a 
high school teacher, he ended up returning to Rajkot 
to make a modest living drafting petitions for litigants, 
a business he was forced to close when he ran afoul of 
a British officer. It was in this climate that, in April 
1893, he accepted a year-long contract from Dada 
Abdulla & Co., an Indian firm, to a post in the Colony 
of Natal, South Africa, then part of the British Empire.

       Arriving in Durban in Apríl 1893, aged 23, Gandhi 
faced discrimination because of his skin colour and 
heritage, like all people of colour.  He was appalled 
at the widespread denial of civil liberties and political 
rights to Indian immigrants to South Africa. He 
threw himself into the struggle for elementary rights 
for Indians. Gandhi remained in South Africa for 
21 years, suffering imprisonment many times. In 
1896, after being attacked and beaten by white South 
Africans, Gandhi led the Indian community and 
began to teach a policy of passive resistance to, and 
non-cooperation with the South African authorities 
in opposition to racial discrimination. During the 
Boer War, Gandhi organized an ambulance corps 
for the British army and commanded a Red Cross 
unit. After the war he returned to his campaign for 
Indian rights. In 1910, he founded Tolstoy Farm, 
near Johannesburg, a cooperative colony for Indians. 
Gandhi’s ideas of protests, persuasion skills and public 
relations had emerged. In 1914 the government of the 
Union of South Africa made important concessions 
to Gandhi’s demands, including recognition of Indian 
marriages and abolition of the poll tax for them. His 
work in South Africa completed, Gandhi decided that 
it was time to return to India. On his way home, he 
stopped over in England. World War I broke out very 
shortly after his arrival and Gandhi decided to stay and 
form another ambulance corps of Indians to help the 
British. However, the British climate adversely affected 
Gandhi’s health and he left for India in January 1915.

ING. Haseeb Khan
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Gandhi became a leader in a complex struggle, the 
Indian campaign for home rule. Following Word 
War I, in which he played an active part in recruiting 
campaigns, Gandhi adopted his still evolving 
methodology of Satyagraha (devotion to the truth), or 
nonviolent protest movement of passive resistance to 
Britain. When, in 1919, Parliament passed the Rowlatt 
Acts, giving the Indian colonial authorities emergency 
powers to deal with so-called revolutionary activities, 
Satyagraha spread through India, gaining millions of 
followers. Gandhi launched a policy of nonviolent non-
cooperation with the British against the Rowlatt Acts 
which resulted in a massacre of Indians at Amritsar 
in 1919. Resistance methods included hunger strikes, 
events of civil disobedience, refusal to pay taxes, and 
refusal to respect colonial laws. 

     He led a number of 72 persons on a 400 kilometer 
route from Ahmedabad to Dandi (both in the Indian 
state of Gujarat), on the coast of the Arabian Sea. 
There they made salt from the seawater and broke a 
law of British India prohibiting making salt without 
paying taxes, so this event is referred to as the Salt 
March. Indians in public office resigned, government 
agencies such as courts of law were boycotted, and 
Indian children were withdrawn from government 
schools. Through India, streets were blocked by 
squatting Indians who refused to rise even when 
beaten by police. Gandhi was arrested, but the British 
were soon forced to release him. 

  Economic independence for India, involving 
the complete boycott of British goods, was made 
a corollary of Gandhi’s Swaraj (Sanskrit, “self-
ruling”) movement. The economic aspects of the 
movement were significant, for the exploitation of 
Indian villagers by British industrialists had resulted 
in extreme poverty in the country and the virtual 
destruction of Indian home industries. As a remedy 
for such poverty, Gandhi advocated revival of cottage 
industries; he began to use a spinning wheel as a token 
of the return to the simple village life he preached, and 
of the renewal of native Indian industries.

     Gandhi became the international symbol of a free 
India. He lived a spiritual and ascetic life of prayer, 
fasting, and meditation. Refusing earthly possessions, 
he wore the loincloth and shawl of the lowliest Indian 
and subsisted on vegetables, fruit juices, and goat’s 
milk. Gandhi’s advocacy of nonviolence, known as 
ahimsa (Sanskrit, “no injury”), was the expression 
of a way of life implicit in the Hindu religion. By the 
Indian practice of nonviolence, Gandhi held, Britain 
too would eventually consider violence useless and 
would leave India.
    After his release from prison in February 1924 for 
an appendicitis operation, Gandhi withdrew from 
active politics and devoted himself to propagating 
communal unity. Unavoidably, however, he was again 
drawn into the vortex of the struggle for independence. 
In 1930 the Mahatma proclaimed a new campaign of 
civil disobedience, calling upon the Indian population 
to refuse to pay taxes, particularly the tax on salt. The 
campaign was a march to the sea, in which thousands 
of Indians followed Gandhi from Ahmadābād to the 
Arabian Sea, where they made salt by evaporating sea 
water. Once more the Indian leader was arrested, but 
he was released in 1931, halting the campaign after 
the British made concessions to his demands. In the 
same year Gandhi represented the Indian National 
Congress at a conference in London.
       IV. Attack upon the cast system
In 1932, Gandhi began new civil-disobedience 
campaigns against the British. Arrested twice, the 
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    Gandhi left the Indian National Congress in 1934, 
and leadership passed to his protégé Jawaharlal Nehru. 
He again stepped away from politics to focus on 
education, poverty and the problems afflicting India’s 
rural areas. He traveled through India, teaching ahimsa 
and demanding eradication of “untouchability.” The 
esteem in which he was held was the measure of 
his political power. So great was this power that the 
limited home rule granted by the British in 1935 could 
not be implemented until Gandhi approved it. A few 

years later, in 1939, he again returned to active political 
life because of the pending federation of Indian 
principalities with the rest of India. His first act was a 
fast, designed to force the ruler of the state of Rājkot 
to modify his autocratic rule. Public unrest caused 
by the fast was so great that the colonial government 
intervened; the demands were granted. Gandhi again 
became the most important political figure in India. 
His assassination was an international catastrophe. 
A period of mourning was set aside in the United 
Nations General Assembly. The teachings of Gandhi 
were to inspire others, notably Martin Luther King, Jr. 
and Nelson Mandela. Gandhi is also likened to former 
Czech President Vaclav Havel, who was awarded the 
Indra Gandhi Award in 1993. «When I lose hope, I 
remember the path of truth and love always prevailed 
in history,» Gandhi said. At the time of the Velvet 
Revolution, Havel made a similar sentence: «Truth and 
love must prevail over lies and hatred.»  A practicing 
Hindu all his life, Gandhi was an avid theologian and 
read extensively about all major religions. Later in his 
life when he was asked whether he was a Hindu, he 
replied: «Yes I am. I am also a Christian, a Muslim, a 
Buddhist and a Jew». 

Mahatma fasted for long periods several times; these 
fasts were effective measures against the British, 
because revolution might well have broken out in 
India if he had died. In September 1932, while in jail, 
Gandhi undertook a “fast unto death” to improve the 
status of the Hindu Untouchables. The British, by 
permitting the Untouchables to be considered as a 
separate part of the Indian electorate, were, according 
to Gandhi, countenancing an injustice. Although 
he was himself a member of the Vaisya (merchant) 
caste, Gandhi was the great leader of the movement 
in India dedicated to eradicating the unjust social and 
economic aspects of the caste system.
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V rámci prvního se zdůrazňuje, 
že snaha o rovnost je nejvyšší 
formou respektu k lidskosti a k 
potenciálu, který je v každém z nás 
obsažen a má právo být realizován 
(v pojetí humanistické psychologie 
člověk dosáhne pocitu životní 
smysluplnosti jedině tehdy, když 
bude mít příležitost realizovat 
svůj potenciál). V demokratickém 
uspořádání je proto rovnost 
považována za základní hodnotu. 
Naopak přesvědčení, že někteří lidé 
jsou hodnotnější než jiní, nutně 
vede k nerovnostem, které jsou 
tolerovány či dokonce vyžadovány 
v jiných formách společenského 
uspořádání. 
  Druhý argument pro rovnost se 
týká ekonomického fungování. 
Pro společnost je hospodářsky 
výhodné, když dává všem 
jedincům příležitost rozvinout své 
nadání a svými schopnostmi se 
pak podílet na rozvoji společnosti. 
Ekonomická výhodnost rovnosti 
se však týká nejen progresu, ale 
také pouhého sociálního smíru a 
individuální životní spokojenosti. 
V průběhu 20. století se vzájemné 
postavení žen a mužů v mnohém 
změnilo k lepšímu. Ženy získaly 
nová, zákonem garantovaná 
práva, což vedlo ke zvýšení 
jejich postavení ve společnosti. 
To souviselo s rozvolněním 
genderových stereotypů, tj. ve 
společnosti sdílených představ o 
tom, jací jsou a jací mají být muži, 

Jak je na tom ČR s 
genderovou nerovností? 

Blerta Sejdija

Rovnost je klíčovým principem, díky kterému společnost funguje lépe. Argumenty pro rovnost 
jsou dva – jeden můžeme označit za humanistický, druhý za hospodářský. 

KOMENTÁŘE
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a o tom, jaké jsou a jaké mají být 
ženy. Neznamená to ovšem, že 
by již bylo v plné míře dosaženo 
genderové rovnosti. V České 
republice máme ještě co zlepšovat. 
I statistické indexy genderové 
rovnosti ukazují, že jsme na tom 
v porovnání s dalšími evropskými 
zeměmi podprůměrně. V 
mezinárodním hodnocení rovných 
podmínek pro ženy a muže obsadila 
Česká republika ze 145 států 81. 
příčku. Rovné šance existují jen 
ve vzdělávání, slabé je zastoupení 
žen v politice i jejich pozice v 
ekonomice. V současné době 
pobírají ženy měsíčně v průměru 
o 22,5 procenta méně než muži.  
Zatímco muži berou v průměru 30 

tisíc korun měsíčně, ženy si vydělají 
23,5 tisíce korun. V Evropě patříme 
k zemím s největším příjmovým 
rozdílem. Nerovné odměňování v 
práci se následně odráží i v nižších 
důchodových dávkách pro ženy. 
Český stát se sice rozdílnému 
ohodnocení mužů a žen naoko 
brání, ale sám má máslo na hlavě: 
rozdíl mezi platy obou pohlaví je 
ve státní sféře pětinový. Tedy jen 
o málo nižší než v soukromých 
podnicích. Právě to se snažila 
změnit ministryně práce Marksová 
z ČSSD. Na diskriminační platové 
rozdíly se mimo jiné zaměří 
kontroly inspektorátu práce. 
Dalším problémem, se kterým 
se setkáváme, je nízké povědomí 

médií o genderových tématech, 
reprodukce genderových 
stereotypů v médiích a reklamě, 
nedostatečný tlak na dodržování 
principu nediskriminace. Narušení 
genderové segregace vyžaduje, 
aby se systémová opatření (např. 
změna výpočtu důchodu, zavedení 
daňových úlev pro organizace 
s rovnými platy nebo prosazení 
povinné otcovské dovolené) 
kombinovala s veřejnou diskusí a 
osvětovými kampaněmi. Základem 
všeho jsou genderové stereotypy 
v našich hlavách. Pokud se jich 
dokážeme zbavit, pak uvidíme 
rovnost a cestu k ní jako důkaz 
vyspělosti naší společnosti.

KOMENTÁŘE
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Zimní olympijské hry 2018
Michal Valtr

Zimní  olympijské hry 2018 
se konaly v jihokorejském 
Pchjongčchangu. Slavnostní 
zahájení proběhlo 9. února 2018, 
ukončení se pak uskutečnilo 25. 
února 2018. V Jižní Koreji se 
uskutečnila olympiáda již podruhé. 
V roce 1988 proběhly v hlavním 
městě Soulu XXIV. letní olympijské 
hry. Pchjongčchang je tak třetí či 
čtvrté asijské město, které hostilo 
zimní olympijské hry.
  Českou výpravu na Zimních 
olympijských hrách 2018 tvořilo 
94 sportovců. Česko mělo své 

zástupce ve všech sportech kromě 
curlingu a skeletonu. Medaile 
vybojovali lyžařka a snowbordistka 
Ester Ledecká (2× zlato), 
rychlobruslařka Martina Sáblíková 
(stříbro), biatlonisté Michal 
Krčmář (stříbro), Veronika Vítková 
(bronz), snowboardistka Eva 
Samková (bronz) a rychlobruslařka 
Karolína Erbanová (bronz).
 Čeští hokejisté pod vedením 
kouče Josefa Jandače porazili 
ve čtvrtfinále USA 3:2 po 
samostatných nájezdech. V 
semifinále už však nestačili na tým 
Ruska a v boji o bronzové medaile 

podlehli Kanadě, v olympijském 
turnaji tak skončili na čtvrtém 
místě.
 Největším překvapením celé  
olympiády však bylo vítězství Ester 
Ledecké v superobřím slalomu, 
která jako první český alpský lyžař 
vyhrála závod pod pěti kruhy. 
V Pchjongčchangu se také stala 
prvním lyžařem v historii, který 
na olympiádě startoval v lyžařské 
i snowboardové disciplíně. 
V předchozí kariéře odjela v 
superobřím slalomu Světového 
poháru pouze devět závodů s 
maximem 19. místa. 
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Filmy
Merzliakova Ekaterina

KULTURA

Hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, 
kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu 
o vlastní minulosti. Postupně skládají mozaikovitý 
obraz světa, který se navenek mění, ale v hloubce 
ukrývá nevyřešené konflikty. Skrze život toho 
druhého začínají chápat vlastní činy a přehodnocují 
i svou identitu.

15.03.2018  
TLUMOČNÍK
(Tragikomedie, Česká Republika)

29.03.2018
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 
(SCI-FI / Thriller, USA)

22.03.2018
DEJ MI SVÉ JMÉNO 
(Drama, Italie / Francie)

29.03.2018
OHROŽENÉ DRUHY 
(Drama, Francie)

Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své 
velké italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není 
vůbec nadšený. Zpočátku se zdá, že toho s pohledným 
americkým 24letým studentem Oliverem nemají 
mnoho společného, když však spolu začnou trávit 
více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem 
hlubšího, než je přátelství...

Vzájemně propojené osudy tří rodin. Joséphine a 
Tomas mají krátce po svatbě, ale za zdánlivým štěstím 
odkrývají Joséphininy rodiče temnější realitu. Mélanie 
oznamuje rodičům, že je těhotná, ovšem budoucí otec 
má do ideálního zetě poněkud daleko. A Anthony, 
zasněný student nemající štěstí v lásce, se musí 
postarat o svou matku, která začíná být nezvladatelná.

Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá 
na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v 
OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil 
geniální a excentrický James Halliday. Když Halliday 
zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu 
člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde 
v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod.
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Koncerty Akce

13.06.2018
Ozzy Osbourne 

19.04.2018 
Pharaoh

2.06.2018 
Lenny Kravitz 

20.04 .2018
Blue Man Group 

16.04.2018 
Imagine Dragons 

8.05.2018  
Enrique Iglesias  

22.04.2018  
STREET FOOD FESTIVAL  
(Cross][Club)

12.05.2018 
PRAGUE CANDY FESTIVAL 
(Pragovka, Kolbenova 34, Praha 9)

14.04.2018 
POLÍVKOVÁNÍ SMÍCHOV 
(Nádražní 43/84, 150 00 Praha)

14.04.2018 
24. KNIŽNÍ VELETRH A LITERÁRNÍ 
FESTIVAL SVĚT KNIHY 
(Výstaviště Praha)

12.04.2018  
PRAGUE METRO DRINKING GAME 
(Praha, Czech Republic)

12.05.2018  
FESTIVAL OF EMBASSIES FOOD & 
CULTURE  
Farmářské trhy na Kulaťáku)

25.05.2018  
PRAGUE FOOD FESTIVAL 
(Vyšehrad, 12800 Praha)

26.04.2018 
STALIN MEGA SEASON OPENING  
(Stalin, 17000 Praha)

18.05.2015  
20. TATTOO CONVENTION  
(U Výstaviště, 170 00 Praha)

1.05.2018  
SVÁTEK RŮŽOVÝCH VÍN 
(Staré Zámecké schody, 118 00 
Praha)
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15. května 1948 měl vypršet 
britský mandát nad palestinským 
územím a to mělo být následně 
rozděleno na tři státní celky: 
židovský, palestinský a neutrální 
(Jeruzalém). Protože ale 15. květen 
připadal tehdy na šabat, židovští 
osadníci svůj stát vyhlásili o den 
dříve, Arabové však jeho existenci 
zásadně odmítali uznat – a tak 
začal dlouhý izraelsko-palestinsky 
konflikt, který trvá dodnes.
 Stát Izrael vznikl 14. května 1948. 
Založen byl na základě rozhodnutí 
OSN na území britského 
protektorátu.
  V únoru 1947 předala Velká 
Británie palestinskou otázku OSN. 
OSN doporučilo rozdělit Palestinu 
na židovský a arabský stát. Sionisté 
návrh přijali, Arabové ne. Následně 
došlo k útokům. V květnu 1948 
Velká Británie ukončila své 

aktivity v Palestině. Okamžitě 
byl vyhlášen nezavislý stát Izrael. 
Palestina ale byla sousedními 
arabskými státy (Jordánsko, 
Egypt, Irák, Libanon, Sýrie, Jemen, 
Saudská Arábie) považována za 
arabské území. Druhý den po 
vyhlášení Izraele vznikl mezi 
Izraelem a okolními státy vojenský 
konflikt. Pomoc Izraeli poskytlo 
Československo, které dodávalo 
zbraně a cvičilo izraelské vojáky. 
Díky československým zbraním 
Izrael dobyl svá území (Nazaret a 
okolí, Dolní Galileu, města Lod 
a Ramla atd.). Po tzv. bitvě deseti 
dnů nastalo příměří, které trvalo 
do října 1948. OSN chtěla mezi 
válčícími stranami uzavřít mírovou 
smlouvu, s tím ale ani jedna strana 
nesouhlasila. Následně izraelská 
armáda obsadila Al-Aríš na Sinaji 
a výšiny nad městem Rafáh. Velká 
Británie splnila dohodu s Egyptem a 

vydala ultimátum, na jehož základě 
se Izrael stáhl ze Sinaje i z výšiny u 
Rafáhu (tím vzniklo pásmo Gazy). 
Začátkem roku 1949 probíhala na 
půdě OSN jednání mezi Izraelem 
a každou z útočících stran (Irák 
odmítl vyjednávat), která vyústila 
v dohody o příměří. 24. února 1949 
se dohodl Egypt, 23. března 1949 
Libanon, 3. dubna 1949 Jordánsko 
a 20. července 1949 Sýrie. Izraeli 
připadla západní část Jeruzaléma 
a Západní břeh Jordánu, čímž se 
jeho území rozrostlo o 20 %. Pásmo 
Gazy zůstalo Egyptu a Východní 
Jeruzalém si ponechalo Jordánsko.
První izraelsky premiér ben Gurion 
řekl: „Československo zachránilo 
Izrael před porážkou a zničením.“ 
V Izraeli se dodnes ví, že bez 
československé pomoci by Stát 
Izrael s největší pravděpodobností 
zanikl hned po svém vyhlášení.

Vznik státu Izrael 14. 5. 1948
Nykyta Nashchanskyi 
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Dne 18. března 1974 ukončili 
členové OPECu (Organizace 
zemí vyvážejících ropu) pět 
měsíců trvající embargo na 
státy podporující Izrael během 
jomkipurské války. Toto embargo 
společně s uměle vytvořeným 
prudkým růstem ceny ropy vedlo 
k prvnímu takzvanému ropnému 
šoku, který západním zemím 
způsobil největší hospodářskou 
krizi od 30. let.
   Počátek tohoto ropného šoku 
se datuje až k 6. říjnu, kdy koalice 
Egypta a Sýrie za podpory dalších 
arabských zemí vyhlásila válku 
Izraeli a zahájili invazi. Důvodem 
byl především afekt kvůli ztrátě 
území z předchozí šestidenní války, 
a tudíž i snaha se definitivně zbavit 
Izraele.
  Izrael byla na invazi velmi 
nepřipravená, a to z důvodu 
selhání jak zpravodajských služeb, 
tak i některých vysoce postavených 
velitelů. Tomu napomohla i 
vysoká utajenost těchto plánů, 
neboť je Egypt a Sýrie tajily jak 
před vlastními vojáky, tak i před 
některými důležitými důstojníky.
 Koalice se proto rychle 
dostávala do vnitrozemí a Izrael 
zaznamenával těžké porážky. 
Situace se ovšem začala měnit ve 
chvíli, kdy si Spojené státy americké 
uvědomily, že situace v Izraeli je 
vážná, a začaly Izraeli poskytovat 
materiální vojenskou podporu. 
Arabské země začaly samozřejmě 
okamžitě protestovat, nicméně 
USA dodávky naopak navyšovaly.
16. října se proto státy OPECu 
dohodly na navýšení cen ropy za 
barel ze tří na pět USD a omezily 
těžbu. O den později vyhlásily 
embargo na země podporující 
Izrael – USA, Kanady, Velké 
Británie, Nizozemí a Japonska.
  Následky jsou velmi zřetelné – 
na benzínových pumpách se tvoří 
rozsáhle fronty a nakupovat se 

smí jen v omezeném množství. V 
Německu se zakazuje jízda autem 
v neděli a Velká Británie zavádí 
třídenní  doby do podniků, které 
jsou náročné na spotřebu ropy. 
Zpracovatelské továrny krachují 
a miliony lidí přicházejí o práci. 
Zásoby ropy pod vlivem paniky 
rychle klesaly. Začal se uplatňovat 
příděl benzínu a jiných ropných 
derivátů.
   Cena ropy dále kvůli inflaci 
(někdy se tato inflace nazývá 
stagflací) roste – dva měsíce od 
začátku krize se už vyšplhala na 
trojnásobek, tedy na 12 dolarů 
za barel. Státy OPECu získávají 
politickou, ale hlavně ekonomickou 
moc. Naproti tomu jsou nejvíce 
zasažené státy chudé a rozvíjející 
třetího světa, rapidní zvýšení ceny 

tak strategické suroviny se rovná 
naprosté katastrofě.
  Izrael mezitím obhájil všechna 
zabraná území a koalice byla nucena 
podepsat příměří. Pro ně to přeci 
jen mělo nakonec nějaký výsledek. 
Evropští ministři začali tlačit na 
Izrael, aby se z okupovaných území 
stáhlo. Přidalo se k nim Japonsko 
a další země. To však nemělo vliv, 
neboť Izrael argumentoval tím, že 
bez nich by nemohl účinně zajistit 
bezpečnost své země.
    Nakonec 18. března 1974 OPEC 
embargo odvolal, nicméně inflace 
stále držela cenu na 12 dolarech. 
Poválečný růst se v důsledku 
krize zastavil. Začalo se také těžit 
v oblastech, ve kterých se dříve 
netěžilo (například v severním 
moři).

Naftová krize 18.3.1974 
Kryštof Ušela 

KALENDÁRIUM
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Vznik 
Varšavské smlouvy 
14. 5. 1955

Vznik NATO 14. 4. 1949

KALENDÁRIUM

Vojenský pakt evropských 
komunistických zemí v průběhu 
studené války vznikl na základě 
Smlouvy o přátelství, spolupráci 
a vzájemné pomoci, která byla 
podepsaná 14. 5. 1955 Albánií, 
Bulharskem, Československem, 
Maďarskem, NDR, Polskem, 
Rumunskem a SSSR ve Varšavě. 
Formálně byl reakcí na zřízení 
Západoevropské unie a Pařížské 
dohody umožňující vstup SRN do 
NATO. Smlouva byla uzavřena na 20 
let s automatickým prodlužováním 
o 10 let pro státy, které ji rok před 
uplynutím lhůty nevypoví. Albánie 
se přestala účastnit činnosti VS 
v roce 1962 a roku 1968 ji na 
protest proti intervenci armád 
5 členských zemí proti procesu 
pražského jara v Československu 
vypověděla. V květnu 1985 byla 
smlouva prodloužena o dalších 
20 let, avšak po rozpadu SSSR a 
zániku NDR byla na konferenci 
hlav 6 zbývajících států 31. 3. 1991 
rozpuštěna. Deklarativním cílem 
Varšavské smlouvy byla koordinace 
zahraniční politiky a vytvoření 
systému kolektivní bezpečnosti 
v Evropě, resp. spolupráce ve 
vojenské oblasti při společné 
obraně socialismu. Ve skutečnosti 
byla především mocenským 
nástrojem SSSR, zajištujícím jeho 
hegemonii ve východoevropském 
prostoru. Velení sídlila v Moskvě 
a v jeho čele stáli pouze sovětští 
představitelé.

V letech 1945-1949, tváří v tvář 
naléhavé potřebě hospodářské 
obnovy, hleděly západoevropské 
země a jejich severoameričtí 
spojenci s obavami na 
politiku a praxi SSSR. Poté, co 
západoevropské vlády splnily 
svůj závazek, daný ještě za 
války, zredukovat svou výzbroj a 
demobilizovat vojska, byly stále 
více znepokojeny jasnými signály, 
že sovětské vedení má v úmyslu 
zachovat svoje vojenské síly v plném 
stavu. Tyto obavy ještě posílilo 
vnucení nedemokratických forem 
vlády a potlačení skutečné opozice 
v řadě zemí střední a východní 
Evropy i v jiných částech světa. Od 
roku 1947 do roku 1949 vyvrcholil 
tento vývoj řadou dramatických 
politických událostí. Byly mezi 
nimi přímé hrozby svrchovanosti 
Norska, Řecka, Turecka a dalších 
západoevropských zemí, únorový 
puč v Československu v roce 
1948 a protiprávní blokáda 

Berlína, jež začala v dubnu téhož 
roku. Podpis Bruselské smlouvy 
v březnu 1948 byl projevem 
rozhodnutí 5 západoevropských 
států – země Beneluxu, Francie a 
Spojeného království – vytvořit 
systém společné obrany a posílit 
vzájemné vztahy. Následovala 
jednání se Spojenými státy a 
Kanadou o vytvoření jednotné 
Severoatlantické aliance, založené 
na bezpečnostních zárukách 
a vzájemných závazcích mezi 
Evropou a Severní Amerikou. 
Signatáři Bruselské smlouvy 
navíc přizvaly Dánsko, Island, 
Itálii, Norsko a Portugalsko, aby 
se staly účastníky tohoto procesu. 
Jednání vyvrcholila podpisem 
Washingtonské smlouvy 4. dubna 
1949 a tím přivedla na svět 
bezpečnostní systém, založený na 
partnerství těchto 12 zemí. V roce 
1952 přistoupily ke smlouvě Řecko 
a Turecko. Roku 1955 se připojila 
SRN a v roce 1982 se členem NATO 
stalo i Španělsko.

Dušan Ondráček

Dušan Ondráček
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Tímto mírem (někdy také znám 
jako moskevská mírová smlouva) 
byla ukončena relativně krátká 
zimní válka mezi Sovětským 
svazem a Finskem na přelomu let 
1939 a 1940. Finsko sice na základě 
mírové smlouvy nezaniklo, jak 
původně Sovětský svaz plánoval, 
ale přišlo o velice cenná území. 
    Finsko muselo předat Sovětskému 
svazu nejprůmyslovější oblast – 
Karélii, a to i se vším vybavením, 
které se v té době na území Karélie 
nacházelo. Rusové již před válkou 
ovládali jižní Karélii, kde se k 
místním Finům chovali značně 
nepřátelsky. Tím, že jim nyní měl 
připadnout i zbytek Karélie, vedlo 

k velkému přesunu obyvatelstva 
směrem do Finska. Celkově se 
jednalo asi o 422 000 lidí, což 
představovalo zhruba 12 % 
obyvatelstva Finska. Kromě Karélie 
museli Finové Rusům předat 
také ostrovy ve Finském zálivu a 
pronajmout jim námořní základnu 
na jihu Finska na dobu 30 let.
   Finové se ovšem cítili dotčeni tím, 
že jim mezinárodní společenství 
vyjádřilo podporu, ale nikdo jim 
ve válce reálně nepomohl. To 
nakonec vedlo také ke sblížení 
Finska s nacistickým Německem. 
S mírem však nebyla spokojena 
ani jedna strana. A tak v roce 1941 
vypukla tzv. pokračovací válka 
mezi Finskem a Sovětským svazem.

Německé 
parlamentní volby 
5.3.1933

Mír mezi Finskem a 
SSSR z 12. března 1940 

Jakub Janik

Jakub Janik

Poslední svobodné volby ve 
Výmarské republice se konaly 
5. března 1933. Byly silně 
poznamenány nedávným 
požárem Říšského sněmu, ze 
kterého byl obviněn nizozemský 
komunista. Díky tomu se 
podařilo Hitlerovi přesvědčit 
prezidenta Hindenburga, aby 
vydal dekret, který značně omezil 
řadu občanských práv a svobod. 
Současně s tím byli také zatýkáni 
odpůrci Hitlerovy NSDAP 
(Národně socialistická německá 
dělnická strana). 
   To všechno mělo za následek 
vyšší výsledek pro NSDAP, která 
obdržela suverénně nejvyšší 
počet hlasů (zisk 43,9 % hlasů 
a 288 mandátů z 647). NSDAP 
navíc zvítězila ve všech volebních 
obvodech kromě dvou. Avšak 
těžiště jejich úspěchu bylo na 
východě Německa.
   Tento úspěch zajistil Hitlerovi 
takové postavení, že se mu podařilo 
prosadit Zmocňovací zákon, který 
z něj učinil de facto diktátora. Po 
těchto volbách již měl Hitler volnou 
cestu k získání neomezené moci, 
kterou získal po smrti prezidenta 
Hindenburga následujícího roku. 
Ale již před tím to byl právě Hitler, 
kdo jako jediný držel reálnou moc 
v Německu. Ve všech následujících 
volbách, až do začátku II. světové 
války, pak mohla kandidovat jen 
NSDAP. 
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Rudá armáda dobývá 
Berlín 2. 5. 1945

Anton Pavlenko

Letos to bude 73 let od ukončení 
největší války, které kdy lidstvo 
zažilo. V dnešním článku si 
připomeneme 4. (poslední) fázi 
druhé světové války, kdy Spojenci 
zatlačili na nacistické Německo 
ze všech frontů. Sovětský svaz, 
který během války utrpěl největší 
ztráty, odhaduje se až 27 milionů 
mrtvých, zahájil po osvobození 
Leningradu v lednu 1944, Ukrajiny, 
Finska, Běloruska a části Polska 
rychlý postup na Berlín. Také 
komunistické odboje v dalších 
státech Evropy měly velké úspěchy 
v bojích proti nacistům. Před 
tím, než Rudá armáda vyrazila 
na Berlín, osvobodila Balkánský 
poloostrov ve spolupráci s tamními 
partyzány. A už rok po zahájení 
tažení se Rudá armáda dostala až 
k Vídni. 
   V únoru 1945 se Rudá armáda 

nacházela 60 kilometrů od Berlína, 
kde po měsíci a půl pečlivých 
příprav zahájila berlínskou 
operací. Bitva o Berlín začala 16. 
dubna 1945, kde na jedné straně 
stály dvě běloruské fronty a jedna 
ukrajinská fronta s více než 2,5 
miliony vojáků a na straně druhé, 
kde byl nedostatek bojeschopných 
mužů, do boje byly povolány 
vojáci Wehrmachtu, Waffen-SS, a 
dokonce i děti a starci v jednotkách 
domobrany a Hitlerjugend.  
   Válečné velení v Německu se již 
dostalo zcela mimo realitu – Hitler 
plánoval s neexistujícími divizemi. 
Adolf Hitler nechtěl přistoupit 
k jednání o míru a místo toho se 
přesunul do bunkru pod říšským 
kancléřstvím v Berlíně, odkud 
plánoval obranu proti Sovětům. 
  Jednotky Wehrmachtu, Waffen 
SS, Volkssturmu i Hitlerjugend 

se bránily, a to ze strachu jak z 
Rudé armády, tak i z Hitlera, 
který nařídil všechny „zbabělce“ 
na místě popravit. Svými lidmi 
byli věšeni a stříleni i němečtí 
civilisté, kteří se chtěli vyhnout 
„totální mobilizaci“ či kteří 
vyvěsili bílé vlajky. 
  Když se Rudá armáda začala 
probojovávat německou 
obranou, velení rozhodlo o 
postavení barikád a vytvoření 
uzavřených obranných obvodů. 
V centru města byla obrana 
nejkoncentrovanější, všechny 
křižovatky byly přeměněny 
na barikády. První boje v 
předměstích začaly již 21. 
dubna. Dne 22. dubna uspořádal 
Adolf Hitler poslední operační 
poradu, při níž bylo rozhodnuto 
stáhnout všechna vojska ze 
západní fronty a vrhnout je 
do bojů o Berlín. Vojska 1. 
běloruského a 1. ukrajinského 
frontu začala přímý útok na 
město Berlín 25. dubna. Do 29. 
dubna dobyla podstatnou část 
Berlína a pronikla do středu   
města. 30. dubna 1945 jmenoval 
Hitler svým zástupcem admirála 
Karla Dönitze. Společně s Evou 
Braunovou, se kterou se dvě 
hodiny před svojí smrtí oženil, 
spáchal Adolf Hitler sebevraždu 
a Eva vypila jed. 2. května 1945 
byl Berlín dobyt, nad troskami 
Reichstagu byl vyvěšen rudý 
prapor. 
  Velitelé Rudé armády:
Georgij Žukov - Zvítězil v bitvách 
u Stalingradu, před Moskvou a 
dobyl Berlín.
Ivan Koněv – Osvobodil velkou 
část východní Evropy, včetně 
Prahy.
Konstantin Rokossovskij – 
Maršál Sovětského svazu 
polského původu, který se spojil 
v severním Německu se silami 
britského polního maršála 
Montgomeryho.
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http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/213892-iran-v-syrii-vytvari-nejvetsi-vojenskou-zakladnu-sveta-veli-82-000-ozbrojencu-varuje-izrael/;https://www.
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