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Úvodní slovo
Vážení členové pedagogického sboru, milé studentky a milí studenti,
konec letošního školního roku se blíží. Odcházíme...Úmorná vedra a testové
období skolily nás všechny. Redakce časopisu Diplomatické Listy je v rozkladu.
Ale nemusíte se nijak strachovat! (Tedy alespoň co se týče Diplomatických Listů,
jinak byste se měli strachovat hodně – však víte, lidi, svět a vůbec…) Nový školní
rok se připlíží rychleji, než si myslíte, a přinese další vydání plná zajímavých
článku. Tentokrát vám nabídneme články zabývající se různými tématikami.
Začneme xenofobií v ČR, která se v dnešní politické scéně i mezi občany objevuje
v enormním množství v souvislosti s migrační krizí v Evropě. Připravili jsme pro
vás také článek zabývající se diktátory Středního východu. Uvnitř čísla najdete i
rozhovor, který se zabývá postavením žen v islámu, kde zjistíme, že islám nedává
ženě stejná práva jako muži, ale také jí nedává stejné povinnosti.
(Pokud jste snad propásli předchozí čísla nebo nedej bože propásnete čísla
následující, nezoufejte! Diplomatické Listy brzo najdete i na oficiálním webu
a Facebooku). Samozřejmě nám stále můžete posílat vaše dotazy, nápady,
připomínky a chválu. Ty nejlepší e-maily odměníme malou pozorností. Přeji
všem příjemné léto a snad se opět všichni shledáme v dalším školním roce!

Šéfredaktorka Diplomatických listů
Blerta Sejdija
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Sýrie, lži, a

S

ýrie. Tato pouštní Bohem
zapomenutá země na Blízkém
východě se nám připomíná každý
den. Vidíme jí v televizi, čteme
o ní v novinách, posloucháme
o ní v rádiu. Každý den slyšíme,
co všechno se v oněch písečných
dunách děje. Víme, že tam zuří
válka. Ale to je vlastně tak to jediné,
čím si můžeme být skutečně jistí.
Kdysi někdo řekl, že každá válka
má příčinu, průběh, a konec. Avšak
tento konflikt zdánlivě nikde
nezačíná a ani nikde nekončí.
Máme tendenci věřit tomu, že ve
válce jsou vždy pouze dvě bojující
strany. Náš mozek takto funguje už
od nepaměti. Rozlišujeme na dobré
a špatné, protože se potřebujeme
podvědomě k některé z těchto
skupin přiřadit. Avšak tvrdit, že
v Sýrii bojují jen dvě strany, je
prakticky nemožné. Ač jde dle slov
všech států o občanskou válku,
neustále sledujeme intervence
dalších a dalších zemí v této pouštní
oblasti. A to pořád hovoříme pouze
o samotných státech.
Syrská válka však nese název
občanská především proto, že jde
primárně o vnitřní boj nesčetného
množství skupin uvnitř samotné
země, které by se pravděpodobně
daly označit za skupiny ze Sýrie
pocházející, avšak ne nutně
syřanské.
Kdy vlastně tento konflikt oficiálně
začal? Dnes se většina odborníků
shoduje, že spolu s arabským jarem
už v roce 2011, kdy část obyvatelstva
povstala proti legitimně zvolené
vládě prezidenta Bašíra al-Assada.
Tito lidé spadají pod několik
různých skupin syrské opozice, a
ve výsledku se pouze vezou na vlně
nadšení z lepších zítřků, které mají
přijít s Assadovým pádem. Avšak
poměrně brzy narazí na názorovou
nesourodost ve vlastních řadách,
neboť každý z nich by chtěl po
Assadově pádu vládnout úplně

jinak. Přesto je opozice relativně
silná, a tak Assad pod nátlakem
slibuje, že uskuteční některé
reformy. Demonstrace se dějí po
celé zemi a brzy vyjde najevo, že
Assad nemá v úmyslu uskutečnit
ani jednu ze svých plánovaných
reforem.
Demonstranti
jsou
masakrováni v ulicích a Sýrie se
začíná měnit v oheň. OSN se snaží
celou situaci uklidnit, avšak její
prohlášení nenajde ani u jedné ze
soupeřících stran přílišnou odezvu.
Opozice se nehodlá zmírnit a
Assad nehodlá přestat ve snahách
je brutálně potlačit.
A tak se opozice roztříští na tisíce
kousků jako pomyslná váza.
Nedokáží se dohodnout ani mezi
sebou, a každý bojuje za to, co chce.
Mezi odpůrce režimu se začnou
vměšovat i příslušníci radikálních
islámských hnutí a teroristických
skupin. Bída obyčejných lidí, kteří
konfliktem soupeřících lidí trpí
nejvíce, je velmi přitahuje. Lidé
v této zemi nyní hledají jakési
jistoty, které jim tito přicházející
imámové poskytují. Syřané nemají
vodu, nemají jídlo, a tak poměrně

snadno tyto skupiny získávají
podporu. Skupiny jako Al-Kaidá
a nově vznikající Islámský stát.
Nejsou členy ani opozice, ani
vlády. Vměšují se do konfliktu ze
sousedních zemí, jako je Irák nebo
Libanon, a brzy nacházejí velmi
úrodnou půdu. Proroci Islámského
státu hovoří o zaslíbené islámské
zemi Laventě, která pro občany
Sýrie zní skoro jako nebe na zemi.
Nedokáží už věřit své vládě ani
těm, co proti ní stojí, a tak začnou
věřit těmto mužům víry.
A to začne být v Syrské válce
ten největší problém. Teroristé.
Teroristé usilující o vybudování
vlastní země, vlastního chalífátu.
Jejich drzost a zuřivost zasahuje i
daleko za hranice syrského území,
a to do zemí a měst Evropy. A to
donutí tyto státy jednat. Západ vede
válku s terorismem, nenávidí ho.
Kdekoliv terorismus je, musí být
potlačen. A Sýrie není výjimkou.
Likvidace Islámského státu je
priorita především pro USA, které
v něm začne největší problém
syrské války, a velkou hrozbu pro
svou vlastní bezpečnost. A tak
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Jan Houška

spící Putin

začne intervenovat na syrském
území. Avšak to vyvolá poměrně
nečekanou odezvu.
Vládnoucí prezident Assad vychází
z celé situace nejhůře. V jeho
zemi mezi sebou chaoticky bojují
desítky skupin a roste mu přímo
pod nohama Islámský chalífát.
Armády civilizovaného světa létají
nad hlavami jeho vojáků a neberou
ho příliš jako spojence. Assad cítí,
že mu hoří půda pod nohama. A
tak požádá o pomoc.
Pomoc Assadovi přijde v podobě
ruských ozbrojených sil. Rusové
vidí Assada jako svého spojence,
avšak v Sýrii mají i své vlastní
zájmy. Islámský stát je problémem
i pro ně a jeho likvidace by mohla
znamenat velké posílení pro
stávajícího ruského prezidenta
Putina. Mohl by dokázat, že
Rusové si poradí s terorismem
lépe než Američané. A proto se
nezdráhá vypustit do Sýrie celou
ruskou vojenskou mašinérii, která
Assadovi pomáhá jak proti opozici,
tak proti Islámskému státu.
Islámský stát je pod palbou ze
všech stran poražen na konci roku

2017, avšak nyní se pozornost
obrátila opět na opozici. Syrská
vláda podporovaná Rusy se stále
musí vypořádávat s těmi, kdo jí
odporují. Problém je, že ti mají
podporu Západu. Syrská svobodná
armáda, nebo Islámská fronta v
zemi stále operují. Syrští Kurdové
využili všeobecného chaosu a
rozhodli se opět usilovat o vlastní
stát, Kurdistán. A tak vznikla oblast
Rojava, oblast syrských Kurdů,
kterou neuznává ani syrská vláda,
ani syrská opozice.
V současné situaci se nejvíce hovoří
o údajném užívání chemických
zbraní v tomto válečném konfliktu.
Ty jsou zakázané Úmluvou o
chemických zbraních, kterou ale
Sýrie nikdy nepodepsala. Chemické
zbraně byly údajně použity v tomto
konfliktu hned několikrát, a přesto
ani v jednom případě vlastně
nevíme, kdo je použil. Vláda tvrdí,
že to byla opozice, a opozice tvrdí,
že to byla zase vláda. První tři
útoky proběhly v roce 2013, a to
látkou sarin. Syrský režim vyzval
generálního tajemníka OSN, aby
vyslali neutrální mezinárodní
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misi, která útoky měla prošetřit.
Ta poté dospěla k závěru, že útoky
s
největší
pravděpodobností
udělaly povstalecké skupiny ze
strany opozice. Ovšem ještě během
šetření prvních tří útoků došlo
k nejbrutálnějšímu chemickému
útoku všech dob ve městě Ghúta,
velice blízko hlavního města
Damašku. Počet obětí přesáhl
stovky, a Svobodná syrská armáda
oznámila až 1729 mrtvých a přes
6000 zraněných. Opět syrské písky
nepoznaly nic jiného než oheň,
smrt, a utrpení.
Tento čin byl rovněž vyšetřován.
Rovněž se zjistilo, že použitou
látkou měl být sarin. Avšak
tentokrát z něj byla obviněna
syrská vláda. Mohlo snad jít
o jakousi odvetu za předchozí
útoky ze strany povstalců? Nebo
možná nutnou obranu, s ohledem
na blízkost nepřátel k hlavnímu
městu? Režim však zastává názor,
že za útokem jsou ve skutečnosti
opět povstalci, a Rusko stojí za ním.
Nastal zmatek, který skončil tím,
že OSN donutilo syrskou vládu
snížit arzenál chemických zbraní a
kompletně zakázalo jejich výrobu,
koupi, a skladování.
Přesto byly chemické zbraně
použity v této zemi i v roce 2016
a 2017 a 2018. Vždy byl z útoků
obviněn Assadův režim a vždy
při nich padli povstalci. Západ
vždy provedl odvetné nálety nebo
odstřely, avšak nyní hrozí, že pod
vlivem amerického prezidenta
Trumpa vstoupí do konfliktu
otevřeně. Může tak Assadův režim
skončit? A co nastane poté? Která
z opozičních skupin se stane
novými vládci země? Na všechny
tyto otázky neznáme odpověď,
ale přesto to jsou otázky, které
si musíme položit a kterých se
musíme obávat.
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Filip Husein

Diktátoři středního východu,
bude jim konec?
Gurbanguly Berdimuhamedow

H

onba za elixírem mládí, ledový
palác uprostřed pouště nebo
zakázané cirkusy. To není výčet
ani scénáře z Indiana Jonese nebo
druhého dílu Borata, ale politická
scéna Střední Asie.
Už to bude 27 let od rozpadu
Sovětského svazu a osamostatnění
států Střední Asie. Realita je ale
taková, že život ve Střední Asii se
v podstatě nijak neliší od toho,
jak tomu bylo za dob Sovětského
svazu. Svobody slova a tisku
se staly nepřítelem státu číslo
jedna a zemím vládnou ti stejní
oligarchové, kteří jim vládli i před
jejich osamostatněním.
Prezidentovi Tádžikistánu byl v
roce 2015 speciálním zákonem
přijatým parlamentem udělen titul

‘’Vůdce národa’’. O rok později byla
uskutečněna změna ústavy, která
zrušila omezený počet mandátů na
pozici prezidenta, čímž si tádžický
prezident Emómálí Rahmón zajistil
svoji pozici v čele státu až do konce
svého života. Tím ale neskončil.
Také nechal snížit minimální
věkovou hranici pro kandidaturu
na prezidenta na 30 let, díky čemuž
bude moci jeho nejstarší 28letý
syn Rustám kandidovat v případě
jeho náhlé smrti nebo po konci
jeho mandátu, který končí v roce
2020. 63letý Rahmón zemi fakticky
vládne již 26 let a úspěšně obhájil
svůj prezidentský mandát již
třikrát, naposledy v roce 2013, kdy
vyhrál volby s 84 % odevzdaných
hlasů a byl znovuzvolen na dalších
7 let.

Tadžický prezident tak úspěšně
následuje
cestu
ostatních
středoasijských vůdců, kteří mění
ústavní zákony pro své vlastní
potřeby a upevňují si tak moc pro
sebe a své potomky. To můžeme
vidět nejen v Tádžikistánu, ale i v
Kazachstánu, Uzbekistánu nebo
třeba i Turkmenistánu. Poté, co se
vůdcové těchto států vypořádají
s těmito ‘’ústavními problémy’’,
zabývají
se
nejrůznějšími
megalomanskými
projekty
a
ustanovují zákony, kterými si
vytváří nejen kult osobnosti, ale
i svůj vlastní odkaz pro budoucí
generace.
Ukázkovým
příkladem
je
Turkmenistán. V Turkmenistánu
na rozdíl například od Tádžikistánu
nebo Uzbekistánu nevládl od dob
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jeho osamostatnění pouze jediný
člověk, ale dva. Tím prvním byl
Saparmurat Nizajov. Ten byl a
stále je považován za jednoho z
nejšílenějších diktátorů vůbec. K
moci se dostal při první přímé volbě
prezidenta roku 1990, kdy získal
98,3 % všech hlasů, ale fakticky
vládl zemi ještě před rozpadem
Sovětského svazu. Během 16 let své
vlády si vybudoval kult osobnosti,
který by se dal přirovnat ke
stalinismu, avšak v míře bizarností,
které Nizajov nechal zavést, jej
bezpochyby předčil. Nechal si
udělit titul ‘’Turkmenbaši’’, ‘’Otec
všech Turkmenů’’, přejmenoval
dny v týdnu a měsíce podle sebe
a členů své rodiny, zrušil všechny
nemocnice krom jedné v hlavním
městě Ašgabat a také nařídil zavření
všech knihoven mimo hlavní
město, jelikož podle něj jediné
knihy, které stály za to přečíst, byly
Korán a Ruhnama, kniha napsaná
Nizajovem, která měla nahradit
převládající ideologii marxismuleninismu jeho vlastní ideologií.
Nakázal zrušení cirkusů, baletu a
opery, jelikož byly cizí turkmenské
kultuře a představovaly zkaženost
západního světa. Po zavedení
těchto a mnohých dalších reforem
se rozhodl oslavit svou práci
nařízením stavby ledového paláce
uprostřed pouště pár kilometrů
od Ašgabatu, kde teploty dosahují
až 50 °C, který měl být dost velký
na to, aby se do něj vešlo na tisíc
lidí. Asi není nutno říci, že se
stavba nepovedla. Nijazov svůj
ambiciózní plán představil roku
2004, kdy i začala stavba, která
měla trvat pouhých 10 měsíců.
To bylo i naposledy, kdy někdo
o tomto ledovém paláci slyšel.
Po svém neúspěchu s ledovým
palácem se rozhodl pro dobro
všech tučňáků světa ‘’ohrožených
globálním oteplováním’’ vytvořit
přírodní rezervaci, kde by mohli žít
beze strachu. Samozřejmě se ona

rezervace měla nacházet uprostřed
pouště, a tak jeho plán s tučňáky
dopadnul stejně jako s ledovým
palácem.
Nic však netrvá věčně, a stejně
jako sny o ledovém paláci skončila
i vláda Saparmurata Nizajova.
Ten zemřel na infarkt roku 2006.
Nezanechal po sobě žádného dědice
či následovníka, a tak byl novým
prezidentem země ustanoven
tehdejší vicepremiér Gurbanguly
Berdimuhamedow,
současný
prezident Turkmenistánu. Ani to
se však nestalo bez komplikací.
Emómálí Rahmón

Podle turkmenské ústavy je
prezident po své smrti nahrazen
předsedou Lidového shromáždění
(obdoba parlamentu). Tím nebyl
samozřejmě nikdo jiný než sám
Nijazov, čímž zamotal hlavu
nejednomu zákonodárci.
Zatímco se někteří diktátoři,
jako právě například Nizajov,
zabývali především vybudováním
kultu osobnosti, jiní diktátoři si
ještě musejí svoje pozice zajistit.
Toho ve většině případů dosahují
získáním (koupením) věrnosti
nejen obyvatel, ale i elit a také
opozice, pokud se jí tedy zcela
nezbaví. Ti, kteří se nepodřídí,
skončí ve vězeních, kde jsou
mučeni, jak je tomu například
právě v Turkmenistánu, nebo jsou
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perzekuování a vykonávají nucené
práce ve složitých podmínkách,
jako tomu je třeba v Uzbekistánu,
kde musejí tisíce lidí, včetně dětí,
pracovat na plantážích s bavlnou a
často jim není ani vyplacená žádná
mzda. Poté, co se tak diktátoři
vypořádají s těmito ‘’problémy’’
si dosazují lidi jim věrné a své
příbuzné do nejvyšších státních
pozic.
Tak je tomu mimo jiné i v
Kazachstánu.
Tam
vládne
Nursultan Nazarbajev, stávající a
jediný prezident Kazachstánu od
jeho vzniku v roce 1991. Ten se
nijak netají úmyslem vládnout až
do své smrti, byť i tu by rád oklamal.
76letý prezident již několik let
naléhá na nejen kazašské, ale i
na všechny ostatní vědce, aby
mu nalezli elixír mládí, byť tedy
zatím bez úspěchu. Na rozdíl od
Nizajova si svého nástupce již
dávno zvolil. Svoji nejstarší dceru
Darigu připravuje již několik let
na převzetí moci, v minulosti
zastávala několik funkcí včetně
vicepremiérky, místopředsedkyně
dolní sněmovny parlamentu a v
současnosti je senátorkou. A byť se
zdá, že se prezident Nazarbajev o
svou moc nehodlá s nikým dělit a
své pozice se vzdát nehodlá, jak se
dalo vidět i po posledních volbách
v roce 2015, kdy získal 98 % hlasů,
nebo pár let předtím, kdy se jeho zeť
pokusil kandidovat ve volbách a za
trest byl vyhoštěn ze země, v roce
2017 navrhnul ustanovení reforem,
které by posílily pravomoci
kazašského parlamentu na úkor
prezidenta. Zdali se tak opravdu
stane a Kazachstán tak půjde o
jeden krůček blíže k ‘’demokracii’’,
ještě uvidíme, zatím to ale vypadá
tak, že se dříve dočkáme elixíru
mládí a tučňáků v Turkmenistánu
než režimu, který by se dal označit
za demokratický.
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to Facebook right now, it would
already know who all your friends
are – thanks to Facebook slurping
your friends’ full address book
from their phones, photos and
other data sources. Zuckerberg
said he was “not familiar” with the
term “shadow profiles”. Given the
widespread media coverage of the
phenomenon, led by Violet Blue
at ZDNet and Gizmodo’s Kashmir
Hill, this seems difficult to believe.
Zuckerberg was pushed further on
shadow profiles by congressman
Ben Luján, who asked whether
people who don’t have Facebook
accounts can opt out of Facebook’s
involuntary
data
collection.
“You’ve said everyone controls
their data, but you’re collecting
data on people who are not even
Facebook users, who never signed
a consent or privacy agreement
and you’re collecting their data,”
Luján said.
Did Facebook cover up the
Cambridge Analytica scandal or
decide against adding privacy
protections earlier to protect its
developer platform? Is it a breach
of trust for Zuckerberg and other
he was capitalizing on the lack
executives to have deleted their
of knowledge of the politicians
Facebook messages out of recipients’
and their surface-level questions.
inboxes? How has Facebook
Half the time, Zuckerberg got to
used alack of data portability to
simply paraphrase blog posts and
inhibit the rise of competitors?
statements he’d already released.
Why doesn’t Instagram let users
Much of the other half, he merely
export their data the way they
explained how basic Facebook
can from Facebook? The public
functionality works.
didn’t get answers to any of those
So what you should know about
questions. Just Mark’s steady voice
Facebook
“privacy”?
Most
regurgitating Facebook’s talking
importantly, the existence of so
points. Facebook knew this day
called shadow profiles. Many
was coming, and worked to build
individuals are not aware with the
Zuckerberg a fortress of facts he
fact, that even though they’re not
could point to no matter what he
an active Facebook users their data
got asked.
are being used. Several members
This will be a “never-ending battle”
of congress asked Zuckerberg
as Zuckerberg said, dragging out
about the data Facebook collects
over many years. And again, that’s
about people who aren’t already
in Facebook’s interest. Because in
members of Facebook. If you
the meantime, everyone’s going
were to sign up for the first time
back to scrolling their feeds.

Watergate, Snowden and
now Facebook

Y

ou have probably noticed the
Mark Zuckerberg and his beloved
data scandal. The billionaire was
summoned by the US Congress
after it emerged 87 million people
had their personal information
harvested by data-mining firm
Cambridge
Analytica
from
Facebook using a quiz app.
Shocking is, that nobody knew the
data company worked on Donald
Trump’s election campaign among
other political campaigns. I’ve
watched his testimony that was
held in US Congress two months
ago, and I found it interesting
how he repeatedly apologized
and promised privacy reforms
but also pointedly defended his
company against the threat of new
legislation. During the testimony
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KASHMIR - the unfortunate land and the
reasons of nuclear weapons and mistrust
Jammu and Kashmīr, the disputed territory in the northern part of the Indian subcontinent,has been one the
globe´s political trouble spots since 1947. Commonly known as Kashmir, but also called the “Switzerland of
Asia“, it is bounded on the north by Afghanistan and China; on the east by China; on the south by the Indian
states of Himāchal Pradesh and Punjab; and on the west by the North West Frontier Province (now Khyber
Pakhtunkhawa) and the Punjab Province of Pakistan.
Let´s go back to the history and have a look at the root cause of this problem and conflict.

O

n August 14, 1947 British
India was partitioned into the
independent nation states of India
and Pakistan. The princely state
of Jammu and Kashmir, known
for its natural beauty and strategic
location, equaled the United
Kingdom in size, with 86,000
square miles of immensely scenic
landscape featuring tall mountains,
lush valleys, and mighty rivers
including the Indus system was left
by the British upon the ruler of the
state to decide whether to accede

to one of the newly independent
states of India or Pakistan or to
remain outside them.
Kashmir enjoyed historical and
commercial ties with the areas
now forming Pakistan and
with an overwhelming Muslim
population majority (77 %) that
demanded accession to Pakistan,
the reigning Maharaja, Hari
Singh, a Hindu, resisted the proPakistani movement and favored
accession to India. Many Kashmiri
Muslims rose in rebellion and
were helped by Pakistani Pashtun

tribal volunteers who invaded
Kashmir to prevent the accession
to India. Whether Pakistan aided
and abetted the invasion by these
irregulars remains in dispute. In
any event the Maharajah then
signed an instrument of accession
to the Indian Union in October
1947. The Pakistani government
denounced this action, openly
sent in regular forces, and large
scale military action took place.
India lodged a protest with the UN
Security Council against what it
termed Pakistani aggression.

10
Through mediations organized
by the United Nations (UN), a
cease-fire agreement between
the two nations was concluded
in January 1949. The agreement
created a cease-fire line that
divided the territory into Indian
and Pakistani areas of control with
India controlling approximately
43% of the region and 70% of
its population. Pakistan controls
roughly 37% of the region. The two
countries also accepted and agreed
to a plebiscite under UN auspices,
the plebiscite to be held whenever
the two countries could agree on
the ratio of troops each would
maintain in the disputed state.
On this last point the plebiscite
has continued to founder since
1949, but was never held as both
India and Pakistan had their
own interpretation of this Truce
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Agreement, like disbanding the
Azad Kashmir Force, withdrawal
of troops, etc.
Many proposals were subsequently
made to end the dispute over
Kashmir since then, but tensions
mounted between the two countries
following the Chinese incursion
into Ladakh in 1962, and warfare
broke out between India and
Pakistan in 1965. A cease-fire was
established in September, followed
by an agreement signed by the two
sides at Tashkent (Uzbekistan) in
early January 1966, in which they
resolved to try to end the dispute
by peaceful means. Fighting again
flared up between the two in 1971
as part of the India-Pakistan war
that resulted in the creation of
Bangladesh. An accord signed in
the Indian city of Shimla in 1972
expressed the hope that henceforth

the countries in the region would
be able to live in peace with each
other.
But the atmosphere of distrust
between India and Pakistan grew
and indeed, further enlarged, after
India exploded its nuclear device smiling Buddha covertly in 1974,
which forced Pakistan to opt for a
similar option. And once on May
11 and 13, 1998, India overtly
detonated its nuclear weapons;
it was a power projection, five
nuclear blasts in Operation Shakti
(power) I-V. In contrast to 1974
nuclear explosion, this time
India did not claim peacefulness
of nuclear tests. Rather, Indian
ministers and officials quickly
emphasized the military nature of
the explosions. Brajesh Mishra, the
former Indian NSA and Principal
Secretary to PM Vajpayee, told
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the media that, “These tests have
established that India has a proven
capability for a weaponized nuclear
program.” Then Indian defense
Minister, George Farnadus openly
threatened Pakistan to talks on
AJK and GB, claiming these areas
as integral part of India along with
IOK. Unfortunately, this distrust
further enlarged, after both
countries became nuclear power.
There are many hot spots in the
world, some of them very dangerous
for the masses living there and
have provided disturbing evidence
of the brutality of mankind in 21st
century. But these conflicts have
either been contained or have
only limited regional significance,
mainly owing to non-nuclear
nature of these conflicts. However
the geopolitical positioning of
Kashmir is as such that, it is
located among three world’s
nuclear powers; India, Pakistan
and China. In his book entitled,
‘Danger in Kashmir’, Josef Korbel,
father of former US Secretary of
State Madeleine Albright gave a
detailed account of the troubled
nature of Kashmir dispute. The
book was published in 1954 and by
that time, India was able to refuse
the UN sponsored referendum,
after manipulating, the elections
of Legislative Assembly of Indian
occupied Kashmir (IOK). Later,
India started calling IOK as its
integral part. In a paragraph of
his book, Josef Korbel wrote;
“For today, as for the past seven
years, the two great nations of the
subcontinent, India and Pakistan,
continue to dissipate their wealth,
their strength, and their energy on
a near fratricidal struggle in which
the hitherto almost unknown
State of Kashmir has become the
physical battleground.” According
to Sidharth Bhatia, an Indian
Journalist, those words of Korbal
“have an even more ominous ring”

today. This new threat is in the
context of nuclear dimension of
the Kashmir dispute.
While many states are downsizing
their nuclear stockpiles, Asia is
witnessing a build-up. Pakistan,
located in a region «most at risk
of a breakdown,» has the fastestgrowing nuclear program”, says
Gregory Koblentz, and could have
200 nuclear weapons by 2020
compared to India which possesses
a smaller number of nuclear
weapons, estimated in 2015 to range
between 90 and 120. However,
New Delhi recently acquired a full
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nuclear triad of air-, land- and seabased nuclear platforms when it
deployed its first home-produced
nuclear-powered submarine, the
INS Arihant. Pakistan is also
considering building one of it´s
own submarines. It’s considered
the most “survivable” in the event
of a devastating first strike by an
enemy, and thus able to deliver a
retaliatory second strike. In the
theology of nuclear deterrence, the
point of this unholy trinity is to
make nuclear war unwinnable and,
therefore, pointless.
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Normalizace vztahů KLDR, je vidina na konec
nejmladšího jaderného giganta?
B
ylo to ostýchavé, až trochu roztomilé. A nanejvýš
korejské: na minutu přesně. O půl desáté dopoledne
se z mamutí budovy na sever od demarkační linie
vyrojil černý houf těl. Kim Čong-un vyrazil v obležení
osobních strážců vstříc jihokorejskému prezidentovi
Mun Če-inovi, čekajícímu na hranici. Zatímco
ochranka zůstala, Kim Čong-un svižně pokračoval
sám. Už z dálky natahoval pravici. Oba muži si potřásli
rukou a za nervózních úsměvů vyměnili pár slov.
Pak severokorejský vůdce překročil linii. Poprvé od
korejské války v roce 1953. „Právě jste vkročil na jih.
Kdy budu moci jít k vám na sever?“ obrátil se na něj
Mun Če-in. „Možná je právě tohle ta správná chvíle,“
opáčil Kim a chytil Muna za ruku a odvedl ho na sever.
Takto začal mírový proces, na jehož konci si Soul a
USA slibují ukončení jaderného hřímání totalitní
země. Její vůdce má ale možná zcela jiné představy.
Společný přechod hranice se sice zřejmě zapíše do
dějin, k tomu, aby na Korejském poloostrově zavládl
mír, ale vede ještě pořádně dlouhá cesta. Úsměvy a
vlídnými slovy ani jedna ze stran nešetřila. Konkrétní
návrhy k slibované denuklearizaci poloostrova
však zatím nepadly. Deklarace, kterou oba státníci
podepsali, se pouze zmiňuje o shodě na „postupném
odzbrojení“. Nese se tak v podobně vágním duchu
jako nedávné prohlášení severokorejského režimu.
Ten po setkání vedoucí Korejské strany práce
překvapivě oznámil, že pozastavuje své jaderné a
balistické zkoušky a že uzavře testovací zařízení, které
však je podle čínských odborníků silně poškozené
po posledním jaderném testu. O tom, co se má stát s

existující výzbrojí, nepadla ovšem jediná zmínka. Ani
o tom, co za takové značné ústupky KLDR případně
bude chtít. Není žádným tajemstvím, že dlouhodobě
jakýkoli krok tímto směrem podmiňuje stažením
amerických sil z Jižní Koreje, která v současnosti hostí
na 30 tisíc amerických vojáků. Tento krok ze strany
USA by bezesporu kvitovala i ČLR a Rusko. Problém
je v tom, že země (USA a KLDR, pozn. autora)
formálně zůstávají ve válečném stavu. Země dodnes
nepodepsaly mírovou smlouvu, ale pouze dohodu o
příměří.
V deklaraci nicméně nyní obě korejské strany
naznačily zájem dosáhnout úplného smíru ještě do
konce tohoto roku. Dohodly se také na obnovení
setkání rodin rozdělených korejskou válkou, a to
v polovině srpna při příležitosti výročí osvobození
Korejského poloostrova od Japonců během 2. světové
války. Většina z odloučených příbuzných je v hodně
pokročilém věku, mnozí se shledání již nedočkali.
Poslední takové setkání se uskutečnilo v říjnu 2015.
Doposud Pchjongjang jejich obnovení podmiňoval
tím, že Soul mu vydá dvanáctku Severokorejců, kteří
předloni hromadně uprchli na jih.
Vedle toho deklarace obsahuje také příslib, že obě
strany k prvnímu květnu ukončí propagandistické
vysílání z tlampačů umístěných na hranici nebo že
na podzim zamíří pro změnu jihokorejský prezident
Mun do KLDR. Co se týče prvního příslibu, tak
ten byl opravdu splněn, na (ne)splnění druhého
si budeme muset ještě počkat. Země chtějí rovněž
otevřít styčný úřad v oblasti Kesongu, industriální
zóny na severu, kde na dohled od demarkační linie
pracovali severokorejští dělníci pro víc než stovku
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jihokorejských firem. Soul si od tohoto ekonomického
projektu sliboval snížení celkového napětí, zatímco
pro KLDR to znamenalo přísun cizí měny na jeho účty.
Severokorejští dělníci totiž museli část ze své velmi
vysoké mzdy (v porovnání s ostatními Severokorejci)
odvádět státu. V reakci na pokračování zbrojení KLDR
se ale z komplexu v únoru 2016 Jihokorejci stáhli.
Zatímco Kim Čong-un jednal na jihu, severokorejská
státní agentura KCNA, plně podléhající režii
vládnoucí partaje, naznačila, jakou protislužbu by
mohli Severokorejci za svoji olivovou ratolest chtít.
V editorialu, který zveřejnila v den ostře sledovaného
setkání, vyzvala k jasné akci Spojené státy. Konkrétně
ke snaze uvolnit utahující se sankční smyčku a
stoupající mezinárodní tlak, což jsou dva indikátory,
které podle mnohých odborníků nakonec Kim Čonguna přivedly k jednacímu stolu. „Hlas celého světa
říká, že (USA) by neměly promeškat tuto příležitost a

měly by přijít s upřímnou odezvou poté, co (Severní)
Korea učinila bezprecedentní, historické rozhodnutí,“
uvedl státní tisk.
Závěrem je nutné zmínit, že nynější summit byl
předehrou k další historické schůzce, která svým
významem bude ještě výš než tato (setkání hlav států
obou Korejí totiž v minulosti již proběhlo). Koncem
května či začátkem června se totiž má Kim Čong-un
sejít se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Jak
setkání mezi oběma státníky, kteří se ještě nedávno
titulovali ne zrovna slušnými přezdívkami, dopadne,
je ve hvězdách. Pro další průběh mírového procesu
však bude zásadní. Vzhledem k tomu, že Američané
předem vyslali Mika Pompea, tehdy ještě kandidáta
na ministra zahraniční USA, aby zjistil stanovisko
KLDR a předjednal určité kroky před samotnou
schůzkou Trumpa a Kima, je zřejmé, že Washington
tuto příležitost nechce promrhat.

Kim si na jih přivezl kuchaře i toaletu

Byl to den plný symbolických gest. Lídři obou Korejí
sázeli strom, jednali u stolu symbolicky dlouhého
a večeřeli i jídlo připomínající společnou kulturu i
minulost Kim Čong-una. Ten si s sebou prý pro jistotu
nechal přivézt nejen kuchaře, ale i toaletu.
Státníci nejprve společně zasadili borovici, jež
symbolizuje „touhu po míru a prosperitě“ obou zemí.
Kim Čong-un a Mun Če-in zasypali strom zeminou
pocházející z jižní i severní části poloostrova a zalili
jej vodu z jihokorejské řeky Hangang a severokorejské
řeky Tedong. Při jednání pak hlavy států seděly od
sebe přesně 1953 milimetrů, připomínaje si tak rok
uzavření příměří. Stůl byl dlouhý 2018 milimetrů, což
symbolizuje rok nového začátku.
Perlou večerního banketu pak byly tradiční
severokorejské studené nudle, kvůli nimž nechal do

Jižní Koreje Kim poslat svého šéfkuchaře a stroj na
dělání nudlí. Samotné nudle se po odehrání návštěvy
staly v Jižní Koreji ohromným hitem a téměř každý
Jihokorejec je chce ochutnat. Na menu byl mj. salát
s chobotnicí, mangová pěna (jež vzbudila nevoli v
Japonsku kvůli mapě Korejského poloostrova včetně
ostrovů, na které si činí nárok obě Korey i Japonsko),
korejské barbecue či švýcarské brambory rösti, které
měly Kimovi připomenout čas strávený na studiích v
této zemi.
Dle médií si údajně severokorejský vůdce přivezl
nejen kuchaře, ale nechal si na jih přivézt i speciální
mobilní toaletu. Podle bývalého velitele severokorejské
ochrany tak vůdce KLDR činí, aby nikdo nemohl
analyzovat jeho výkaly a zjišťovat, zda například
netrpí nemocemi.
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Postavení žen v islámu,
Rodina Shattových
1. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, porušování
práv žen je jedním ze zásadních problémů současné
společnosti. Diskriminace postihuje ženy různých
kultur, národností i barev pleti. Jak byste popsala
postavení žen v islámu, jaký je přístup k ženám v
islámské společnosti?
„Muslimská společnost se staví k ženě s respektem k její
úloze matky, dcery, sestry či vychovatelky. Samozřejmě
hraje velkou roli míra vzdělání v dané společnosti, a to
především vzdělání v islámu samotném a v islámské
nauce. Jinak islám nedává ženě stejná práva jako muži,
ale také jí nedává stejné povinnosti.“
2. V některých zemích je žena podle práva šaría
nucena nosit tzv. hidžáb. Neobléci si hidžáb může mít
za následek přísný trest. Jak vnímáte tuto povinnost?
„Prorok Muhammad nařídil ženě, velmi vlídným
způsobem, zakrýt si celé tělo a vlasy, když dovrší
puberty. Alláh v Koránu nařizuje ženám, aby se
zahalily. Zde jsou též pěkné verše, které jsou daleko od
přísnosti, ba dokonce v sobě nesou logické vysvětlení
a jednoduchost. Za nedodržení není žádný trest.
Některé politické režimy si žádají dodržení hidžábu
z různých důvodů. Já osobně necítím, že bych byla
tímto odíváním o něco obraná.“

zemi od země různá. Někde je více, někde méně.
Nezapomínejme také na zastaralé špatné zvyklosti z
doby před islámem jako např. obřízka.“
5. Myslíte si, že nerovné postavení žen v islámu
pochází také ze špatného vyložení Koránu a různých
kulturních zvyků? Když si přečteme Korán, zjistíme,
že je zde zaručeno ženám mnoho práv, která jsou
ženám v realitě mnohdy odpírána.
„Islám jako i jiná monoteistická náboženství byl
vyslán lidem, nikoli andělům. Takže je přípustné, že
se budou dít nespravedlnosti.“

6. Když se podíváme na muslimské ženy v jiných
zemích. V Íránu například vdané ženy nemohou
cestovat do zahraničí bez písemného svolení svých
manželů. Toto písemné svolení musí být předloženo
úřadům. Úřady rovněž zvažují zákaz všem ženám
cestovat do zahraničí za vyšším vzděláním. Nebo
třeba fakt, že ženy si mohou vzít pouze muslima, muži
se mohou oženit s muslimkou, křesťankou nebo
židovkou. Jak na Vás tato omezení působí?
„Problém je také v nás, Evropanech. Vnímáme vše, co
je odlišné od nás, jako omezení a jsme velmi citliví
a hákliví na slovo «poslušnost». Naše definice pro
slovo normální jest: to, co děláme my a jací jsme my,
3. Jak to, že když je islám tak vstřícný k ženám, realita a vše ostatní je nenormální. V islámu žena potřebuje
vypadá v muslimských zemích jinak?
souhlas svého otce nebo manžela k vycestování, což je
„Kdybychom v dnešní době prostudovali situaci žen pochopitelné a morálně jasné. Nikdo z nás nevycestuje
v muslimských zemích, tak bychom zjistili, že se tato proti vůli svých rodičů, či partnera (hlava rodiny).
situace v různých zemích velmi liší. Zde také hraje Např. v Íránu to úřady žádají písemně. A jak jsem již
roli ekonomická situace v zemi, neboť žena, která je říkala, každá země si to nastaví po svém.“
finančně vázaná na muže (ať je to manžel, bratr nebo
i otec), nerozhoduje o svém životě a budoucnosti. 7. Když zůstaneme u Íránu, ženy a dívky stále nejsou
Je každému známo, že dojde-li ve společnosti k dostatečně chráněny proti sexuálnímu ani jinému
ekonomickému nebo justičnímu krachu, tak ženy a násilí, zahrnujícímu mimo jiné sňatky v útlém věku
děti jsou hlavními obětmi. Islám je velmi vstřícný k a vynucené sňatky. Nepodařilo se třeba přijmout
ženám a bere ohled i na její fyzikální stavbu těla a její zákony kriminalizující znásilnění ženy manželem či
duševní stránku i citlivost.“
domácí násilí. Nemyslíte si, že ženy z oblasti Blízkého
východu opravdu trpí?
4. Setkala jste se někdy z diskriminací? Ať už v rodině, „V islámském zákoníku (šaría) je za znásilnění trest
či ve společnosti?
smrti. To, že se šaría nedodržuje, je
„Ano, setkala jsem se s diskriminací v rodinách, a smutné.“
to hlavně mezi syny a dcerami, kde syn mohl trestat
sestru za nevhodné chování či mohl sebrat sestrám
věci bez svolení. Diskriminace ve společnosti je
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Jakub Uhlíř

Zemanovi lidé
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ěhem politické kariéry našeho současného prezidenta Miloše Zemana se v jeho okolí pohybovalo a stále
pohybuje mnoho vlivných osob, které mu v mnohém pomohly nebo stále pomáhají.
Zemanova politická kariéra se datuje již k roku 1990, ale nejvíce vlivných lidí se v jeho okolí pohybovalo během
jeho premiérského působení a nyní, kdy působí jako prezident republiky.
Z premiérských let Miloše Zemana
je třeba zmínit jednu osobu, která
ho velmi ovlivnila.
Tou osobou je letos zesnulý
Miroslav Šlouf.
Miroslav Šlouf se v 90. letech poprvé
objevil po boku Miloše Zemana.
Vymyslel pro něj autobus Zemák
(Jednalo se tehdy o u nás neznámý
způsob kontaktní předvolební
agitace. Šlouf se nechal inspirovat
předvolební kampaní Aleksandra
Kwasniewského, jenž ho úspěšně
uplatnil v polských prezidentských
volbách v roce 1995. Zeman sám
byl k tomuto nápadu zpočátku
skeptický, ale nakonec se nechal
přesvědčit.), pomohl mu v roce
1998 uspět ve volbách a stal se jeho
hlavním poradcem. V jeho týmu
vznikl například spis Olovo.
Ten byl vytvořen na konci 90. let
a jeho cílem bylo zdiskreditovat
tehdejší představitelku ČSSD Petru
Buzkovou (chemická značka olova
Pb se shoduje s jejími iniciálami).
Spis měl dokazovat, že Buzková se
živila prostitucí, týrala svou dceru
nebo že spolupracovala s StB.
Plán diskreditace političky se ale
nezdařil.
Kolem roku 2013 dovedl Šlouf
k Zemanovi nyní velmi známou
osobu, která bude ještě zmíněna a
tou osobou je Martin Nejedlý.
Poslední věcí, kterou Šlouf pro
Zemana dělal, byla prezidentská
kampaň v roce 2013.
Poté nastaly se Zemanem neshody,
které partnerství utnuly.
Posledním výraznějším činem
Šloufa byla snaha pomoci Jiřímu
Drahošovi v prezidentské kampani,

aby mohl pošpinit Miloše Zemana. dotčenými orgány a neposkytoval
jim
například
vyžadované
Drahoš ale jeho služby odmítl.
informace včas.
Od září 2015 už víme, že
Přesuňme se ale k roku 2013.
kancléř
nemá
Ten rok Miloš Zeman vyhrál prezidentův
prezidentské volby a jeho okolí bezpečnostní prověrku, a život jde
se začala sdružovat skupina osob, dál a tato skutečnost je jen jedním
které na něj budou mít pro příští z mnoha střípků, kvůli kterým
momentálně v ČR úřad prezidenta
léta velký vliv.
Nejlépe byla tato skupina lidí nemá takovou váhu, jakou by si
viditelná v Zemanově volebním zasloužil.
táboře při prvním projevu nového A to i z důvodu, že prezident
občany zvoleného prezidenta v dopředu sliboval, že pokud
Mynář prověrku nezíská, z pozice
roce 2013.
Těmi osobami jsou Vratislav kancléře bude odvolán. Ono
Mynář, Martin Nejedlý a Vladimír neudělení prověrky také provázely
další skutečnosti. Mynář se rovněž
Kruliš.
K těmto třem se později přidal zodpovídal z podezřele výhodného
současný prezidentům mluvčí Jiří nákupu vily v Praze a také kvůli své
Ovčáček a v době před příletem nejasné minulosti.
čínského prezidenta se objevil i Za zmínku také stojí Mynářovo
doporučení firmy Liglass Trading
čínský poradce Jie Ťien-ming.
A co jsou tedy zač jednotlivé osoby kyrgyzské straně.
Jednalo se velmi podivný kontrakt
v okolí prezidenta ?
na výstavbu vodní elektrárny v
Vratislav Mynář
Kyrgystánu, kterou měla česká
Dal by se označit za Miroslava firma zhotovit, ale po podepsání
Šloufa 2.0, jelikož jeho současná smlouvy se zjistilo, že společnost
moc je s tou dřívější Šloufovou nemá
dostatečné
finanční
velmi srovnatelná.
prostředky.
A byl to právě Mynář, který stál za Kontrakt tedy skončil fiaskem a
rozpadem výše zmíněné dvojice zostuzením České republiky po
Zeman-Šlouf.
celém světě.
V momentě, kdy už nebyl Šlouf, Bez zajímavosti není ani skutečnost,
stal se jeho hlavním rádcem on.
že od devadesátých let Vratislav
Mynář ale vešel ve známost zejména Mynář vlastnil podíly v téměř dvou
kvůli nekonečným tahanicím desítkách firem, v Osvětimanech na
o to, kdy dostane bezpečnostní Moravě, odkud pochází, mu patří
prověrku na stupeň přísně tajné, lyžařský areál a jsou a něj napsané
o kterou si požádal. Jednu dobu firmy O.L.G.A.-S.K.I. a O.L.G.A.,
to dokonce vypadalo tak, že se která v roce 2012 vydělala 800 tis.
jen hraje o čas, a to zejména korun a rok před tím měla ztrátu
protože Mynář nespolupracoval s 1,7 mil. Kč. Zhruba poloviční podíl
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má údajně Mynář také ve firmě VV
invest. Do společnosti vložil dům,
který před časem výhodně pořídil
v blízkosti Pražského hradu, a také
akcie firmy Clever Management,
která
získala pětimilionovou
dotaci na dobudování penziónu v
Mynářově lyžařském areálu. V roce
2013 VV invest prodělal 2,7 mil.
Kč. Tuto firmu Mynář podle údajů
v obchodním rejstříku převzal,
jak uvedl server novinky.cz, od
podnikatele Ivana Kyselého, který
má blízko k někdejšímu ministrovi
vnitra za ODS Ivanu Langerovi.
Navzdory zmíněnému domu v
blízkosti Pražského hradu Vratislav
Mynář využíval nebo stále využívá
pro své potřeby byt ve vlastnictví
státu. Jednou z nezodpovězených
otázek přitom zůstává, jestli je
Mynář více kancléřem či naopak
podnikatelem.
Martin Nejedlý
Martin Nejedlý je prezidentův
poradce a kvůli působení ve
firmě Lukoil je také symbolem
napojení Hradu na oblast ruských
ekonomických zájmů.
Kromě Lukoilu je Nejedlý
propojen také se společností ENE
Investment, která měla rovněž
podíl v českém Lukoilu. Česká
televize také před časem uvedla
zde, že další z Nejedlého firem
– FAMOS trading byla a možná
stále je napojena na podivné
obchody s reklamou, které sloužily
ke snižování daňového základu u
různých společností.
Nejedlý má na Hradě funkci
externího poradce. Pracuje bez
smlouvy, neexistuje způsob jeho
veřejné kontroly. Přitom ke své
práci na Hradě využívá tři rozlehlé
místnosti a má k dispozici také části
hradního aparátu. Dobře známé
jsou situace, kdy je k soukromým
pasážím Zemanových zahraničních
jednání zván právě jen Nejedlý. Ve
zvláštním prostředí současného
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Vratislav Mynář

Martin Nejedlý

Jiří Ovčáček

Hradu náleží Martinu Nejedlému
role člověka, který je spojnicí mezi
Milošem Zemanem a zahraničními
partnery všude tam, kde není
z jakýchkoliv důvodů žádoucí,
aby tyto styky byly pod veřejnou
kontrolou. Pokud se kdokoliv z
prostředí českého byznysu chce
dostat do okruhu zahraničních
kontaktů udržovaných Hradem,
jeho cesta vede přes kancelář
Martina Nejedlého. Specifická
pozice zajišťuje Nejedlému to, že
zůstává mimo běžné mocenské
střety na Zemanově „dvoře“.
Nejedlý tuto pozici dokáže zdatně
obhospodařovat. Stal se jakýmsi
vlivným
přímluvcem,
který
disponuje mocí bez jakékoliv
odpovědnosti. Jak přesně tuto moc
využívá, ví jen on sám.
Jiří Ovčáček
Pokud si rozebereme pojem
mluvčí, jako definici bychom
mohli použít, že se jedná o osobu,
která mluví jménem jakékoliv jiné
osoby, organizace nebo firmy.
Jenže ono to je u Jiřího Ovčáčka
trochu jinak.
Pokud bychom provedli obsahovou
analýzu všech jeho výroků, byli
bychom byli velice překvapeni,
jak velký podíl a veškerých
prohlášeních mají osobité kreace
samotného mluvčího, jde často o
expresivně zabarvené útoky.
Občas dokonce vzniká dojem, že
samotný prezident, jehož názory
by měly být hlavním tématem v
komunikaci jeho mluvčího, jsou
naprosto upozaděny. A naopak
prim hraje Jiří Ovčáček či ještě lépe
jeho příběhy, které si evidentně žijí
vlastním životem.
Příkladem toho může být
Ovčáčkovo
prozatím
marné
hledání článku Hitler je gentleman,
který měl napsat Ferdinand
Peroutka do časopisu Přítomnost.
Vnučka Peroutky podala žalobu na
ochranu osobnosti a soud rozhodl
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v její prospěch.
Hrad se měl dle rozhodnutí soudu
omluvit, ale dodnes to neudělal.
Před nástupem do funkce
mluvčího prezidenta republiky Jiří
Ovčáček sbíral zkušenosti pro své
hradní působení v Haló novinách,
Blesku a v deníku Právo. Částečný
původ v levicových médiích musel
být současnému prezidentovi
sympatický, je to něco trochu
jiného, než i jím často kritizovaná
pražská kavárna.
Jiří Ovčáček evidentně nějakým
způsobem panu prezidentovi
vyhovuje včetně způsobu jeho
vyjadřování a agresivity ve
veřejném
prostoru.
Možná
vyhovuje i to, že částečně
odvádí pozornost od samotného
prezidenta. Ale nechová se jako
mluvčí. On vystupuje dost často
nezávisle na prezidentovi.

mělo to být dočasně. Sklenář
byl vázaný v čínském gigantu
CEFC. Už loni v listopadu tak LN
informovaly, že do vedení odboru
míří právě Kruliš. V tu dobu už
platil za osvědčeného organizátora
prezidentových spanilých jízd do
regionů za občany.
Marně kandidoval v roce 2010 do
PS za SPOZ, ale již v roce 2013 vedl
Zemanovu prezidentskou kampaň.
Proslavil se ale nejvíce svojí
eskapádou s policejním autem.
Při
prezidentské
návštěvě
Jihomoravského kraje neodolal
chuti svézt se v policejním
sportovním BMW za 4 miliony.
Po skončení oficiální části
programu využil nabídky policisty,
že ho proveze.
Jízda však pro oba dopadla málem
fatálně, kvůli náhlé zdravotní
příhodě šoféra skončil vůz v
příkopu. Oba pak strávili nějaký
Vladimír Kruliš
čas s vážnými úrazy v nemocnici.
Je šéfem Odboru protokolu Okolnostmi nehody se zabývala i
Kanceláře prezidenta republiky.
GIBS, podle ní nikdo žádný zákon
Na post šéfa protokolu se chystal neporušil.
Kruliš od června 2014, kdy začal
jako zástupce odboru „krýt záda“ Jaroslav Hlinovský
zmíněnému Forejtovi. V té době Pan Hlinovský je ředitelem
už se těšil mimořádné přízni sekretariátu prezidenta. Ani tento
hlavy státu, o níž se nepřipravil muž není křišťálově čistý. Podle
ani rozchodem s jeho dcerou Mladé fronty Dnes Hlinovský
Kateřinou. Několik měsíců předtím působil ve firmě Region Invest,
byli partneři. Když po Forejtově kterou ovládali lidé později
odchodu na sklonku roku 2016 odsouzení v miliardovém podvodu
převzal otěže Miroslav Sklenář, s levným bydlením H-System.

Vladimír Kruliš

Jaroslav Hlinovský

Hlinovský v případu vystupoval
jako svědek. Podle MF byl u vzniku
firmy společně se Šloufovou životní
partnerkou Dagmar Markovou.
Jie Ťien-ming
Jedná se o velmi zvláštní osobu v
okruhu Miloše Zemana.
Před zatčením v únoru tohoto roku
vykonával pozici poradce Miloše
Zemana a byl zároveň předsedou
CEFC China Energy.
Ano, je to ta samá společnost, která
je teď v centru dění kvůli svým
vysokým dluhům ve výši 11,5
miliard korun českých.
Dle informací webu sinopsis.
cz byl Jie zatčen na přímý pokyn
generálního tajemníka a prezidenta
Si Ťin-pchinga těsně před oslavami
čínského nového roku 16. února.
S
největší
pravděpodobností
byl zatčen z důvodu špatného
financování CEFC a možné špatné
prezentace čínské strany ve světě.
Zřejmě je to jasný signál, že státní
aparát dává od CEFC ruce pryč.
Jak vidíte, spektrum osob kolem
našeho prezidenta je opravdu
široké.
Doufejme tedy, že počet osob
kolem Miloše Zemana se již nebude
zvedat a že se pan prezident začne
spis řídit svým rozumem než sféry
vlivu jeho pracovníků.

Jie Ťien-ming
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Maryna Shepelenko

České školství

V

poslední době se vzdělávání
stává významnou součástí rozvoje
naší společnosti a jednou z priorit
našeho života. Otázky týkající
se školství a vzdělání jsou vždy
aktuální a točí se kolem nich
mnoho debat. Nejčastějším z
takových dotazů je, zlepšuje-li se
nebo naopak zhoršuje-li se české
školství. Podle mého názoru
jednoznačná odpověď na danou
otázku není, jelikož existuje dost
argumentů jak na jedné straně, tak
i druhé. Jedním z důvodů, proč
se české školství zlepšuje, jsou
výsledky mezinárodního srovnání
absolventů vysokých škol z
různých států světa, které zveřejnila
Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj v roce 2016.
Studie zhodnotila gramotnost
univerzitních studentů různých
zemí a ukázalo se, že absolventi
českých vysokých škol patří mezi

deset nejschopnějších na světě.
Dalším možným argumentem také
je fakt, že si stále více studentů
z cizích zemí vybírá Českou
republiku jako zemi, ve které by
chtěli studovat. Například k 31. 12.
2017 počet zahraničních studentů
na vysokých školách v Česku byl
43 831. Co se týče negativních
názorů na české školství a systém
vzdělávání, tak je jich podle
české veřejnosti více než již dříve
zmíněných pozitivních. Vyplývá
to z průzkumu Centra pro výzkum
veřejného mínění (CVVM), který
byl proveden v září roku 2017 a
kterého se zúčastnilo 970 obyvatel
České republiky starších 15 let.
Průzkum ukázal, že pozitivní
hodnocení u všech typů škol v
poslední době ubývá. Největší
nárůst negativních hodnocení
byl zaznamenán u vysokých škol
(podíl kladných hodnocení klesl
o sedm procent za poslední rok),
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kdežto nejlepší hodnocení měla
gymnázia. Úroveň vzdělávání na
gymnáziích označilo za špatnou
jenom 16 procent účastníků
průzkumu.
Během
daného
průzkumu Češi nejenom hodnotili
úroveň vzdělávání na různých
typech škol, ale také sdíleli své
názory na české školství a vzdělání.
Většina takových názorů mi
přišla zajímavá, avšak zároveň s
některými z nich nemohu souhlasit.
Například tří čtvrtiny dotázaných
Čechů vyjádřily názor, že každý
člověk může dosáhnout vzdělání
odpovídajícího
jenom
jeho
schopnostem. Já ovšem s daným
míněním nesouhlasím, jelikož se
domnívám, že naše schopnosti
musíme rozvíjet a vždycky díky
svému úsilí a pilné práci můžeme
dosáhnout daleko víc, než si
myslíme. Dalším negativním
názorem na české školství, který
zastává většina Čechů, je nulová
praxe při vzdělávání. S daným
názorem já souhlasím, jelikož je
pravda, že většinou absolventi
nemají praxi a po ukončení svého
studia musí začínat v práci od
začátku. Domnívám se ale, že daný
problém nemají jenom absolventi
českých vysokých škol, nýbrž i
absolventi v jiných zemích, jelikož
vzdělávání vždycky a ve všech
státech bylo postaveno především
na teorii a ne na praxi.
Samozřejmě každý z nás má svůj
buď pozitivní, nebo negativní
názor na české školství a systém
vzdělávání v ČR. Já zastávám
názor, že české školství a úroveň
vzdělávání v České republice je
na dobré úrovni, a mám za to, že
slabé stránky jsou úplně ve všem,
a to buď v zahraniční politice,
zdravotnictví či obraně.
Je dobré vědět! Systém vzdělávání
v České republice upravuje zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
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Dušan Ondráček

Nálepkování v českém
stranickém systému
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enofobii v ČR nechceme!
Vláda podporovaná radikály je
nepřípustná! Andrej Babiš je
populista! Tyto a další podobná
hesla jsou dnes k vidění téměř
všude. Jejich cíl je jasný. Zařadit
někoho či něco do jisté kategorie,
ze které je velmi těžko uniknout.
Dotyčný si danou nálepku, kterou
ho někdo „obdaruje“, nese po
většinu času stráveného v politice.
Nálepkování je proto metoda,
kterou v české politice používá
každý druhý. Označit neboli
onálepkovat někoho nelichotivým
přídavným jménem (xenofobní,
radikální, populistický aj.) je totiž
tak lákavé a snadné. Politici jsou si
dobře vědomi, že česká veřejnost
tyto pejorativní výrazy ráda slyší,
jelikož jí umožnují lépe pochopit
fungování stranického systému a
politiky vůbec. To, že tyto nálepky
jsou často přisuzovány subjektům,
které do skutečných xenofobních,
extrémistických či populistických
stran/hnutí mají velmi daleko, je
už věc druhá a málo diskutovaná.
Chceme-li již používat tyto
nálepky, musíme nejdřív znát jejich
přesné definice, respektive znaky,
podle kterých lze tyto subjekty
identifikovat, což je i cílem tohoto
článku.
Xenofobie a xenofobní subjekty
Začněme s nálepkou, která se
v českém diskurzu začala opět
hojně používat, a to v souvislosti
s migrační krizí v Evropě. Co je
vlastně xenofobie? Xenofobie je
patologická (chorobná) nenávist
k cizincům, provázená zpravidla
přesvědčením, že ti patří ke
skupině, která je prostě jiná (cizí).
Xenofobie je často vázána na
jisté formy rasismu (nejedná se o
synonyma, pozn. autora), právě
tak jako je jistý antirasismus
motivován
xenofilií,
tedy
patologickou láskou k cizincům
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a pohrdání tradiční pospolitostí.
Xenofobie vzniká často tam, kde
mezi dvěma skupinami vzniká jistý
konflikt zájmů, např. když dělnická
třída vidí ve skupině emigrantů
soupeře v boji o nedostatková
pracovní místa.
Vztáhneme-li tuto definici na
českou politickou scénu, tak
jako první adept na nálepku
„xenofobní“ mnohé napadne
Strana přímé demokracie (SPD). Je
však poněkud zarážející, že stranu
vede člověk, který je napůl cizinec.
Pokud by SPD byla skutečnou
xenofobní stranou, tak by Tomio
Okamura, který se hrdě hlásí
ke svým japonským kořenům,
předsedou
strany
bezesporu
nebyl. V případě této strany se
nejedná o xenofobii, ale vyhraněný
nacionalismus, který vidí ohrožení
v islámu, nikoliv ve všem cizím.
Příkladem ryze xenofobní strany
byla v 90. letech Republikánská
strana
vedená
Miroslavem
Sládkem. Její rétorika byla nejen
protiromská, ale i xenofobní ve
smyslu odmítání hodnot jiných
než ryze českých.
Radikálnost
Uchopení radikálnosti je mnohem
náročnější než v případě prvního
pojmu. Jednak proto, že neexistuje
jednotná definice tohoto pojmu,
tak i proto, že radikálnost není vždy
vnímána čistě negativně. Přidržme

se však radikálnosti v politickém
slova smyslu. Radikální vychází
z latinského slova radix (kořen),
z čehož vychází i definice slova
radikál. Jedná se totiž o osobu,
která je rozhodnuta domýšlet své
politické ideje až do jejich konců
– kořenů – a zcela nekompromisně
trvá na správnosti doktríny,
která se z takového domýšlení
rodí. Radikál má sklon zaujímat
nepřátelský postoj ke statu quo a
dychtí po pronikavých změnách.
Zaměříme-li se opět na českou
politiku, vidíme, že dnešní
politické strany nabízejí neustále
nějaké radikální změny. Nejedná
se však jen o antisystémové strany
typu SPD či KSČM, ale i o tradiční
strany, které pod tlakem hnutí ANO
slibují všechny možné reformy.
Zásadní však je, jaký je rozsah
oněch reforem. Změnit například
systém zdravotního pojištění je
bezesporu krok správným směrem,
ale jeho dopady na zavedený status
quo jsou minimální. Naproti tomu
změna volebního systému, jak
prezentují některé strany, přinese
již zásadní změnu, která může
radikálně proměnit charakter státu.
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shoduje v tom, že populista je ten,
kdo hodlá vyřešit všechny politické
problémy tím, že se dovolává „vůle
lidu“. Věří, že lid je nadán takovými
instinkty a schopností takových
reakcí, které samy o sobě stačí
poskytnout státníkovi vodítko
i získat mu politickou autoritu.
Populisté k prosazení svých cílů
využívají specifický styl politiky.
Vedle klasických rétorických
floskulí o tom, že tradiční elity
nezastupují zájmy lidu a jsou
skrz naskrz zkorumpované, je to
i cílená taktika vůči společnosti
(lidu), podle které lze populisty
kategorizovat. Jedna část populistů
hlásá myšlenky na opětovné
sjednocení lidu, který dle nich
byl úmyslně rozdělen tradičními
elitami, další část populistů naopak
lid rozděluje, když se prezentuje
jako výhradní zastánce určitého
(dominantního) segmentu, které je
omezována ze strany menšinových
segmentů (nejčastěji etnického), a
v neposlední řadě někteří populisté
prosazují politiku pouze pro
„obyčejné“ lidi, kteří jsou politicky
a ekonomicky znevýhodněni ve
prospěch mocné a bohaté elity.
Autor článku nechává na pozorném
Populismus
čtenáři, aby si podle výše vypsaných
Definicí populismu nalezneme v znaků dosadil názvy stran, které
dnešní politické vědě ohromné tyto znaky splňují. Při pohledu na
množství, jelikož téměř každý dnešní politickou scénu je však
vlivnější politolog přichází se svou zřejmé, že dané znaky splňuje tolik
vlastní. Většina z nich se však politických stran (hnutí), potažmo
politiků, než je zdrávo.
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Politické metody Donalda J. Trumpa

D

alo by se jistě říci, že politika
Donalda Trumpa má některé
osobité vlastnosti. Téměř každý,
kdo se považuje za liberála, by
určitě na otázku, co si myslíte o
prezidentu Trumpovi, ihned vyštěkl
-»hloupost a hrubost, sexismus,
rasismus». Já se ale v tomto článku
pokusím na Trumpovu politiku
podívat nezaujatě. Domnívám se,
že je především velmi účinná a
účelná. Pojďme se tedy podívat, jak
vlastně pan Trump politiku dělá.
Politika nátlaku
Účelnou politiku bychom mohli
popsat jako takovou politiku, která
vede k zamýšleným výsledkům.
Tato má jasně stanovený cíl a
k němu používá odpovídající
prostředky. Teprve budoucnost
nám ukáže, zda budou dlouhodobé
důsledky Trumpovy politiky pro

USA příznivé. Přesto se však
domnívám, že níže v textu uvedené
kroky mě opravňují k tvrzení, že
budou. Na několika příkladech
bych rád ukázal, jak tuto metodu
prezident Trump používá.
Situace na Korejském poloostrově
V současnosti se ukazuje, že
Jižní a Severní Korea podepíší v
brzké době mírovou smlouvu. Té
předcházelo šedesát dlouhých let
nepřátelství, provokací a hrozba
nukleární války. Zdá se, že si teď
oba státy shodně přejí, aby se
jejich region stal bezatomovou
zónou. Začátkem června má dojít
ke schůzce Donalda Trumpa s
Kim Čong-unem. Tento výsledek
lze přičíst zejména Trumpově
nátlakové politice.
Sýrie
Na nedávný incident v Syrském
Dúmá zareagoval Trump velmi

pragmaticky. Nejdříve nechal
Bašára Assada dobýt další hnízdo
islámských teroristů, aby jej
pak velmi symbolicky ztrestal
salvou asi stovky raket, ovšem na
předem známé a ohlášené cíle.
Pan Trump tímto krokem, při
nasazení minimálních sil a za cenu
minimálního rizika, maximalizoval
svůj zisk. Dosáhl toho, že Západ
neztratí úplně svou tvář a zároveň
dál může kritizovat Assada. Jaký
je to rozdíl oproti jeho předchůdci
Obamovi, který po svém zvolení
obdržel Nobelovu cenu míru, aniž
by si ji za obě volební období stihl
něčím zasloužit. Naopak neustále
prohlašoval, kolik již Assad
překročil údajně nepřekročitelných
linií, přičemž nebyl schopen se
situací něco udělat.
NATO a situace kolem výdajů na
obranu
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Po své inauguraci americký
prezident prohlásil, že Amerika
dále nehodlá bránit ty členy
NATO, kteří nedodržují alianční
smlouvy tím, že nevydávají na
obranu alespoň 2% HDP. Strhla
se mezinárodní mela a hysterie.
Pan Trump chtěl ovšem svého cíle
dosáhnout, a tak vytáhl z rukávu
trumf. Vyhlásil uvalení cel na
ocel z Číny, EU a dalších zemí. Z
ekonomického hlediska se jedná o
rafinovaný krok, který umožňuje
politický tlak dále zvyšovat a
dosáhnout tak kýžených cílů.
Okamžitě po realizaci tohoto kroku
začaly do Bílého domu směřovat
zahraniční delegace. Například
německý ministr hospodářství
Altmeier prohlásil, že pokud bude
zrušeno dovozní clo, zůstane na
obranu více peněz, a proto bude
schopna spolková vláda svoje
závazky v rámci NATO splnit.
TTIP
Donald
Trump
rozhodně
odmítl uzavřít smlouvu TTIP
(Transatlantické
obchodní
a
investiční partnerství). I když
sám pochází z podnikatelského
prostředí, dal jasně najevo, že teď
se bude chovat jako politik i v

ekonomických otázkách a nikoli
jako podnikatel. Připomněl tak
svůj dávno deklarovaný záměr,
že hodlá oslabit politickou moc
nadnárodních organizací a silných
ekonomických hráčů. Tím se hodně
odlišuje od svého předchůdce
Barracka Obamy, který poslušně
loboval za uzavření této smlouvy.
Izraelská odysea
Trumpův postoj ke státu Izrael
je velmi pragmatický, nezatížený
ideologickými představami. Na
rozdíl od prázdných prohlášení
jeho
předchůdců,
prezident
Trump podniká jasné a předem
avizované kroky, jimiž vyjadřuje
podporu svému jedinému kulturně
blízkému a opravdovému spojenci
na Blízkém východě. Přesun
americké ambasády z Tel Avivu do
Jeruzaléma, i přes odpor většiny
evropských a blízkovýchodních
představitelů, se stal symbolem
Trumpovy náklonnosti k Izraeli a
jeho čelným politikům pravicového
zaměření v čele s Benjaminem
Netanjahuem. Trump také vystavil
stopku finanční pomoci pro
Palestinskou autonomii, sídlící
na západním břehu Jordánu.
Spojené státy, na Trumpův popud,
zablokovaly přijetí prohlášení Rady
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bezpečnosti OSN, které vyzývalo k
nezávislému vyšetření nedávného
násilí na hranicích Izraele a pásma
Gazy.
Migrační politika a předvolební
sliby
Častým terčem kritiky jsou jeho
plány na omezení přístupu občanů
některých, převážně muslimských
zemí, do USA. Prezident Trump,
i přes odpor některých politiků
a soudců, na předvolební sliby
nezapomíná a snaží se restriktivní
imigrační politiku prosazovat.
Stále se nevzdal myšlenky na
dostavbu zdi na hranicích s
Mexikem. Ostatně, to je jeden z
hlavních rysů jeho politického
vystupování.
Svoje
plány,
předvolební sliby a hrozby nebere
zpátky. Tím vyvolává u některých
svých oponentů pocit iracionality,
který je ovšem neopodstatněný
a ukazuje, že nechápou podstatu
politického řemesla. Trump chápe,
že moc a násilí nejsou sprostá
slova, nýbrž účinné nástroje
politiky, kterou prosazuje jako
demokraticky zvolený prezident
v národním zájmu. I když musí
trpce snášet kritiku z liberálních
kruhů, jistě je pro něj pozitivní, že
jej respektují Kim Čong-un, Bašár
Assad, Erdogan, Putin, internetoví
giganti a mnohdy dokonce i
evropští bezpáteřní politici.
Nejvyšší soudce
Volné místo v devítičlenném
Nejvyšším soudu USA obsadil
na Trumpův návrh konzervativní
republikán
Neil
Gorush.
Tímto tahem zajistil prezident
Trump převahu konzervativně
smýšlejících soudců nad soudci
liberálními v poměru 5:4.
Válka s Amazonem
Před nedávnem se pustil pan
prezident do křížku se společností
Amazon. Ke kauze prohlásil: «Platí
malé nebo žádné daně státu, ani
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lokální vládě. Používají naši poštu
jako svého poslíčka. To vše stojí
USA nepředstavitelně mnoho a
připravuje tisíce malých prodejců o
jejich obchod.“ Trump má v plánu
zásadně omezit tržní sílu Amazonu
a za tím účelem hrozí zavedením
tzv. internetové daně. O té nyní
uvažují i další státy. Jen na okraj
malá zajímavost. Pan Bezos, šéf
Amazonu, vlastní i vlivný deník
Washington Post, který má velkou
mediální moc a do značné míry
ovlivňuje veřejné mínění i náladu
ve společnosti. Ten pak nevynechá
jedinou příležitost pana prezidenta
pošťuchovat.
Ekonomická reforma
Známým a velmi komentovaným
krokem Donalda Trumpa v
domácí politice je daňová reforma.
V rámci této reformy došlo k
drastickému snížení korporátní
daně z původních 35 % na 21 %.
K daňovému zákonu se Trumpovi
povedlo
přilepit
postupné
odstranění povinnosti jednotlivců
mít zdravotní pojištění, čímž ruší

bez náhrady kontroverzní bod
Obamacare. Pro běžnou americkou
rodinu to znamená roční úsporu ve
výši cca 1000 dolarů. Progresivní
forma zdanění zatím bohužel
zůstává v platnosti, ale mění se
její struktura a snižuje se zdanění
jednotlivých skupin. V poslední
době můžeme pozorovat, že se
do USA, v důsledku Trumpovy
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politiky, vracejí investice velkých
firem.
Důvěra Američanů ve
vlastní ekonomiku je nejvyšší za
poslední dvě dekády.
Trumpově administrativě se zatím
podařilo vytvořit více než dva
miliony pracovních míst. Snížil
se počet lidí závislých na “food
stamps” (sociální dávky ve formě
kupónů na uspokojení základních

životních potřeb).
Měsíc po
inauguraci podepsal prezident
dva zákony na podporu žen.
První, který navrhla demokratická
kongresmanka Elizabeth Esty,
se nazývá Promoting Women in
Enterpreneurship Act (podpora
žen v podnikání, byznysu a řízení)
a Inspire Women Act (podpora
žen v matematice, inženýrství
a
technologii),
navržený
republikánskou kongresmankou
Barbarou Comstock.
Když se kácí les (zákonů), létají
třísky
Pan Obama, Trumpův předchůdce,
ztělesňoval typickou levičáckou
představu, že politik má všechno
uzákonit, aby také mohl všechno
efektivně řídit. Vládnutí pro něho
představovalo především detailní
kontrolu nad společností a nad
každým jedincem. Proto se snažil
tvořit svět, který je zaplevelený
zbytečnými zákony a nařízeními.
Tak se stával svět ještě složitějším,
než je sám o sobě. Obama byl
zřejmě toho názoru, jako většina

liberálně - levicových politiků,
že když komplikované řešení
nefunguje, je třeba jej nahradit
ještě
komplikovanějším.
Tak
dlouho reguloval a reguloval, až
vlastně vše zablokoval.
Pro
představu
uvádím.
V
prosinci 2016 podepsal Obama
„Stream Protection Rule“. Toto
nařízení o povrchových dolech
stanovilo tak přísná měřítka na
čistotu řek, že těžba uhlí byla v
podstatě znemožněna. Z iniciativy
republikánského poslance Morgana
Griffitha došlo na testy nezávislých
institutů, které prokázaly, že
dokonce ani evropské stolní vody
Evian, San Pellegrino nebo Perrier
tyto požadavky nesplňují. Naopak
z řeky James River, která protéká
uhelnými revíry ve státě Virginia, je
splňuje. Na základě této zkušenosti
Donald Trump toto nařízení zrušil
a postupně pak dalších devět set
Obamových předpisů.
Nejen na tomto příkladu je vidět,
že prezident Trump používá
zcela odlišnou metodu politiky
než Barrack Obama. Trump se
zaměřuje na to, co je opravdu
podstatné a o čem ví, že s tím
může něco dělat. Nesnaží se řídit
úplně všechno, protože ví, že to je
nereálné. Snaží se vysušit bažinu
zbytečných a zbytných zákonů a
nařízení. Nebojí se činit nepříjemné
a bolestivé kroky a vyhýbá se
rozmělňování účinných řešení v
politických kompromisech.
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Je Donald Trump zatím úspěšným
americkým prezidentem?
D

onald J. Trump je 45. americkým prezidentem, kterého sledujeme ve výkonu jeho funkce od 20. ledna
2017. Rozhodně se jedná o velmi kontroverzní politickou postavu, kterou mnozí milují, ale i mnozí nenávidí.
Ve svém komentáři bych ráda poukázala na důvody, proč Donald J. Trump zatím není úplně úspěšným
americkým prezidentem.
Ráda bych také podotkla, že se jedná o subjektivní názor.
Přesunutí americké ambasády z
Tel Avivu do Jeruzaléma:
V prosinci 2017 Donald J.
Trump rozhodl o přesunutí
americké ambasády z Tel Avivu
do Jeruzaléma, což šokovalo
celý svět. Tento krok totiž znovu
rozohnil velmi napjaté vztahy
mezi Izraelem a Palestinou. Mohli
jsme sledovat pálení americké
vlajky palestinskými radikály,
útoky na civilní obyvatelstvo, ale
také odsouzení ze stran světových
velmocí – Francie, Ruska a mnoha
dalších států. K přesunutí ambasády
má dojít v pondělí 14. května
2018, už nyní se však Izrael obává
možných nepokojů, a tak zvyšuje
ochranu. Tímto krokem Donald
J. Trump ukázal mezinárodnímu
společenství, že do jeho politického
plánu nepřichází v úvahu
respektování předchozích závazků
amerických prezidentů (i přesto,
že je k tomu právně vázán), ani
nepřichází v úvahu respektování
rezoluce OSN, která zamítla uznání
Jeruzaléma za hlavní město Izraele
a přímo vyzvala k tomu, aby státy
nepřesouvaly svá velvyslanectví
do Jeruzaléma, města s tzv.
mezinárodním statusem. Tento
jeho čin mohl vážně poškodit
mezinárodní vztahy USA s mnoha
státy.
Nebezpečná hra s Kim Čong-unem:
Nejvyšší vůdce KLDR Kim Čongun je velmi nevyzpytatelným
aktérem politického dění. V

diplomatickém světě se musí
slova pečlivě zvažovat, aby
nedošlo k vyvolání jaderné války.
To však neplatí pro amerického
prezidenta Donalda J. Trumpa.
Na Valném shromáždění OSN v
září 2017 svými výroky Trump
málem rozpoutal válečný konflikt
na Korejském poloostrově. O
severokorejském vůdci se americký
prezident na mezinárodní půdě
OSN
vyjádřil
následujícím
způsobem: «Nepřežije americký
útok» nebo «Rakeťák podniká
misi, která bude sebevražedná pro
něj i pro jeho režim», na toto jeho
vyjádření přišla odpověď stejné
kvality, že Trump je štěkajícím
psem (cituji severokorejského
ministra zahraničí). Takové ostré
přestřelky nechávaly celý svět
jen čekat se zatajeným dechem a
doufat, že nedojde k válce, jak si
obě strany vzájemně hrozily. Občas
to vypadá, že si Donald J. Trump
přeje vidět svět v plamenech. Ale
abych nebyla pouze negativní,
tak tato situace má nyní možný
pozitivní vývoj, Trump a Kim
Čong-un se mají sejít 12. června

2018 v Singapuru.
Donald J. Trump má nevybíravou
rétoriku nejen vůči KLDR, ale
například i vůči ženám. Tomuto
muži nejsou cizí sexistické narážky
či velmi nekorektní poznámky.
Zajímavým faktorem je také
Trumpova migrační politika –
když se posledně vyjádřil, že je
proti migraci z „shithole countries“.
Již na počátku svého úřadování
podnikl určité protiimigrační
kroky, které vyvolaly řadu protestů.
Co mu na jeho prezidentském
úspěchu nepřidává, jsou neustálé
mediální skandály. Mezi ty poslední
patří
výpověď
pornoherečky
Cliffordové (Stormy Daniels).
Cliffordová veřejně oznámila,
že s americkým prezidentem
Donaldem Trumpem měla vztah
v době kdy, již byl ženatý s jeho
současnou ženou Melanií.
Z mého pohledu, pokud chce
Donald J. Trump být skutečně
úspěšným americkým prezidentem,
tak by si měl uvědomit, že jeho
vystupování sleduje a ovlivňuje
celý svět.
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Výhody a pozitiva monarchie

V

dnešní době se v Evropě nachází řada monarchií, sedm království – Británie, Nizozemsko, Belgie,
Španělsko, Dánsko, Švédsko a Norsko; jedno velkoknížectví – Lucembursko a tři knížectví – Liechtensteinsko,
Monako a Andorra (ta však nemá svou dynastii a v čele knížectví stojí francouzský prezident a urgellský biskup).
Většina monarchií, a to nejen v Evropě, je spojena s konkrétní dynastií, která zrovna vládne, ta pak bývá jejím
nejviditelnějším symbolem. To, jak se chovají členové vládnoucí dynastie, odráží i to, jak je monarchie v dané
oblasti vnímána. Všechny evropské monarchie jsou konstituční a panovník má tedy jen omezené pravomoci.
I ty jsou ale v každé zemi jiné. Většinou platí pravidlo, že čím menší země, tím má panovník větší pravomoci
Ale v dnešních monarchiích nejde o to, jestli má
panovník zásadní vliv na chod a řízení státu. Dalo by
se říci, že to je přesně naopak. Monarchie má dnes
význam, který se nedá nahradit republikánským
zřízením. Jedná se o symbol, který je stálý, který je
tradicí, který zde bude i přes střídající se vlády, i přes
změny ve společnosti. Jedná se o symbol, který spojuje
a uklidňuje. To je z mého pohledu hlavní pozitivum
monarchie. Panovník stojí jasně nad politickými
stranami, v některých zemích dokonce nesmí členové
dynastie volit. Tudíž se v monarchiích nestává to, že by
panovník otevřeně některé straně nadržoval. Naopak,
panovník je v evropských zemích spíše svorníkem,
který spojuje rozdílné skupiny obyvatelstva. Takový
příklad je nejviditelnější např. v Belgii. V takovýchto
případech je pak nejlepší právě to, že se panovník
nevyjadřuje ke každé politické otázce na veřejnosti
a své názory prezentuje politickým představitelům.
Díky tomu může panovník sloužit i jako prostředník
při politických krizích, což jsme mohli mnohokrát
vidět za vlády bývalé nizozemské královny Beatrix.
V Nizozemsku je totiž tradičně těžké složit vládu
kvůli nízké hranici pro vstup do parlamentu a
královna opakovaně pomáhala různým premiérským
kandidátům v hledání kompromisu při sestavování
koalice.
Další výhodou, kterou v monarchiích vidím, je to,

že jsou svým způsobem profesionální organizací,
rodinnou firmou. Zkušenosti se předávají z generace
na generaci a všichni členové této „rodinné firmy“
mají svou úlohu, úlohu, kterou mají pomoci své
zemi. S tím souvisí také fakt, že panovník je na svou
roli systematicky připravován řadu let, prakticky od
dětství. To znamená, že přesně ví, co se od něj očekává,
jaké má pravomoci, co si může dovolit, zná etiketu a
má slušné vychování, což u řady hlav států dnešního
světa není bohužel samozřejmostí a pro takové případy
ani nemusíme chodit daleko. Navíc tím, že se jedná o
celoživotní funkci (i když i to se dnes pomalu mění),
nemá panovník zapotřebí snažit se zalíbit davům
populistickými kroky. V tom se odráží také to, že řada
panovníků, ale také šlechticů obecně, považuje dobu
své vlády jen jako přechodné období, kdy spravují
„rodinnou firmu“ a musí ji předat v nejlepším stavu
dalším generacím.
V neposlední řadě zmíním také výhodu toho, jak
panovnické rodiny šíří dobrý obraz své země a
přispívají k rozvoji ekonomiky různými slavnostmi
a s nimi souvisejícím zájmem zahraničních turistů.
Kde kdo na světě jede na korunovaci nebo královskou
svatbu. Stejně tak si tisíce lidí kupují suvenýry se
španělským královským párem nebo Williamem
a Kate. O takové hrnečky se Zemanem je ale zájem
podstatně menší.
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Filmy

Merzliakova Ekaterina

14.06.2018
MÁŠ JI!

(Komedie/USA)

21.06.2018
JSEM BOŽSKÁ

Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra
pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již
od první třídy; ve hře, ve které neplatí žádná omezení,
riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden
druhého srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš
ji!“ Letos se hra koná ve stejném termínu, jako svatba
jediného dosud neporaženého hráče, což by z něj
konečně mělo udělat snadný terč. Ale on dobře ví, že
se blíží… a je připraven.

Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a
s těžce kolísavým sebevědomím. Má kámošky, má
práci, občas i kluka, občas i na delší dobu, ale když se
podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Při jedné z
jízd ve fitku, kde na rotopedu marně stíhá nižší váhu,
spadne a praští se do hlavy. Když se pak probere, zjistí,
že kouzla a spravedlnost přeci jen existují. Stala se z
ní totiž neodolatelná krasavice, najednou vypadá jako
božská supermodelka. Celý život se od základu změní.

05.07.2018
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

12.07.2018
MRAKODRAP

Ve filmu o přežití natočeném podle skutečného příběhu
vyústí náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v
lásku a posléze v největší dobrodružství jejich života,
když musí čelit jednomu z nejkatastrofálnějších
hurikánů, jaký byl kdy v historii zaznamenán.

Bývalý šéf záchranářského týmu a válečného veterána,
který se nyní specializuje na bezpečnost mrakodrapů.
V jednom čínském mrakodrapu, který má na starosti,
vypukne náhle požár a jeho rodina se nachází v patrech
nad plameny. Zjistí, jak k požáru došlo, a dokáže svou
rodinu z tíživé situace vyprostit a zachránit je?

(Drama, Thriller/USA)

(Komedie/USA)

(Akční, USA)
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Divadlo
12. 7. 2018
KONCERT – PRAGUE SUMMER
NIGHTS
(Koncert)

20. 7. 2018
COMEDY OF ERRORS & TWO
GENTLEMEN OF VERONA
(Činohra)

9. 8. 2018
DON GIOVANNI
(Opera)

1. 9. 2018
CUBE

(Laterna magika)

4.07.2018
The Rolling Stones No Filter Tour

22.06.2018
Metronome Festival

Akce
8.09.2018
BURGERFEST

(Výstaviště Praha)

19.07.2018
ČTVRTEČNÍ GRILOVÁNÍ
(Modrá Stodola)

1.07.2018
WOKOVINY PŘED CROSSEM
(cross][club)

14.07.2018
BURGERS VOL. III
(point)

29.06.2018
Lana Del Rey

30.06.2018
Aerodrome Festival
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MÓDNÍ TRENDY JARO/LÉTO 2018

J

estliže byla žlutá barvou loňského
léta a na podzim vládla červená,
letošní období jara nejspíše ovládne
sytě oranžová. Ačkoli nepatří mezi
mé oblíbené a ne všechny zaujme
na první pohled, nemůžeme jí
odepřít optimismus, který vnáší
do našich jarních kreací, a energii,
jež budeme po zimě bezpochyby
potřebovat.
Živá oranžová se objevuje v
kolekcích
mnoha
známých
značek či módních návrhářů, jako
například Diane von Furstenberg,
Tibi nebo Fenty x Puma, a to
zejména v provedení volných
střihů sukní, šatů a kromě toho i
společenských kalhot.
Dalšími barvami letošní éry jara a
léta jsou barvy pastelové, především
kobaltová modrá. Ta se objevuje na
modelech značek Gucci a Chanel.
Chanel se rovněž pyšní svou novou
kolekcí pastelových kabelek a
mnoha průhlednými plastovými
vzory na kloboucích, šatech, ale

také botách a pláštěnkách, přes
které prosvítají kostýmky pro
Chanel charakteristické.
Nesmím zapomenout na vzor
proužků, ať už ve svislém, šikmém,
či vodorovném provedení. Tento
trend snad ani nemůže zestárnout,
a tak ho přeneseme i do letošní
sezóny. V kurzu jsou hlavně
společenské kalhoty s postranním
pruhem, ale též celopruhovaný
vzor na košilích, kostýmech,
pánských oblecích. S tím vyšla na
přehlídkové molo společnost Dior
spolu s ideálem kostiček a s barety
typickými pro Francii a společnost
Fendi s majoritním návrhářem
Karlem Lagerfeldem, pro kterou se
proužky stávají ikonickými, ovšem
v letošní kolekci jsou obohaceny o
květy ve formě výšivek či potisků na
oblečení, ale rovněž na doplňcích.
V módě je i slučování různých
materiálů, tvarů a vzorů. To vidíme
u značky Yves Saint Laurent,
většinou to jsou černé vysoké
kraťásky z kůže v kombinaci s

volnou saténovou nebo krajkovou
halenkou v přírodních barvách
(béžová, bílá, khaki nebo hnědá),
to celé zakončené jednoduchým
střihem sáčka nebo blejzru v
nevýrazné barvě, často šedé se
vzorem velkých kostek.
Kombinace různých zvířecích
vzorů přísluší značce Givenchy,
která znovu poukazuje na krásné
linie ženské postavy se svými
asymetrickými střihy a oblíbeným
“off shoulder” způsobem ušití
letních topů a neformálních šatů.
Na závěr zavítáme na přehlídkové
molo značky Balmain, která
šokovala variacemi černobílých
outfitů a výraznými volánky nejen
na pouzdrových šatech a sukních.
A konečně denim. Otázkou je, zda
je “správně” nosit zároveň vršek a
kalhoty ušité z denimu. Ano, je to
správně, ale má to jedno zásadní
pravidlo. Oba kousky musí být ve
stejném odstínu, nelze spojit tmavý
odstín denimu se světlým.
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N

evelká obec v Lucembursku
propůjčila své jméno iniciativě,
která má v současnosti obrovský
význam pro většinu obyvatel EU,
a dokonce i některých dalších
států Evropy. Základem se stala
mezivládní
spolupráce
části
členských zemí Společenství, jež
právě v Schengenu podepsaly
14. 6. 1985 dohodu o postupném
uvolnění hranic a odstranění
hraničních kontrol.
Jednalo se o pět zemí: Francii,
Belgii, Nizozemí, Lucembursko a
SRN. Sama dohoda je stručným
dokumentem, který stanovil jen
základní rámec a teprve 19. června
1990 byla přijata Prováděcí úmluva
k Schengenské dohodě. Úmluva
již definovala podrobná pravidla
pro uvolnění hranic a fungování
systému, který ovšem začal beze
zbytku fungovat až 26. 3. 1995.
Výrazným mezníkem ve vývoji
schengenského systému je rok 1997,
kdy byla přijata Amsterodamská
smlouva (platná od května 1999).
Smlouva zahrnula schengenské
acquis (soubor společných práv a
povinností členských států EU) do
právního řádu EU/ES. Pouze Velká
Británie a Irsko si zde vyjednaly
trvalou výjimku a zůstaly mimo
«Schengen».
Schengenský prostor postupně
obsáhl následující země: Francie,
Belgie, Nizozemí, Lucembursko,
SRN, Itálie, Portugalsko, Řecko,
Rakousko,
Dánsko,
Švédsko,
Finsko a také Norsko a Island
jakožto přidružené státy, které jsou
členy Nordické pasové unie.
Podstatou je odstranění policejních
kontrol na vnitřních hranicích
území a volný přeshraniční
pohyb. Jako hlavní nástroj byla
vytvořena informační databáze
SIS
(Schengen
Information
System), která uchovává např.
záznamy
o
pohřešovaných
osobách a odcizených vozidlech či

Jakub Pham
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SCHENGENSKÁ SMLOUVA

předmětech.
Zastaralá
původní
databáze
SIS I však nedovolila rozšířit
Schengenský systém na nové
členské státy a bylo rozhodnuto
vybudovat zcela novou. SIS II má
zvýšit kapacitu a možnosti systému
a její zprovoznění se očekává až v
roce 2007.
Přestože ČR je tedy od data vstupu
do EU účastníkem Schengenského
protokolu (spadá do základní
legislativy EU), nemůže prozatím
využívat všech výhod. Na našich
hranicích s ostatními členy EU
proto ještě po určitou dobu
budou probíhat systematické
policejní kontroly fyzických osob
(cestovních dokladů).
Ze snah o harmonizaci vízové
politiky EU vzešlo zavedení tzv.
schengenského víza. Toto vízum,
vydané jedním členským státem,
umožňuje občanovi třetí země
vstup na území ostatních členských
států. Avšak ČR a další nové
státy EU ještě nemohou vydávat

plnohodnotné schengenské vízum
a vystavují vízum pouze pro svá
území. Pro cestování po ostatních
(starých) zemích «Schengenu»
musí občan třetího státu, který
pobývá v ČR, nadále vyřizovat
schengenské vízum - buď pro
konkrétní zemi pobytu, či pro více
států.
V našem moderním státě
není takřka nikdo, kdo by se s
Schengenem nesetkal. Ač si to
neuvědomujeme, Schengen nám
všem značně ulehčuje život, a
to především volným pohybem
přes hranice v rámci EU, ať již
za účelem čistě turistickým, či
obchodním. V opačném případě
bychom byli nuceni si zařídit
ve zdlouhavém procesu vstupní
vízum od navštěvovaného státu a
při přepravě zboží k prodeji by bylo
nutné zaplatit clo. Buďme tedy rádi,
že se můžeme lidově řečeno sebrat
z pohodlí našeho domova a zajet si
přes hranice nakoupit například do
sousedního Německa.
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Berlínská blokáda

B

erlínská blokáda úzce souvisí s
tzv. berlínskou krizí, která v historii
studené války propukla dvakrát.
Na základě dohody z jaltské
konference dostaly USA, SSSR,
Británie a Francie okupační pásma
v Berlíně, která se však nacházela
uprostřed sovětské okupační
zóny. Silniční, železniční a letecké
koridory zabezpečovaly spojení
západních okupačních zón s jejich
pásmem Berlínem. Rozpory mezi
velmocemi ohledně budoucnosti
Německa se zákonitě projevily i v
otázce Berlína. Na Západě do konce
roku 1947 zvítězilo přesvědčení,
že Německo musí být v každém
případě součástí Západu, a to bez
ohledu na to, zda bude jednotné či
nikoliv. SSSR zatím dával přednost
jednotnému a neutralizovanému
Německu, které by snáze podléhalo
jeho tlaku. Stalin ve snaze donutit
Západ k jednání omezil železniční
spojení mezi Západním Berlínem a
Trizonií (okupační zóny západních
mocností). Mezitím vyvrcholila
západní příprava na vznik
německého státu, a to v červnu 1948

vyhlášením měnové reformy. Svaz
následně přerušil veškeré vodní a
pozemní cesty, čímž byla nastolena
blokáda Západního Berlína a
začala 1. berlínská krize. Původní
plány počítaly i s přerušením
leteckých cest, avšak Stalin v
domnění, že letecký most nebude
stačit k zásobování města, od této
varianty odstoupil. USA a Británie
však vytvořily letecký most, jehož
prostřednictvím dopravovaly do
Berlína vše nezbytné (během 14
měsíců blokády byly dopraveny
zásoby o hmotnosti 2,5 mil. tun). V
únoru 1949 došla Moskva k závěru,
že se blokáda nevydařila a již v
květnu byla obnovena normální
komunikace mezi Západem a
Berlínem. Letecký most měl velký
morální dopad, protože Západ se
přihlásil k úloze obránce formující
se Spolkové republiky Německo.
Svaz se naopak musel smířit
se svými zisky, anebo riskovat
konfrontaci, pokud by chtěl
stávající stav změnit. V politickém
smyslu krize dovršila proces dělení
Německa.
Možnost svobodného pohybu

mezi Západním a Východním
Berlínem vedlo v 2. polovině
50. let k hromadnému odchodu
východoněmeckého obyvatelstva.
To vedlo představitele NDR k zaslání
žádosti Chruščovovi, generálnímu
tajemníkovi KSSS, ve které žádali
uzavření hranic. Chruščov z
počátku vzdoroval, ale nakonec
ustoupil. V listopadu 1958 zaslal
západním mocnostem ultimátum,
že uzavře jednostrannou mírovou
smlouvu s NDR, po níž předá
východoněmeckému
režimu
správu všech záležitostí týkajících
se Berlína, což by se fakticky
rovnalo jeho včlenění do NDR.
Spor vyvrcholil v roce 1961, kdy
východoněmecká policie uzavřela
hraniční přechody a sovětské
jednotky obehnaly celý Západní
Berlín vysokou betonovou zdí.
Chruščov, který si nepřál zostření
vztahů se Západem, nakonec
smlouvu s NDR neuzavřel.
Výsledek 2. berlínské krize opět
potvrdil status quo rozděleného
Berlína i celého Německa.
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MOLOTOV-RIBBENTROP

Michal Valtr

Marshallův plán
V

23. 8. 1939.

D

en, kdy byla v Moskvě
podepsána smlouva o neútočení
mezi nacistickým Německem a
SSSR.
Pojmenování paktu vzniklo z
příjmení
dvou
vyjednavačů:
Hitlerova ministra zahraničních
věcí Joachima von Ribbentropa a
Vjačeslava Molotova, který zastával
post lidového komisaře (ministra)
zahraničí v tehdejším stalinském
Sovětském svazu.
Ve smlouvě se obě strany zavázaly,
že nepoužijí vojenskou sílu proti
druhé straně a nespojí se s jejími
nepřáteli. Smlouva znamenala
zásadní obrat ve vztazích obou zemí
a byla v podstatě dodržována až
do 22. června 1941, kdy nacistické
Německo napadlo Sovětský svaz
za záštitou operace známé jako
Barbarossa.
Panuje zde otázka, zdali by tento
pakt nebyl uzavřen, byly by
výsledky války jiné, či alespoň
urychlené? Nicméně by tím se
mohlo předejít již tak velkému
krveprolití v průběhu války.
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e svém projevu 5. června
1947 na univerzitě v Harvardu
ho představil tehdejší americký
ministr zahraničí George C.
Marshall, jehož jméno nese.
Oficiálně se nazýval Program
evropské
obnovy
(European
Recovery Program). Probíhal v
letech 1948–1952, během kterých
Spojené státy poskytly Evropě
pomoc ve výši třinácti miliard
dolarů (asi 130 miliard dolarů v
současných cenách). Přibližně 80
procent byly dary. Program byl
nabídnut celé Evropě s výjimkou
trpasličích států a frankistického
Španělska. Zúčastnilo se ho
sedmnáct zemí: Island, Velká
Británie, Irsko, Francie, budoucí
Západní Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie,
Lucembursko, Dánsko, Norsko,
Švédsko, Portugalsko, Itálie, Řecko
a Turecko. Spojené státy sledovaly
tímto projektem kromě pomoci
Evropě také své vlastní politické,

ekonomické a strategické cíle.
Obávaly se, že vzhledem k porážce
Německa a oslabení Británie a
Francie by mohl mocenské vakuum
v Evropě vyplnit Sovětský svaz.
Marshallův plán měl v příslušných
zemích vytvořit hospodářský
a politický režim, který by
komunistickému a sovětskému
vlivu zabránil, což bylo v souladu
s novou zahraničněpolitickou
doktrínou amerického prezidenta
Trumana. Na druhé straně Sovětský
svaz vnímal plán jako pokus o svou
izolaci, některé podmínky pro něj
byly nesplnitelné (např. zveřejnění
ekonomických potřeb, rozpočtu,
surovinových zdrojů a bohatství) a
obával se ztráty vlivu ve východní
a střední Evropě. Pod jeho tlakem
proto tyto země účast v projektu
odmítly. Přestože přímé důsledky
Marshallova plánu jsou obtížně
měřitelné, hospodářská pomoc v
rámci plánu urychlila ekonomický
rozmach, který následoval v
poválečných desetiletích.
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David Řepa

Deklarace
nezávislosti USA

4.

of July. Obyvatelé USA mají 4.
července volno od práce a slaví
svátek se svými blízkými a přáteli.
Po celé Americe můžeme vidět
pikniky, velké grilovací party s
množstvím různého jídla a velké
či malé pochody. Nejznámější je
však National Independence Day
Parade, který se každoročně koná
v hlavním městě Spojených států.
Na Den nezávislosti bývají také
pořádány různé festivaly, sportovní
zápasy a samozřejmě ohňostroje
doprovázené leckdy velkolepými
koncerty a zpěvem nepostradatelné
americké hymny. Den nezávislosti
například v New Yorku není jen
ohňostroj a průvody. Konají se
zde velmi rozmanité akce, velmi
nás zaujala soutěž v pojídaní
hotdogů. Rekordman v této soutěži
je Joey Cestnut, který drží rekord
v mužské soutěži. Za deset minut
dokázal sníst 69 hotdogů, což je
obdivuhodné číslo. Pokud byste
chtěli vyzvat tohoto rekordmana,
budete to mít velmi těžké. Jestliže
se však nechcete soutěže účastnit,
Den, kdy byly Spojené státy můžete se na soutěž alespoň dívat.
osvobozeny od Velké Británie, se Užijete si náramnou show a hlavně
roku 1941 stal státním svátkem. obrovské americké atmosféry.
Američané ho nazývají The Fourth
července 1776 byla přijata
Deklarace nezávislosti Spojených
států amerických na Velké Británii.
Toto datum se dá považovat za
datum vzniku dnešních Spojených
států amerických. V tento den
vyhlásilo 13 britských kolonií v
Severní Americe nezávislost na
Velké Británii, která měla nad
územím kontrolu. Deklarace
nezávislosti, která byla 4. 7. 1776
podepsána, je dokument, který
stvrzuje osamostatnění Spojených
států od Velké Británie. Podepsalo
ji 56 zástupců již zmiňovaných
13 kolonií. Tyto kolonie jsou
považovány za zakládající státy
USA. Dokument podepsali jak
soudci, obchodníci, farmáři či
mladí příslušníci střední vrstvy,
tak američtí státnici jako Benjamin
Franklin a John Adams.
Mezi 13 zakládajících států USA
patřily například: New York,
Virginie, Severní Karolína, Rhode
Island, Georgie či New Jersey.

Karla Kráslová

HORKÁ LINKA
V

roce 1962 byl svět na pokraji
jaderné války neboli kubánské
krize, z tohoto důvodu bylo zřízeno
telekomunikační spojení tzv.
„horká linka“ mezi Washingtonem
a Moskvou, které funguje do dnes.
Zpočátku se lidé domnívali, že šlo
o telefonní spojení, ale nejednalo se
o telefonní linku, nýbrž o dálnopis,
který fungoval až do konce 70.
let, kdy byl nahrazen satelitním
systémem a podvodním kabelem.
Od konce 80. let k dálnopisům
přibyly faxy, nyní již spojení
zajišťuje družice.
John Kennedy linku již nestihl
využít a Američané pak jejím
prostřednictví
informovali
Moskvu o okolnostech atentátu na
Kennedyho. Oficiálně byla poprvé
využita v roce 1967 při šestidenní
válce na Blízkém východě. Dále ji
využívali prezidenti Richard Nixon
a Jimmy Carter v 70. letech se šéfem
sovětským komunistů Leonidem
Brežněvem při konfliktech mezi
Indií a Pákistánem v roce 1971,
během další války mezi Izraelem
a arabskými zeměmi v roce 1973
a údajně i při sovětské invazi do
Afganistanu v roce 1979.
Od počátku 90. let spolu americký
a ruský prezident mluví telefonicky
často, ale původní horká linka
zůstala v provozu. Obsluhu a
její funkčnost prověřují každou
hodinu. Důležitější jsou však jiná
spojení, především e-mailové, které
funguje od roku 2008 a samozřejmě
už nejde o přenos podmořským
kabelem, ale pomocí satelitní linky
a optických kabelů. Po lince běží
šifrované e-maily se samotnými
zprávami a ještě chat, po kterém
se domlouvá obsluha terminálů na
provozních záležitostech.
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Konec irácko-íránské války K

I

rácko-íránská
válka
začala
v důsledku dlouholetých, až
historických územních sporů.
Válku vyhlásil Irák v roce 1980 v
domnění, že Írán bude po nedávné
revoluci velice oslabený, a tudíž
rychle zvítězí. To se mu nejdříve
dařilo (použil strategii blitzkrieg)
a dostal se poměrně hluboko do
íránského území. Írán se ale po
počátečním šoku vzpamatoval a
Iráčany zahnal zpět. Válka se táhla
dlouhých 8 let. Během ní se strany
uchylovaly mimo jiné k použití
chemických zbraní a dětským
vojákům. 20. července 1987
OSN schválila rezoluci 598, která
obsahovala výzvu k ukončení války
a příslib, že bude zřízena vyšetřovací
komise s úkolem zjistit, kdo byl v

konfliktu agresorem. Irák rezoluci
přijal, Írán však reagoval vyhýbavě.
20. července 1987 OSN schválila
rezoluci 598, která obsahovala
výzvu k ukončení války a příslib, že
bude zřízena vyšetřovací komise s
úkolem zjistit, kdo byl v konfliktu
agresorem. Irák rezoluci přijal, Írán
však reagoval vyhýbavě. Irák i díky
většímu používání chemických
zbraní začal ve velké míře vítězit
a v polovině července Íránci
ztratili velkou většinu dobytého
iráckého území. 18. července 1988
Chomejní prohlásil, že je ochoten
přijmout rezoluci 598. Irácké síly
ještě pokračovaly ve vytlačování
íránských vojsk ze středního a
jižního Iráku a do 20. srpna boje
postupně utichly.

orejská válka začala 25.
června 1950. Stejně jako v případě
Vietnamu i v moderních dějinách
Korey
sehrála
významnou
úlohu rovnoběžka. V korejském
případě se jedná o osmatřicátou
rovnoběžku, podle které v roce
1945 dva plukovníci americké
armády dočasně rozdělili korejské
území (od roku 1910 okupované
Japonskem) na okupační zónu
americké a sovětské armády.
Severní část Korey přijala pod
vlivem SSSR komunismus, jižní
část pod vlivem USA spravovala
Organizace spojených národů.
V roce 1948 vznikají ze dvou
okupačních území dva státy.
Severní,
Korejská
lidovědemokratická republika s oporou
ve stalinistickém Sovětském svazu
v čele s diktátorem Kim Ir-Senem a
Jižní Korea ovlivňovaná Spojenými
státy. Ty se obávaly rostoucího
vlivu marxistické ideologie v
Asii. Obavy Američanů se staly
oprávněné ve chvíli, kdy na území
Jižní Koreje v nacionální vizi
sjednotit obě území a s vydatnou
podporou SSSR vtrhla 25. června
1950 severokorejská vojska. Během
pouhých tří dnů se jim podařilo
obsadit jihokorejské hlavní město.
Začal tím první ozbrojený konflikt
po druhé světové válce s účastí
velmocí.
Spojené
státy
s
podporou
OSN reagovaly v září téhož
roku pod vedením generála
Douglase McArthura ofenzivou,
severokorejskou armádu vytlačily
za hranice a v říjnu samy obsadily
její hlavní město Pchjongjang.
Americká vojska u čínských hranic
ovšem vyvolala ostrou reakci
maoistického
Pekingu,
který
spolu se severokorejskou armádou
zahnal spojenecká vojska zpět za
38. rovnoběžku. Jednání o příměří
bylo zahájeno 10. července 1951.
Mírová jednání trvala dva roky, obě
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Korejská válka
Nikita Nashchanskyi

strany oficiálně ukončily válku 27.
července 1953, kdy za sekundování
OSN podepsaly dohodu o příměří.
Korejská válka přinesla definitivní
rozdělení Korejského poloostrova
na dva státní útvary. Zároveň

naznačila, jakou koncepci hodlá
americká a sovětská zahraniční
politika sledovat v dalších
desetiletích, tedy nestřetávat se
v přímém boji velmocí, ale v
zastoupení v lokálních konfliktech.
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O Korejské válce se vedle blokády
Berlína také mluví jako o prvním
konfliktu studené války, tedy
ideového a mocenského soupeření
mezi západním a východním
blokem.
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