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Milí čtenáři,

vítám vás v novém roce 2021.
Doufám, že nám tento rok přines 
pozitivní zprávy, dá nám naději na
změnu k lepšímu a budeme v něm
mít možnost vrátit se zpět k našim
životům bez jakýchkoliv omezení. 
Každý nový rok je z mého pohledu
jako prázdný list papíru, který čeká
až na něj začneme psát nové řádky
našeho příběhu. Během celého
roku tak každý z nás sepisuje svůj
vlastní příběh a přidává ho do své
pomyslné knihy života. Každý z
příběhů je svým způsobem
jedinečný. 
Přeji nejenom sobě, ale i vám,
abychom se na konci tohoto roku
zastavili a zhodnotili všechny
námi doposud napsané řádky a
ohlédli se zpět k tomu, co se
odehrálo. Zároveň doufám, že se
každému z vás líbí to, co jste na list
papíru doposud napsali anebo že
se vám povede některé z řádků v
budoucnu přepsat k vaší představě. 
Věřím, že si při tom všem najdete
čas na i náš časopis.

Přeji vám příjemné čtení.
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DID YOU KNOW?

Další dokumenty ukazují, že analytici zpravodajských
služeb Amazonu sledují, kolik skladníků se účastní
odborových schůzek – konkrétní nespokojenost
pracovníků se skladovými
podmínkami, jako je nadměrná pracovní zátěž a
případy, kdy skladníci kradli zboží – lahve tequily až
po chytré hodinky v hodnotě 15 000 $. Přístup
společnosti Amazon k řešení problémů s vlastními
pracovními silami, odbory a sociálními a
environmentálními hnutími jako hrozbou má vážné
důsledky pro soukromí a schopnost jejich
zaměstnanců zapojit se do odborů a kolektivně
vyjednávat, a to nejen v Evropě.

Mělo by se to týkat jak zákazníků, tak pracovníků ve
Spojených státech a Kanadě a po celém světě, protože
společnost expanduje do Turecka, Austrálie, Mexika,
Brazílie a Indie.

Zdá se, že analytici zpravodajských služeb
společnosti Amazon shromažďují informace o
organizaci práce a sociálních hnutích, aby zabránili
narušení jakýchkoli operací při plnění objednávek.
Také nové zprávy podrobně odhalují, jak Amazon
využívá sociální média ke sledování
environmentálního aktivismu a sociálních hnutí v
Evropě – včetně Greenpeace a Fridays For Future,
hnutí ekologické aktivistky Grety Thunbergové za
globální klimatické stávky – a vnímá tyto skupiny
jako hrozbu pro své operace. V jedné ze zpráv z
listopadu 2019 analytik napsal, že Amazon najal
špiony z Pinkertonu, kteří byli nastrčeni do skladu v
polském Vratislavi, aby prošetřili tvrzení, že vedení
koučovalo uchazeče o zaměstnání, jak absolvovat
pracovní pohovory. Zpráva odkazuje na Pinkertonovu
detektivní agenturu, která na konci 19. a na počátku
20. století ve Spojených státech dodávala detektivy k
infiltraci do odborů a najímala násilné goonské
oddíly, aby zastrašovala pracovníky, a to kvůli
zapojení do činnosti odborů v ocelárnách.Pinkerton
je dnes součástí švédské bezpečnostní společnosti
Securitas AB a již v roce 2018 dodával pracovníky pro
monitorování stávek v Západní Virginii.  Samotný
Levandowski, mluvčí Amazonu, potvrdil, že Amazon
najal Pinkertonovu detektivní agenturu.

V poslední době se dostaly na povrch informace o
tom, že několik desítek interních zpráv Amazonu
odkrývá ve strohých detailech obsedantní sledování
společnosti, tedy především svých zaměstnanců,
organizovanými pracovními, sociálními a
environmentálními pohyby v Evropě, a to zejména
během „vrcholné sezóny“ Amazonu mezi Black
Friday a Vánocemi. 

Dokumenty obsahující tyto informace ukazují, že
analytici společnosti Amazon pečlivě sledují práci a
odborovou organizaci svých zaměstnanců v celé
Evropě. Rovněž naznačují, a mluvčí Amazonu to
potvrdil, že Amazon najal pracovníky Pinkertonu –
od notoricky známé špionážní agentury známé
svými aktivitami. Amazon je najala, aby
shromažďovali informace o skladnících a
pracovnících firmy. Interní e-maily zasílané do
globálního bezpečnostního operačního centra
společnosti ukazují, že všichni členové týmu
divize po celém světě dostávají aktuální informace o
činnostech organizace práce ve skladech, které
obsahují přesné datum, čas, umístění, zdroj, který
akci nahlásil, počet účastníků akce a popis toho, co
se stalo. 
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Amazon: 
povede krize k
praktikám z dob
Pinkertonů?
Na úvod by bylo dobré vědět, co to Amazon vůbec je.
Amazon je internetový obchod a je jedním z největších
a nejoblíbenějších online tržišť na světě. Uživatelé
mohou nakupovat zboží z Amazonu buďto přímo, nebo
od tzv. prodejců třetích stran prostřednictvím Amazonu.
Zakladatelem tohoto obchodního řetězce je Jeff Bezos,
člověk, který je označován za nejbohatšího muže
planety.

Nela Šírová



V září byly získány důkazy o tom, že Amazon
používal jako nástroj pro sledování sociální média,
přes která špehoval zvláště na Facebooku několik
desítek soukromých skupin řidičů Amazonu Flex ve
Spojených státech a Evropě. Pinkerton také
pronásledoval lidi na sociálních sítích a zakládal
falešné účty. Použili falešné jméno a profil bez
fotografie. Nejhorší na tom bylo, že četli spoustu
konverzací a zpráv a věděli všechno o soukromém
životě zaměstnanců Amazonu.

Tým v globálním bezpečnostním operačním centru
společnosti Amazon, který zahrnuje bývalé analytiky
vojenských zpravodajských služeb, podle LinkedIn
pečlivě sleduje organizovanou pracovní a odborovou
činnost ve Francii, Velké Británii, Itálii, Španělsku,
Německu, Polsku, Rakousku, České republice a na
Slovensku. Zjišťuje, kde jsou organizované pracovní
skupiny nejsilnější a mohou ovlivnit pracovníky
Amazonu. 

V říjnu reagovali na tyto zprávy čtyři američtí
senátoři, včetně Bernieho Sanderse a Elizabeth
Warrenové, v dopise Jeffu Bezosovi, v němž
požadovali, aby Amazon přestal „aktivně zasahovat
do práv pracovníků sledováním a monitorováním
zaměstnanců, kteří by mohli uplatňovat svá práva
na svobodu sdružování“. 

Stefan Clauwaert, právní poradce a poradce v oblasti
lidských práv v Evropské konfederaci odborových
svazů, řekl, že činnosti Amazonu by mohly
potenciálně porušovat zákony EU o shromažďování
údajů a pracovní úmluvy a standardy načrtnuté
Mezinárodní organizací práce OSN a Evropskou
sociální chartou, což je mezinárodní smlouva o
sociálních a hospodářských právech, která zaručuje
pracovníkům svobodu sdružovat se v odborech,
jakož i právo organizovat se a kolektivně vyjednávat.
Zákon Evropské unie o ochraně osobních údajů z
roku 2018, známý jako obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, nebo GDPR, vyžaduje, aby
společnosti zveřejňovaly své
nashromážděné informace a vysvětlily, proč jsou
údaje schraňovány.

„V EU máme předpisy, které chrání pracovníky a
odbory,“ uvedl Clauwaret. „Dokážu si představit
mnoho legálních cest, jak proti těmto aktivitám
Amazonu čelit, mnohem více, než jaké existují ve
Spojených státech.“

„Amazon a Jeff Bezos jednají, jako by
byli nad zákonem, protože dosáhli
nebývalé úrovně bohatství a moci. To
musí přestat.“

Hoffman, prezident UNI Global Union, která
zastupuje více než 20 milionů odborových pracovníků
po celém světě, říká, že využívání protiodborové
taktiky, kterou Amazon aplikuje v USA a v Evropě i po
celém světě, vytváří globální krizi lidských práv.
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Demonstrace v Polsku: 
jedná se o jednorázové fiasko
nebo hlubší problém?
Všichni jsme si mohli díky médiím a sociálním sítím
všimnout masových demonstrací, které se odehrály
v Polsku. Mým cílem v tomto článku je objasnit
nejen situaci s interrupcemi, která v Polsku nyní
panuje, ale zároveň poodhalit některé skutečnosti,
které rozhodnutí o jejich zákazu předcházely.  

Nejprve se pojďme blíže zaměřit na situaci ohledně
„zákazu“ potratů. Ústavní soud v Polsku na návrh
tamější konzervativní vládní strany PiS (Právo a
spravedlnost) projednával možnost zrušení
interrupcí z důvodu nenávratné vývojové vady plodu
a nakonec, 22. října, přistoupil k jejímu schválení. V
návaznosti na to je nutné zmínit, že polský ústavní
soud je složený převážně ze soudců nominovaných
vládnoucí stranou PiS. 

Rozhodnutím ústavního soudu se tedy mění tzv.
kompromisní zákon o potratech z roku 1993, podle
kterého bylo doposud možné přerušení těhotenství v
případě znásilnění, incestu, ohrožení života matky a
nenávratného poškození plodu. Poslední uvedený
důvod v už tak silně katolicky založené zemi přitom
představoval 98 % případů, ve kterých polské ženy v
souladu se zákonem možnost potratu využily. 
 Nelegálních případů potratů v Polsku je přitom již
teď mnohonásobně více než těch legálních. V Polsku
navíc podporuje zpřísnění již tak velmi přísného
potratového zákona podle průzkumu portálu
Wyborcza pouze 13 % obyvatel.

Verdikt ústavního soudu měl začít platit 2. listopadu.
Doposud však právní moci nenabyl, jelikož nejdříve
musí být vyhlášena norma zákona, která konkrétně
ustanoví nové podmínky, ve sbírce zákonů. To se
však zatím nestalo. K tomu přispěly především velké
demonstrace pořádané organizací Strajk Kobeit,
které se proti tomuto rozhodnutí konaly.
Demonstrace konané v pátek 29. 10. se zúčastnilo
dokonce více než 430 tisíc lidí po celém státě, což z ní
dělá největší demonstraci v Polsku za posledních 30
let. Je zároveň nutné zmínit, že v době jejího konání
platila přísná protikoronavirová opatření a scházet
se mohlo na jednom místě maximálně 5 osob. Její
pořadatelé by proto mohli být za jejich pořádání
dokonce stíháni.

Tereza Konrádová

Tyto demonstrace rychle přerostly v protivládní
protesty, ve kterých vyjadřují občané svůj názor a
nespokojenost s vládní stranou (PiS), její velmi
konzervativní politikou a jejímu úzkému vztahu s
katolickou církví. Popularita PiS v Polsku v posledních
týdnech značně klesla. Demonstrací se navíc nyní
účastní všechny věkové skupiny obyvatelstva, nejen
mladí lidé, jako tomu bylo na začátku.

Rozhodnutí polského ústavního soudu jako poškození
práv polských žen a dívek kritizovaly ve společném
prohlášení také mezinárodní organizace Amnesty
International, Human Rights Watch a Centrum pro
reprodukční práva. Někteří polští doktoři ovšem
potraty z důvodu nenávratné vývojové vady plodu již
raději, ze strachu, praktikovat přestali. Každý
gynekolog v Polsku má navíc již teď právo říct, že
interrupci neprovede, jelikož je to proti jeho
přesvědčení.

Správností rozhodnutí ústavního soudu v Polsku se v
tomto článku zabývat nechci, poukážu ovšem na
důsledky, se kterými se budou muset nejen polské
ženy, ale i celý stát, v budoucnu potýkat. Toto
rozhodnutí totiž povede kromě rozvoje tzv. potratové
turistiky také ke zhoršení podmínek pro ženy, které se
tento druh potratu rozhodnou v zemi podstoupit
nelegálně, mimo to jsou náklady na nelegální potraty
velmi vysoké, jelikož za jejich provedení hrozí lékaři
odnětí svobody až na 3 roky. Nesmím také
zapomenout na vyšší úmrtnost dětí narozených s
jakoukoliv vadou, které mnohdy nebudou mít žádnou
šanci na přežití.



To však nemění nic na faktu, že církev má ve státě
díky PiS značnou moc a vliv. Právě vládní strana totiž
upevňuje pozici církve a přetváří legislativu v souladu
s církevními hodnotami, které také sdílí. PiS navíc
církev brání a přehlíží některá její provinění. Jako
příklad lze uvést třeba kauzu týkající se zneužívání
dětí církevními
hodnostáři, kterou začal v roce 2019 dokument Tylko
nie mow nikomu (do češtiny přeloženo jako –
Nikomu to neříkej). V návaznosti na to vytvořila vláda
nový zákon související se zneužíváním dětí, který
ukládá o něco tvrdší trest než zákon předchozí. V
souvislosti s dokumentem padlo několik obvinění, ale
církevní hodnostáři, kteří byli v dokumentu zmíněni,
však ve většině případech žádné právní následky
nenesli. Vláda totiž zneužívání dětí v církvi prakticky
vůbec neřeší.

PiS navíc v rámci zastávání tradičních hodnot
neschvaluje LGBT komunitu jako celek a její působení
na území státu, antikoncepci pro mladé ženy pod 18
let nebo vyučování sexuální výchovy na školách. Za
vyučování sexuální výchovy měly podle
navrhovaného zákona hrozit dokonce i tresty odnětí
svobody až na 2 roky. Co se LGBT komunity týče, je
neustálým terčem kritiky vládní strany a současný
polský prezident Andrzej Duda komunitu dokonce
označil za ničitele konceptu tradiční rodiny, která je
dle jeho názoru základem existence národu a lidstva.

Mým závěrem je, že demonstrace v Polsku jsou
výsledkem omezování polských obyvatel v jejich
základních lidských právech, nesouhlasu s aktuální
situací (hlavně ze strany mladší generace),
nahromaděného odporu k praktikám vlády a církve,
omezování ženských práv, liberálních názorů, a
především nesmyslných zákonů, které se schovávají
za argument ochrany lidských práv a tradičních
hodnot.

Nejdříve si dovolím zmínit něco málo o PiS a trochu
blíže ji představit. Právo a spravedlnost je sociálně
konzervativní stranou v Polsku. To znamená, že
zastává a chrání tradiční hodnoty. Má navíc velkou
převahu v polských státních orgánech, jako jsou
např. Ústavní soud, Senát nebo Sejm (dolní komora
polského parlamentu). Když to trochu zlehčíme, dá
se říct, že pro
stranu není složité prosadit si prakticky jakýkoliv
zákon, který jí zrovna přijde vhod. Jak už jsem psala,
strana zastává tradiční hodnoty, ke kterým patří
samozřejmě i katolické náboženství, tudíž je pro ni
důležitá podpora ze strany církve a naopak. V
posledních letech bylo však statisticky
zaznamenáno, že Poláci se od církve odvrací a
že věřících oproti předešlým rokům značně ubývá.
Momentálně se v Polsku hlásí k římskokatolické
církvi 92 % obyvatelstva, ale pouze 54 % se aktivně
zapojuje do církevního života.
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Z A H R A N I Č N Í  

Vládní strana PiS, která, jak jsem již zmínila, dala
podnět ústavnímu soudu, své stanovisko vysvětluje
tak, že dosavadní předpisy porušovaly ústavní
zásady respektování lidské důstojnosti a ochrany
lidského života. Jako člověka s nárokem na lidská
práva s důrazem na to nejzákladnější, život, vnímají
totiž i ještě nenarozené dítě, tedy nascitura.  Podle
veřejnosti se strana za tento argument pouze
schovává a jejím skutečným cílem je upevnění
vztahu s katolickou církví,
jejíž stanovisko k potratům je velmi radikální a
neúprosné. Právě katolická církev a její vztah s
polskou vládní stranou PiS je dalším tématem, na
které se chci v tomto článku zaměřit.
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Spojenému království definitivně ukončilo členství
v Evropské unii dne 31. ledna 2020 a po Novém roce
společně vyřešili poslední dohodu týkající se
rybolovu. Po dlouhou dobu však nebylo přes mlhu
nedořešených problémů možno nalézt cestu k
poklidnému odchodu. Právě brexit je prvním z
témat, o nichž se bude v
souvislosti se současnou vlády Borise Johnsona v
tomto článku psát.

Nemusíme se ani ohlížet daleko do historie,
abychom si
přiblížili přístup konzervativců vůči samotnému
odchodu a této dohodě, která, jako poslední z
nejdůležitějších
podmínek, musela býti v rámci „méně bolestného“
brexitu splněna. A jakou formou vyjednávání
probíhalo? Zdálo se, že ještě donedávna premiér
Johnson očekával, že bude mít samostatná Británie
vůči EU stejné možnosti, které mají členské státy EU
– což jsme mohli zaznamenat např. v jeho
argumentaci vůči Centrální evropské bance. To se
zrcadlilo právě i v onom vyjednávání, které s
dohodou o rybolovu souviselo a jež se díky takovému
přístupu znatelně až nebezpečně prodloužilo.

Bylo by však nespravedlivé ono prodloužení svalovat
pouze na Johnsona. K znepříjemnění podmínek
vyjednávání pomohla také skutečnost, že se někteří
členové vyjednávacích týmů obou stran nakazili
COVID-19 a jejich vyjednávání prostřednictvím online
prostředí bylo změněno na značně nekomfortní.

Stanovisko zástupců EU bylo však již zřejmé. Stále
věřili v dohodu „na poslední chvíli“, ale doporučili
Británii připravit se na odchod „bez dohody“ - což by
zatřáslo s finančními trhy, narušilo by to již tak
choulostivé dodavatelské řetězce, které vedou napříč
Evropou, a když vezmeme v potaz, jakou ránu utrpěla
Británie během vypuknutí COVID-19, mohly by tyto
předpoklady nabýt ve skutečnosti daleko ničivější
povahy.

S tím, jak probíhalo jednání o brexitu a jak se jeho
výsledek vyvíjel s čím dále větší pravděpodobností do
„hořkého“ zakončení, tím více se ozývala (a stále
ozývá) touha Skotska po nezávislosti na Spojeném
království. Skotská „lídryně“ Sturgeonová uvedla
informace směřující k novému referendu o
nezávislosti Skotska, které by se mělo uskutečnit v
dřívější části příštího funkčního období přeneseného
(skotského) parlamentu, jež začíná příští rok. Johnson
sice projevil nevoli vůči vyhlášení nového referenda,
ale pokud Sturgeonová za Skotskou národní stranu
zvítězí 6. října ve skotských volbách, postaví Johnsona
do velmi složité situace. Premiér Spojeného království
bude mít na výběr ze dvou možností: První - držet se
svého stanoviska a odmítnout volby s rizikem, že ve
Skotsku budou probíhat nepokoje; druhou – umožnit
referendum s následkem možného rizika,
spočívajícím ve Skotské nezávislosti na Spojeném
království, v rámci kterého jsou s Anglií od roku 1707
ve formálním spojenectví.

Británie:
tvrdý brexit, pandemie
a konflikt v Labour Party
Jaroslav Hassman



Zmínil jsem zde vypuknutí COVID-19, jak
si vůbec Johnsonova administrativa vedla?

Počty nakažených v Británii stále nebezpečně
stoupají a čím dál více zuřivě privatizovaná Národní
zdravotní služba (NHS) odhaluje selhání
soukromého zdravotnictví. Nejčerstvější ránou bylo
chybné informování (ze strany systému NHS Test
and Trace) 1 300 obyvatel, že byli vyhodnoceni
jakožto pozitivní na COVID-19. Vzniklý problém byl
označen za „izolovaný incident“. Toto není jediné
selhání, za které je Johnsonovo podporování
privatizace NHS kritizováno.
Lze zvýraznit i další: kupříkladu nedostatek lůžek,
který však v Británii byl ještě před začátkem
pandemie; nedostatek zdravotního vybavení, a
dokonce i personálu - což mělo a stále má za
následek nákazy a úmrtí Britů.

Jedním z důsledků nařízení vlády se stává tlak na
studenty na britských školách, kdy je jejich výuka
omezována, stejně tak jako pohyb (na některých
obytných pozemcích nově stojí i ploty). To doprovází
i nemožnost placení nájmů ze strany studentů a
zhoršení chování vůči nim ze strany managementu
škol a pronajímatelů.

Spojení všech těchto faktorů vyvolává stávky proti
nájmu, či okupace prostorů - mající za cíl upoutání
pozornosti výše postavených osob. Skupin
sloužících k sdružování britských studentů za
účelem těchto protestů každým dnem přibývá stejně
tak, jako přibývá skupin sdružujících nespokojené
studenty

Stejně jako u jiných států, tak i v Británii se lidé
potýkají se škrty a  nárůstem dluhů v závislosti na
růstu státního dluhu v kombinaci s vládními
nařízeními během pandemie.

V rámci boje proti pandemii vidí Boris Johnson,
stejně jako EU, naději v očkování pomocí vakcín od
společností Pfizer a BioNTech´s. Toto rozhodnutí
opět doprovází otázka: Proč premiér Johnson, stejně
jako jiní evropští lídři, raději zaplatí za vakcínu
společnosti Pfizer – monopolu, za jehož vakcíny se
platí více než u srovnatelných, ne-li efektivnějších
vakcín - a to navíc v zemi, kde vývoj vlastní vakcíny
započala i oxfordská univerzita? Premiér Johnson
také pověřil ministra obchodu Nadhima Zahawiho k
nasazení vakcíny v rámci vládou plánovaného
„vakcinačního programu“.
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Selhání vedení Labour Party

Po porážce Labour Party v parlamentních volbách, se
Jeremy Corbyn vzdal svého postu předsedy strany. V
Labour Party tak nastal boj frakcí, kdy se proti sobě o
předsednictví postavilo levé „corbynovské“ křídlo s
podporou socialistů proti křídlu pravému -
„blairitům“. Ve volbě zvítězil Keir Starmer za blairity
se svými hesly o jednotě strany. Starmer však krátce
po nástupu do funkce podle všeho opustil svá hesla a
začal s útoky na levicové křídlo strany. Avšak v říjnu
se stalo něco, díky čemuž dosavadní konflikt ve
straně eskaloval do vnitrostranické
války, která trvá do dnešních dnů. Čerstvý vedoucí
aparát
strany suspendoval Corbyna z Labour Party, a to
údajně i na základě jeho obvinění z antisemitismu
(čemuž se Corbyn, jeho křídlo a podpora dlouhodobě
brání prohlášením, že Corbynovy názory jsou čistě
antisionistické, nikoli antisemitské). Z
antisemitismu však chtěl  obvinit i Corbynův tým.
Tímto krokem Starmer šokoval nejen členy strany,
kteří nebyli Corbynovu křídlu pevně nakloněni, ale i
média. Oba tyto subjekty začaly pochybovat o
Starmerově předvolebních sjednocujících heslech.

Levé křídlo Labour Party označilo suspendování
Jeremyho Corbyna za akt „vyhlášení války“ a za
„hon na čarodějnice“.
Kampaň zahájená levým křídlem vedla k vytvoření
mnoha bodů/požadavků, které chce v této válce
vybojovat: obnovení Corbynových funkcí –
stranického členství a poslaneckého mandátu;
„amnestii“ suspendovaným či vyloučeným členům,
u kterých k tomu došlo z nespravedlivých důvodů, u
kterých tak bylo učiněno v předešlých pěti letech;
vyloučení těch členů, kteří byli uvedení ve zveřejněné
zprávě pojednávající o
„spiknutí“ vůči straně atd.
Odpověď na otázky typu „Jaký je podle levicového
křídla nespravedlivý důvod?“, „O jaké spiknutí se
jedná?“ nebo „Jsou tato řešení vůbec možná či
správná?“ je ponechána na úsudku čtenáře.

Avšak, jsou zde i body ryze reformního charakteru
jako: „Demokratické právo členů volit do veškerých
vedoucích funkcí Labour Party.“ a „Zavedení
povinných otevřených výběrových řízení pro
všechny účastněné labouristické poslance a
potenciální kandidáty do parlamentních voleb.“
Závěry a stanoviska k těmto bodům jsou opět
ponechány čtenáři.

Jeden z vypsaných požadavků byl vyslyšen;
Corbynovi byly navráceny jeho funkce s omluvou, že
se jednalo o unáhlené závěry. Je třeba dodat, že
tohoto cíle bylo dosaženo snahou 2 poslanců Labour
Party – Jona Tricketta a Len McCluskeyové -
působících ve Spojeném generálním sekretariátu,
jejichž cílem byla de-eskalace konfliktu. Proto tedy
postavily základy Corbynovu návratu. Takto se dá
shrnout oficiální prohlášení stranického vedení.

Jaká ale byla skutečná motivace vedení strany k
tomuto gestu? Je faktem, že za levým křídlem strany
stojí i značné množství odborových organizací a
členů strany. Dá se spíše
předpokládat, že návrat Corbyna způsobily protesty
odborářů a labouristů,  jichž
se účastnily desítky tisíc lidí, které byly pořádány po
celé zemi.

I přes návrat Corbyna se nedá předpokládat, že by
vnitrostranický konflikt skončil.

Samotným levým křídlem bylo toto
jejich vítězství označeno jako „vítězství

bitvy, nikoli války“. 

Můžeme tedy očekávat další eskalace napjatých
vztahů a sílící odpor vnitrostranické opozice. Jak
tento konflikt dopadne,nastane-li zvrat, či zda a jak
ovlivní politiku Spojeného království, je zatím v
nedohlednu.
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Na Novém Zélandu proběhly 17. října volby do
Sněmovny reprezentantů a referenda ohledně
legalizace rekreačního použití marihuany a
legalizace eutanazie.

Na začátek něco o volebním systému na Novém
Zélandu.
V této zemi byl roku 1996 zaveden tzv. systém
závislé kombinace (podobný je v Německu), což je
jakýsi kompromis mezi systémem kandidátních
listin (ČR) a systémem relativní většiny (UK). Země
je tudíž rozdělena na 65 obyčejných a 7
dalších Māorských volebních okrsků, kde získává
mandát ten, kdo se umístí na 1. místě. Na zastupitele
Māorských okrsků může kandidovat kterýkoliv
občan, ale volit smí pouze ti, kteří prokážou māorský
původ. Na konec se podle proporčního zastoupení
zvolí zbývající 48 kandidátů.

Volby do sněmovny reprezentantů
Vítězem se stala stávající premiérka Jacina Ardern a
její sociálně demokratická Labouristická strana,
která získala 50 % hlasů a zvítězila v 39 % okrsků.
Druhá se umístila liberální Národní strana Nového
Zélandu, která se propadla o 18 % na 25 % a křeslo
obhájila pouze ve 20 % okrsků (o 11 % míň než v
předchozích volbách). 3. a 4. místo si těsně rozdělili
Zelení a libertariánská ACT se ziskem 7,8 % a 7,5 %,
respektive 5. místo přitom s velkým odstupem
získala národně-konzervativní NZ First, která ale po
cestě ztratila 4 % a skončivši na 2,6 %, svých 9
mandátů v parlamentu neobhájila. Poslední strana,
jež stojí za zmínku, je strana Māorů, která finišovala
s pouhým 1 %, ale kvůli různým zvýhodněním dnes
má 2 nové
zastupitele. Labouristická strana tak má pohodlnou
většinu v parlamentu a může tak neomezeně
prosazovat svůj volební program.

Referenda na Novém Zélandu

Novozélanďané jsou přeborníci přes referenda.
Zatímco v ČR si starší ještě mohou vzpomenou na
referendum o přistoupení Česka k EU z roku 2003,
pro mladší generace je to něco bájného a spíše by se
očekávalo znovusjednocení Česka a Slovenska, než že
by nás parlament nechal pro změnu o něčem
rozhodnout jako například na tomto ostrovním státě.

Referendum o legalizaci eutanazie
Formálně The New Zealand End of Life Choice
referendum prošlo s výsledkem 65,9 % pro a 34,1 %
proti. Lidé tak budou moci tímto způsobem ukončit
svůj život, pokud trpí smrtelnou chorobou nebo jim
zbývá 6 měsíců života a to ještě musí potvdit 2
doktoři. Tuto možnost však budou mít nejdřív 6.
listopadu 2021.

Referendum o legalizaci rekreační marihuany
Formálně Cannabis Legalisation and Control Bill,
toto referendum se týkalo prodeje, vlastnictví a
pěstování rekreační marihuany. Dopadlo velmi těsně,
ale neprošlo. 51,2 % voličů se vyslovilo proti.

Nový Zéland: referenda a
zhodnocení výsledků voleb
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Nepokoje v Etiopii:  dočasný
konflikt, či možná regionální
válka?

Ale v Tigraji tento princip evidentně nenachází
odezvu, důvodem je, že jeho obyvatelé  vnímají
současnou situaci tak, že ztratili své dřívější
privilegované postavení, a že jsou v rámci Etiopie
zatlačování do pozadí. Jejich privilegované postavení
si zasloužili za vedení odporu proti marxistické
diktatuře Mengistua Mariama v 80. letech 20. století.
Je těžké se po několika letech vzdát moci, ale politická
strana TPLF (Tigrajské lidově osvobozené fronty)
přesáhla své vlastní hranice: otevřeně diskutovala o
možnosti nezávislého národa, uskutečnila své vlastní
volby, když se je celá země rozhodla kvůli koronaviru
odložit, odepřela federální vládě jmenovat šéfa
severního vojenského velení a zaútočila na vojenskou
základnu. Podle nich bodem zlomu byl nástup
současného premiéra, který navíc pochází z etnické
skupiny Oromů, která je pro ně konkurenční.

Konflikt propukl 4 listopadu, kdy Ahmed vyslal do
etiopského státu Tigraj armádu poté, co vláda
obvinila politickou stranu TPLF z vlastizrady a z
krádeže zbraní z vojenské základny.

Předseda vlády Abiy Ahmed byl vybrán do čela
vládnoucí koalice Etiopské lidové revoluční
demokratické fronty po neočekávané rezignaci
předsedy vlády Hailemariama Desalegna v roce 2018.
Nový vůdce se zavázal, že se pokusí ukončit
dlouhodobé napětí se sousední Eritreou, což se mu
podařilo a během několika měsíců obě
země prohlásily, že válečný stav mezi nimi skončil.
A v roce 2019 mu byla udělena Nobelova cena míru
za jeho úsilí o dosažení míru a ve prospěch
mezinárodní spolupráce, zvlášť pak za jeho
odhodlanou iniciativu vyřešit pohraniční konflikt se
sousední Eritreou.

Avšak od letošního listopadu se odehrávají nepokoje
v Etiopském regionu Tigraj. Premiér Abiy Ahmed
prosazuje občanský přístup, aby se obyvatelé v první
řadě cítili jako Etiopané, a až v druhé řadě jako
Oromové, Amharové, Tigrajci či příslušníci dalších
etnických skupin. 
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 Uprchlíky slibuje bezpečně dopravit zpět do vlasti. V
nemocnicích, kde pečují o stovky raněných, už se ale
také objevil covid (další komplikace ve složité situaci
konfliktu).

Konflikt se stále zamotává dál a v pátek 27.11.2020
večer kolem 10. hodiny, hlavním městem Eritreji,
Asmarou, otřáslo šest explozí. TPFL podle agentury
AFP obvinilo ozbrojené síly Eritreje, že vstupují na
území Etiopie, ničí uprchlické tábory v oblasti Tigraje
a snaží se odvléct na své území lidi, kteří v minulosti
z Eritreje uprchli.

Informace o průběhu bojů jsou velmi nejasné a zprávy
z místa jsou těžko ověřitelné, protože v regionu je od
začátku vojenské ofenzivy přerušeno telefonní a
internetové spojení. 

Řada Etiopanů v minulosti už válku zažila a obávají
se, že je to začátek války, do které se navíc mohou
zapojit i okolní státy.

Mnoho Etiopanů nicméně chování vlády hlasitě
podporuje a vláda říká, že nejde o válku proti lidem z
Tigraje, ale o konflikt proti vysoce postaveným
členům TPLF.

V Etiopii nelze lidi rozdělit na Tigraj a Oromo, jsou
směsicí různých etnických skupin a není málo lidí,
kteří mají příbuzenské vztahy v tomto regionu a
konflikt se jich hodně dotkl.
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Vojsko se k půlmilionovému městu Mekele blížilo
několik dní a v sobotu ráno 28.11.2020 jej začalo
bombardovat. Ahmed uvedl, že armáda zaútočila na
Mekele aniž by mířila na nevinné civilisty. Podle
premiéra je dobytí Mekele ukončením poslední fáze
vojenské operace. Z posledních zpráv je
známo, že vojáci nyní pátrají po skrývajících se
členech TPLF.

Představitel OSN v regionu upozornil, že Súdán, kam
již uteklo na 43 000 Etiopanů, bude potřebovat
finanční pomoc. Každý den hranici z Etiopie do
Súdánu přejde 500 až 600 uprchlíků, píše AFP. Podle
serveru BBC News tento počet výrazně klesl od
chvíle, kdy hranici do Súdánu začali hlídat etiopští
vojáci. Všichni, kteří z Tigraje uprchli do Súdánu,
říkají stále to samé, že jsou tam lidé každodenně
zabíjeni. 

Situace je tam opravdu velice špatná, jelikož v Tigraji
není zemědělská plocha, není možné tam farmařit, a
proto se tam mnoho věcí, obzvlášť potravin, dováží z
jiných částí Etiopie, ale v tuto chvíli není možné tam
cokoliv dovést nejenže je to nebezpečné, ale je
potřeba i povolení. Dokonce i lidé, kteří mají své
vlastní zdroje, aby se o sebe postarali, jsou v obtížné
situaci, protože už nemohou jít nakoupit do
supermarketu.  

A pak tam jsou i lidé, kteří v minulosti přišli z
Eritreje jako uprchlíci. Po upozornění OSN na
humanitární krizi v súdánských táborech a na hlad v
Tigraji, vysílá etiopský premiér na sever zjišťovací
misi.



Premiér Prajutch odmítá nařčení z volebních
manipulací, které mu prý umožnily udržet se u moci.

Královský palác dle Reuters situaci nekomentoval,
avšak král prohlásil, že potřebuje v zemi občany, kteří
milují svou zem i monarchii. Organizátoři
demonstrací také vznesli požadavky na reformu
monarchie, což značně pobouřilo celé Thajsko, jelikož
tamní král má velmi silnou pozici a za jeho kritizování
hrozí až patnáct let vězení. „Je to velmi riskantní
záležitost a je nepřijatelná pro většinu Thajců,“
komentoval útoky na monarchii premiér v televizním
projevu. 

Mladí Thajci nevidí v přítomném režimu budoucnost,
jejich kritika vyplývá především z častých vojenských
pučů a špatné ekonomické situace. Tato fakta mění i
jejich pohled na bohatství a moc krále Maháho
Vatčirálongkóna, který je se svým majetkem v
hodnotě 30 miliard dolarů nejbohatším monarchou
světa. „Chtějí mít možnost ovlivnit to, co se děje s
jejich životy,“ říká o mladých Thajcích politoložka z
Mahidol University v Bangkoku Punčada
Sirivunnaboodová.

Největší demonstrace se uskutečnila na jihovýchodě
metropole, kde se sešlo až pět tisíc lidí. Protesty na
jiných místech Thajska byly o trochu klidnější. Zde se
počet lidí pohyboval okolo dvou až tří tisíců. Avšak 16.
srpna 2020 v 15:35 se v Thajské metropoli sešlo až
deset tisíc lidí. Vypadá to, že s přibývajícími dny
napětí v Thajsku sílí. Demonstrace vyeskalovala až do
takové míry, že policisté byli donuceni použít vodní
děla a obušky, později vláda vyhlásila výjimečný stav.
To ale zúčastněné neodradilo. Podle všeho se
demonstranti učí od hongkongských aktivistů.

To, zda se schyluje k pádu monarchie, je otázkou.
Musíme brát v potaz, že král zde má velkou roli.
Pokud by k tomuto mělo dojít, nebude to jednoduchý
proces…

Přesně toto téma se poslední dobou často skloňuje
napříč celým světem. V Bangkoku od července
protestují tisíce lidí kvůli tamější vládě, tedy
přesněji, jak říkají obyvatelé, „proti diktatuře“.
Demonstranti se podle všeho koordinují skrze
sociální sítě a přesouvají se z místa na místo za
účelem ztížení policejního zásahu.

Hlavními aktivisty jsou  skupiny studentů, kteří tuto
vzpouru proti vládě začali. Policie zatkla tři
demonstranty, což zvýšilo napětí mezi vládou a
úřady. Teď jsou na svobodě a čelí mnoha obviněním
spojeným jak se samotnou demonstrací, tak i
nedodržením hygienických opatření kvůli pandemii
covidu-19. Jejich cílem je, aby premiér Prajutch Čan-
Oč odstoupil ze své funkce. Ten se dostal k moci roku
2014 při vojenském puči. Je sice pravda, že jeho
strana volby vyhrála, a le předcházely tomu
jednotlivé kroky, kdy vojenský režim zajistil, aby se
představitelé státu v jeho vedení
udrželi.
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Demonstrace v
Thajsku:
schyluje se k
pádu monarchie?
Kristýna Jurčeková



Poslanecká sněmovna už v září schválila návrh
daňového balíčku a spolu s ním je spojen návrh o
zrušení superhrubé mzdy a změnu výpočtu daně z
příjmu. Co ale změna přinese? 
 
Zrušení superhrubé mzdy představuje významnou
pomoc zaměstnancům, a to zjednodušeně tak, že se
jim zvýší čisté mzdy. Ušetří se tím, že se daně z
příjmu fyzických osob budou počítat ze mzdy hrubé.
 
Pro představu, jestli si dnes vydělávám 50 000 Kč
hrubého měsíčně, daním přibližně 8 000 korun. Po
změně bych ale měl danit “pouze” 5 500 korun.
Takové hodnoty ukazuje nová finanční kalkulačka
vytvořená ministerstvem financí.  To na první
pohled vypadá jako velká pomoc zvlášť v dnešní době  
koronavirové krize. Kdy mnoho zaměstnanců přišlo
o svá zaměstnání a o spoustu peněz.  
 

„Zrušit superhrubou mzdu a tím zjednodušit a
zprůhlednit daňový systém je jedním ze závazků

programového prohlášení vlády. Pro nízko a středně
příjmové zaměstnance chceme zavést 15% sazbu
daně z příjmů, která se bude nově počítat z hrubé
mzdy. Oproti stávajícímu efektivnímu zdanění ve
výši 20,1 % se tak jedná o snížení daně o čtvrtinu.

Tyto peníze zůstanou více než 4 milionům
zaměstnanců na výplatních páskách. Podpoříme tím
jejich chuť utrácet, což pomůže znovu roztočit kola

české ekonomiky,“
 

uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
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Co znamená zrušení superhrubé
mzdy?

Mathias Kliment

Poslanci schválili i zvýšení daňové slevy na
poplatníka, ta dnes činí 24 840 korun ročně. Dle
nového návrhu by se měla rovnat průměrné hrubé
mzdě za předminulý rok. Podle předkladatele
poslance Mikuláše Ferjenčíka by v roce 2021 sleva
činila 34 125 korun.

S největší pravděpodobností podpoří změny jak
senát, tak i pan prezident. Můžeme se tedy těšit na
to, že z našich poctivě vydělaných peněz budeme mít
více.



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají každé čtyři roky, tajným
hlasováním podle zásad poměrného zastoupení.
Volí se 200 poslanců, kandidovat může ten, kdo je
starší 21 let, a volby vyhlašuje prezident nejpozději
90 dnů před jejich konáním. 

V současné době běží 8. volební období pro roky 2017
– 2021. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2021 by měly proběhnout po
uplynutí mandátu poslanců zvolených ve volbách
20.-21. října 2017. 

Průzkumy z května 2020 favorizovaly jako vítěze
hnutí ANO 2011 vedené Andrejem Babišem, nicméně
největší procentuální nárůst od voleb 2017
zaznamenala Česká pirátská strana. Volební
preference hnutí ANO byly na podzim letošního roku
podobné jako před třemi lety ve volbách do
Poslanecké sněmovny. Jedná se však o pokles, jehož
příčinou může být vleklá koronavirová krize, ne vždy
smysluplná opatření a časté přešlapy vlády.

Rok před volbami se také rýsuje volební koalice
Pirátů a STAN, která bude hlavním vyzyvatelem
hnutí ANO. České pirátské straně se daří velmi dobře
a pozvolna stále posiluje. STAN si dokonce nedávno
nechal dělat průzkum mezi svými členy, z kterého
vyšlo, že Piráti jsou nejvíce žádaným partnerem.
Navíc si oba předsedové velmi dobře rozumějí.

Dle zářijového průzkumu volebních preferencí je
rozdíl mezi hnutím ANO (27,5 %) a potencionální
koalicí Pirátů a STAN (26 %) pouhých 1,5 %. Dá se
předpokládat, že by spolupráce s Piráty nějaké voliče
STAN odradila a naopak. Na druhou stranu by se
mohli najít tací voliči, kteří s těmito stranami sice
tolik nesympatizují, ale současně jako hlavní zlo vidí
hnutí ANO. Tito voliči by tak mohli tuto silnou
koalici volit jako menší zlo.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan krátce
po krajských volbách prohlásil: „Tak popřeji Ivanovi
mnoho štěstí a budu mu krýt záda.”

Nominaci na celostátního lídra Pirátů pro sněmovní
volby 2021 získal s drtivou podporou šéf Pirátů Ivan
Bartoš. Ten se stane také lídrem koalice, a tudíž
žhavým kandidátem na post premiéra, jako vyzyvatel
současného Andreje Babiše. Koronavirus sráží
preference ANO a díky tomu opozice posiluje. Když se
však podíváme pozorněji na dostupná data z
posledních průzkumů, tak za celý říjen, kdy v Česku
rostl počet případů nákazy koronavirem a posléze i
úmrtí nejrychleji na světě, tak celkový výsledek ANO
zaznamenal zhoršení preferencí o jedno jediné
procento.

Z aktuální situace tedy nelze vyvozovat změnu trendu
a selhání v době koronaviru Andrejovi Babišovi zlomit
politický vaz nemusí. Čím to? Mohou převážit i jiné
motivace, a to i u nejohroženějších skupin obyvatel.
Tím jiným motivem mohou být peníze, jelikož
Babišova politika představuje pro mnoho lidí také
finanční benefit. Je to vidět právě na důchodcích, kteří
neotřesitelnou podporou ANO oceňují mimořádné
důchody, „rouškovné“, „nezničitelné“ slevy na vlak
atd. Babiš svojí politikou však míří i na další voličské
skupiny. Naprosto ukázkovým příkladem je snaha
snížit daně 4 milionům zaměstnanců.

Nálada voličů se může samozřejmě měnit s tím, jak
bude přibývat mrtvých a jaký bude celkový vývoj
koronavirové pandemie. Babišova politika
„rozdávání“ peněz na dluh a s mohutnou podporou
marketingu, jehož součástí bude i jeho holdingový
tisk, může být cestou, která mu nakonec zajistí
politické přežití.

Je dost možné, že příští rok budou hrát svoji klíčovou
roli jiné motivy než koronavirus, Babiš si povede
dobře a může opět i vyhrát. Přibližně za šest měsíců se
rozběhnou předvolební politické kampaně naplno, a
tak uvidíme, zda budou v duchu „Jak Babišové
neztrácejí naději“ anebo „Jak Babišové přichází o
iluze“.

Budou volby do Poslanecké
sněmovny znamenat politický
konec Andreje Babiše?
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Tereza Čermáková



Už květnový příchod tria Lipovská, Matocha a Veselý
do rady ČT, mnozí označovali za ohrožení svobody
veřejnoprávního média. Až nyní se však začaly hýbat
ledy. V polovině listopadu rada ČT na návrh radní
Lipovské odvolala pětičlennou dozorčí komisi, která
má radě pomoci zorientovat se v právních a
ekonomický otázkách s Českou televizí spojených.
Bylo však odvolání dozorčí komise zákonné a nemá
přece jen její odvolání souvislost s něčím úplně
jiným? 

Teď k představení dozorčí komise. Jedná se o poradní
orgán rady ČT, má pět členů a její hlavní úkolem je
pomoci v ekonomických a právnických otázkách
radě ČT. Jsou do ní voleni experti, především
ekonomové či právníci. Ti však mohou nahlížet do
interních materiálů ČT, mohou vidět všechny
smlouvy a další informace, které jsou neveřejné. Jsou
vázáni mlčenlivostí. Komisi volí a odvolává rada ČT.

No a proč byla komise vůbec odvolána? Komise byla
odvolána kvůli problémům u podepsání smlouvy na
koupi pozemků, na kterých sídlí Ostravské studio.
Pro bylo 10 z 15 členů rady ČT. Šlo však pouze o
záminku, jelikož rada by měla zveřejňovat takto
důležitý akt, jako je odvolání komise dopředu. To
nicméně neudělala. Následně týden na to onu
smlouvu, kterou předložila komise ČT, a ke které
měli členové rady výhrady, schválila.

Bylo ovšem odvolání komise zákonné? Zde se přou
dva názory. Názory dvou lidí, dvou členů rady, Pavla
Matochy a Zdeňka Šarapatky. Zatímco Zdeněk
Šarapatka se nebál na jednání rady říct, kdo jeho
skupině zpracoval posudek na zákonné odvolání
komise. Na Šarapatkovu otázku, zda může sdělit,
která právní kancelář zpracovala stanovisko, které
Matocha citoval, odpověděl místopředseda Rady
Pavel Matocha takto: „Nemohu. Mám k tomu dobré
důvody a nevidím důvod, proč bych měl odpovídat na
vaše otázky“. Následně však vyplynulo na povrch, že
místopředseda se neopírá o stanovisko právní
kanceláře, nýbrž o stanovisko koulařky a bývalé
radní Heleny Fibingerové, v němž je uveden pravý
opak toho, co uvedla právnička Hana Marvanová ve
stanovisku pro Zdeňka Šarapatku. 

Hana Marvanová uvádí, že rada může být odvolána
jako celek, nikoli pouze jednotliví členové, což by
znamenalo, že komise byla odvolánu v souladu se
zákonem.

o můžeme očekávat? Nyní bude věc postoupena soudu
i 4 z 5 bývalých členů komise podali žalobu. Rada však
už koncem listopadu zvolila komisi novou, a tak nyní
můžeme mít vlastně 2 komise. Pokud soud dá za
pravdu členům komise a skupině Zdeňka Šarapatky,
radu ČT to může přijít i pěkně draho.

Z toho všeho vyplívá, že ČT se neblíží dobrému konci.
Z onoho veřejnoprávního média se lehce stává loutka
poslanců, jelikož právě ti do něho volí v tajném
hlasování členy rady. A jelikož je potřeba některé
vládní zákony podpořit, vybrané strany za to chtějí
své odměny, některé odměny pak například ve formě
radních v ČT.

Dá se tomu všemu předejít? Ne tak docela,
veřejnoprávní medium má svá pravidla, ale pokud
by se například hlasování rozdělilo na možnost volby
pěti radních v Poslanecké sněmovně, pěti radní v
Senátu a další pěti radních by volil prezident České
republiky mohli bychom docílit větší férovosti v boji
politických stran a udržení nezávislosti České
televize.

Teď, ale zpět k radě. Říkáte si, jak může trio Lipovská,
Matocha a Veselý docílit svých snů a zničit
nepotřebnou televizi, jak ji často označují. Ve hře je
totiž ještě jedna osoba, která tomuto triu leží v
žaludku. Pokud hádáte generálního ředitele ČT Petra
Dvořáka, hádáte správně. Toho totiž rada jmenuje i
odvolává. No a jelikož se blíží nový rok a s ním i
rozpočet ČT na rok 2021 někdo ho musí sestavit.
Rozpočet sestavuje generální ředitel společně s
komisí ČT, a pokud je komise odvolána nastává chaos.
S ním příchod nové komise se chaos z části uklidní,
nicméně pouze na venek. Nová komise bude chtít
vědět podstatné informace o rozpočtu a jistě bude mít
k určitým částem výhrady. Ovšem čas se stopnou
nedá, a pokud do určité doby nebude rozpočet
zhotoven, bude generální ředitel jistě za svoji chybu
řádně odměněn.
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Další televizní krize po 20 ti
letech na spadnutí?
Kryštof Háša



Prožíváme atak druhé vlny pandemie viru s názvem
COVID19 a přemýšlíme, jak je možné, že ti, co mají v
popisu práce tuto možná největší krizi v novodobé
polistopadové historii Česka řídit, opět selhávají. Jak
je možné, že se představitelé státu nepoučili z toho,
co jsme tady zažívali na jaře? Pravda, z něčeho si
ponaučení vzali. Lékaři, zdravotnický personál i
pracovníci v sociálních službách, ale i my všichni už
nešijeme doma po večerech roušky, ale snadno si je
koupíme v kdejakém internetovém obchodě nebo v
nejbližší lékárně. Fatální nedostatek ochranných
pomůcek byl zásadní překážkou v boji proti viru v
první vlně pandemie v České republice. 

Pachuť po nejen pozdních a neprofesionálních, ale i
podezřelých nákupech materiálu pro zdravotníky
zůstala do dneška. Zakázky z této doby kontroluje
nyní nejen Nejvyšší kontrolní úřad a ministerstvo
financí, ale šetří je i policie.
Auditoři ministerstva financí kontrolují nákupy
prováděné úředníky z ministerstva zdravotnictví s
cílem „zajistit ochranu veřejných prostředků,
respektive naplňování zásad zákonnosti, účelnosti,
hospodárnosti a efektivnosti,“ tvrdí mluvčí
ministerstva. Bližší informace nebo podrobnosti prý
nebude do konce šetření poskytovat. Například z
veřejných zdrojů lze zjistit, že jednatel jedné
společnosti má na kontě 18 exekucí. Je opravdu
možné, že firmě vedené tímto člověkem svěřil státní
úřad zakázku za stamiliony korun? 

Policie už několik měsíců vyšetřuje nejen pozadí této
dodávky, ale zabývá se všemi nákupy realizovanými
ministerstvem pod vedením tehdejšího ministra
Adama Vojtěcha. Všechny mají jedno společné. Byly
pro stát nevýhodné. Byly totiž násobně dražší než
roušky a respirátory, které nakupovalo ministerstvo
vnitra. Novináři zjistili, že policisté pátrají po lidech,
ke kterým peníze za tyto zakázky nakonec
doputovaly. Myslí si totiž, že ve firmách byli
papírově nastrčeni tzv. bílí koně (možná z donucení
nebo vydíráním), aby zakryli skutečné vlastníky
firem, v tomto případě skutečné pachatele možných
trestních činů.

 Lze snadno dohledat, že některé z firem, které bývalý
ministr zdravotnictví nechal v době první
vlny pandemie vydělat, totiž byly jen takzvanou
skořápkou bez zaměstnanců a bez ekonomické
činnosti. S obchodem se zdravotnickým materiálem
navíc neměly nikdy nic společného. Ani policie ale
nechce detaily ke svému vyšetřování sdělovat.

Na jaře se přitom nejednalo o žádné malé státní
zakázky. Celkově během první vlny nakoupilo
ministerstvo zdravotnictví masky, roušky, respirátory
a ochranné obleky za téměř dvě a půl
miliardy korun.  Pochybnosti kolem zmíněných
nákupů panují nejen kolem ceny jednotlivých
dodávek, ale i kolem kvality a potřebné certifikace
dodaného materiálu, a dokonce i kolem počtu
dodaných kusů.

A co na to bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch?
„Hasili jsme požár. Byl zoufalý nedostatek
ochranných pomůcek. A nejen u nás. Všude ve světě.
Světový trh s pomůckami dynamický, o nákupech
rozhodovaly hodiny, minuty. Zavedení distributoři,
na které jsme se obrátili jako na první, nezvládli
pomůcky dodat. Museli jsme hledat firmy, které je
dodají rychle a kvalitní,“ odpovídá na dotazy
novinářů. Co na to dodat? Snad to, že opoziční
poslanci ho interpelovali ve věci dostatku roušek,
respirátorů a dalších pomůcek už na konci ledna….
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Nákupy
zdravotnického materiálu
Emma Kynkorová



Po napínavé volební noci a ještě napínavějších týdnech po ní známe jméno nového
nájemníka Bílého domu pro následující čtyři roky. V době, kdy držíte v rukou tento
časopis, má Joe Biden za sebou slavnostní inauguraci a oficiální předání administrativy
(vlády) nad Spojenými státy – v době, kdy autor psal tento úvod, bylo ve hvězdách, zda
se Donald Trump přemůže a bude přítomen inauguraci a předání. To je však vedlejší.
Donald Trump již není americký prezident, a proto by naše pozornost měla padnout na
Joe Bidena.

O jeho dosavadní politické kariéře se toho již napsaly stohy. Jen ve zkratce: přes 36 let
byl senátorem za stát Delawere a následně 8 let viceprezidentem v  Obamově
administrativě. Směle ho tedy můžeme označit za politického matadora (veterána)
americké politické scény, i když jsou samozřejmě tací, kteří jsou v politice ještě déle
(jmenujme třeba iowského senátora Chucka Grassleyho, který je v aktivní politice od
roku 1959(!)).

Mnohem zajímavější a podstatnější však je, co nový prezident znamená pro Američany,
ale, vzhledem k postavení Spojených států v mezinárodním systému, i pro celý svět. Zde
se dostáváme na velmi tenký led. Americká společnost je v posledních několika letech
enormně rozdělená, a proto není překvapivé, že mnozí vnímají zvolení Bidena za
prezidenta jako národní katastrofu. Tou však byl pro druhý tábor Donald Trump, a
proto zákonitě vidí ve vítězství Bidena novou nadějí a prostor pro zlepšení (ve všech
směrech).

Zástupce obou táborů bychom vám rádi touto Arénou názorů přiblížili. První, řekněme
trumpovský tábor, zastupuje Viktor Kovaljuk, zatímco ten druhý – doposud opoziční,
dnes však vítězný – se vám pokusí přiblížit Martin Vacek. Zdali názorové příkopy budou
mezi nimi tak široké jako v případě mnohých Američanů se můžete přesvědčit sami.
Přeji inspirativní čtení!

Aréna 
     názorů
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Joe Biden jako nový americký
prezident: zlepšení či katastrofa?

Dušan Ondráček



Demografie je budoucnost. To, jací lidé budou obývat
Spojené státy, pochopitelně ovlivní vzhled a
směřování země. V roce 1960 bylo 86 % obyvatelstva
evropského původu, následně byl v roce 1966 vydán
Immigration and Nationality Act a dnes se tak
původem evropská populace smrskla na pouhých 57
% a míří k 50% hranici. Trumpovi se podařilo
prostřednictvím tzv. executive orders snížit imigraci
(dnes už převážně neevropskou) a tím lehce oddálit
termín, kdy budou běloši v USA menšinou. To se teď
změní vzhledem k nadšení. Bidenova kruhu zrušit
tato nařízení a USA opět otevřít masové imigraci. Vše,
aby měli Demokraté do budoucna pevný elektorát.
Menšiny (černoši v drtivé většině) už delší dobu volí
Demokraty a Republikáni se stali jakýmsi
neformálním hlasem znepokojených bělochů, což
vyústilo ve zvolení někoho, jako je Donald Trump.
Takže v prvních měsících Bidenovy vlády se dá
očekávat zrušení Trumpových nařízení ohledně
migrace a mírnější přístup k imigraci nelegální.

V neposlední řadě by také stála za zmínku jeho zatím
formující se vláda. 4. prosince Biden oznámil, že jeho
kabinet bude vypadat jako USA (Look like the
country). Jak se mu to povedlo a nakolik uspěl,
posuďte sami.

Máme za sebou sčítání a v některých státech i
přepočítání hlasů, podle čehož by měla v lednu
příštího roku přejmout moc v zemi vláda Joe Bidena.
V tomto článku tedy povrchně zmíním potenciální
nebo už blížící se hrozby, které z toho plynou. 

Spojené státy jsou (alespoň prozatím) hegemonem
mezinárodního systému. Je tudíž zřejmé, že je pro
udržení takové pozice potřeba, aby tuto zemi vedl
někdo vykazující energičnost, suverenitu a
dominantní postoj. To ale nejsou rysy nově
zvoleného prezidenta. Hezkým příkladem mohou
být předvolební debaty, kde Trump Bidena válcoval
ať už zrovna říkal cokoliv nebo jeho částo
nesrozumitelné řeči. Uvidíme jak silnou pozici
zaujme proti svým oponentům a nemám na mysli
pouze Rusko, ale především Čínu, která má šanci
zbavit USA titulu světové jedničky.  
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Joe Biden byl zvolen prezidentem Spojených států
amerických. Nespočetné množství lidí doufalo, že
uslyší tato slova na vlastní uši, zatímco stejně tak
nespočetné množství doufalo, že se nikdy
neuskuteční.

Vítězství demokratického kandidáta ale neznamená
zlepšení současné situace jen pro jeho
podporovatele, ale dost možná i pro mnohé z jeho
odpůrců. Z velké části proto, že Joe Biden s velkou
pravděpodobností nebude schopný mnoho slíbených
věcí splnit.

Podívejme se nejprve na základní fakta. Joe Biden
vyhrál volby. Fakt, jenž se i přes soudní snahy
Donalda Trumpa již s největší pravděpodobností
nepodaří zvrátit. Na co ale mnoho lidí zapomíná, je
skutečnost, že v USA nebyly jen volby prezidentské,
ale také volby do Sněmovny reprezentantů a do 1/3
Senátu. Ve Sněmovně reprezentantů se
republikánům podařilo získat několik křesel, ale
celkově zůstává v rukou demokratů. A Senát? V něm
není rozhodnuto. V současné chvíli mají republikáni
50 křesel, zatímco demokraté mají 48 křesel. Volby
dvou senátorů v Georgii jdou do druhého kola, jež
proběhne až v lednu. 

Demokraté potřebují vyhrát obě volby, aby nad
Senátem získali kontrolu (americký viceprezident
drží 101. hlas, v Senátu a může tak rozhodnout
hlasování v případě remízy). Georgia sice tento rok
podpořila Joe Bidena, ale o pouhých 12 000 hlasů
(0,2 procent hlasů). Je tedy reálná šance, že
republikáni udrží alespoň jedno senátní křeslo a tím
si zachovají kontrolu nad senátem.

V této situaci se očekávat, že následující 2 roky
budou opakováním posledních dvou let
prezidentství  Baracka Obamy, kdy republikánský
Senát zablokoval naprostou většinu legislativy a
silně omezil Obamovu schopnost cokoliv prosadit.

A i kdyby získali kontrolu nad Senátem demokraté, je
pravděpodobné, že neprosadí žádnou radikálnější
legislativu.

Jeden demokratický senátor již prohlásil, že by se v
případě snahy protlačit například rozšíření počtu
soudců v nejvyšším soudu (návrh podporovaný
některými demokraty jako způsob získání kontroly
nad touto institucí) přidal k republikánům a
nepodpořil
by podobné návrhy, což by stačilo na to, aby
demokraté nedokázali zákony protlačit.

Pokud by tato situace nastala, je silně
pravděpodobné, že z ní nejvíce získají republikáni. Za
dva roky budou opět volby do 1/3 Senátu a do
Sněmovny reprezentantů. V těchto takzvaných mezi-
volbách (mezi prezidentskými volbami v USA)
tradičně vítězí strana, jež v předchozích volbách
prohrála prezidentské volby. Pokud se republikánům
podaří zabránit Bidenovi prosadit novou legislativu,
nemluvě o možném zhoršení množství pacientů v
souvislosti s covidem-19, republikáni získat drtivé
vítězství, což by je mohlo umístit na dobrou pozici
pro vítězství v příštích prezidentských volbách.  Z
mého pohledu jde o poměrně výhodnou pozici pro
republikány na to, že nyní prohráli prezidentské
volby.
 
Proč je tedy vítězství Joe Bidena zlepšení, když
pravděpodobně nedokáže realizovat mnoho
zásadních politických změn?
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Zlepšení
Martin Vacek



Za prvé znamená jeho vítězství návrat daleko
klidnějšího vůdce do Bílého domu, což povede k
daleko méně krizovým momentům, než se dělo za
Trumpa. Návrat slušného chování a jisté úrovně
decentnosti je také vítaný po 4 letech urážení velké
části světa i domácích hráčů s protichůdnými názory
přes Twitter.

Dá se také očekávat zlepšení, co se týče boje
Spojených států amerických proti covidu-19, což je
jeden z hlavních bodů jeho programu, který by Biden
mohl protlačit skrz republikánský Senát. Pro Evropu
je vítězství Bidena pozitivní kvůli jeho vyhlášené
snaze znovu posílit NATO, což je vítaná odbočka od
politiky Trumpa.

Je to také důležitá zkušenost pro USA a celý svět v
tom, že Bidenovo vítězství bylo mnohem těsnější,
než se očekávalo. I přes všechny problémy Donalda
Trumpa ho svým hlasem podpořilo více než 74 000
000 lidí. Měl reálnou šanci znovu vyhrát volby. Je
možnost, že se znovu pokusí vyhrát volby v roce
2024, nebo že bude nahrazen kandidátem s
podobnou ideologií.

To přinutí americké politiky věnovat se mnoha
problémům, kvůli kterým se Trump v politice
dokázal prosadit, například:  politická korupci v USA,
přesunu mnoha firem do zahraničí, ekonomické
nejistotě mnoha pracujících Američanů. 

Je ovšem otázka, jestli se Demokratická strana USA
poučí, či se rozhodne tyto problémy ignorovat. Také je
zde již řečený problém možné neschopnosti
nastupující administrativy Joa Bidena jakékoliv
návrhy prosadit, pokud budou republikáni
kontrolovat Senát. Demokratická kampaň byla z velké
části založena na motivu návratu k normálu – časem
před Donaldem Trumpem. To je potvrzeno
jmenováním mnoha bývalých členů Obamovy vlády
do nové vlády Joe Bidena. Můžeme tedy očekávat
návrat k liberálnějším pozicím v oblasti klimatické,
zahraniční či např. imigrační politiky. Tyto změny
ovšem budou omezeny jak republikánským Senátem,
tak neochotou nové administrativy provést
radikálnější změny. Nesmíme také zapomínat na
nejednotnou situaci samotné Demokratické strany,
která je čím dál více rozdělena mezi klasické liberální
demokraty a progresivní, sociálně demokratické
křídlo. Doposud byli demokraté sjednoceni proti
Donaldu Trumpovi, po jeho porážce je však možnost
rozkolu ve straně velmi reálná.

Pro shrnutí, co je tedy možným zlepšením? Záleží na
vaší politické pozici. Pokud si myslíte, že je důležitá
slušnost v politice, posílení NATO či např.  silná
pozice v postupu vůči covidu-19, Bidenovo vítězství je
nepochybně zlepšením. Pokud považujete Bidena a
Demokratickou stranu USA za radikály, jež by neměli
vládnout, situace není tak vážná, neboť je dost
nepravděpodobné, že dokážou prosadit cokoliv
radikálního.
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Nevýhody
 
Nevýhody dle mého názoru převládají, spousta
studentů na tom vidí samé negativní věci a ani
si nechtějí přiznat nějaká pozitiva. Jedna z
důležitých negativních věcí je ta, že studentům
chybí socializace ve škole. Studenti se v této
době moc scházet nemůžou, a navíc není kde.
Čímž se dá navázat na další negativum, a to že
jsou zavření doma pouze s rodiči, kteří pracují
z domova, přičemž se mohou dostat do
konfliktů. Studenti při hodinách ať už
asynchronních, či synchronních sedí u stolu a
dívají se do počítače, a když takhle sedí osm
hodin, tak se jim může zhoršovat zrak.
Nevýhodou může být i to, že učitelé
nemůžou zjistit, zda studenti stíhají test a
popřípadě jim dát více času.

Výhody
 
Na distanční výuce se dá najít spoustu
nevýhod, ačkoli to může mít pro část lidí
hromady nevýhod. Jednou z nich je, že
student není pod takovým tlakem jako ve
škole, například při psaní testů. Také se dají
získat lepší známky, například pomocí úkolů,
které se brzy odevzdají, nebo dobrovolné
úkoly. Výhodou distanční výuky může být i
to, že když učitel chce po studentech kamery,
je pravděpodobné, že budou dávat pozor a
udělají si výpisky, avšak ne vždy je to donutí.
Studenti se při distančním studiu naučí více
rozšiřovat své technologické znalosti.

Výhody a nevýhody distančního
vzdělávání

Distanční vzdělávání v těchto dnech postihlo všechny školy, od základních až po vysoké. Ministerstvo školství
pro druhou vlnu covid-19 vymyslelo nový systém distančního vzdělávání. A to tzv. synchronní (výklad učitele
přes videohovor) a asynchronní (student má zadanou práci). Někteří jsou za distanční výuku rádi, pro jiné je to
utrpení. Výuka na dálku je výzva pro všechny, jak pro učitele, tak pro studenty a ve většině případech i pro
rodiče.
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Je tedy vidět, že distanční výuka se nenese jen v negativním světle, ale dá se na ní najít
několik pozitivních věcí.



Sametový rozvod – tak se označuje pokojné
rozdělení jednoho státu na dva. Tento historický
moment pro náš stát přišel 1. 1. 1993, kdy ke konci
roku 1992 zanikla Česká a Slovenská Federativní
Republika a vznikly dva nástupnické státy: Česká
republika a Slovenská republika.

Celé to začíná nástupem demokracie do
Československa. Republika sice už byla federací, ale
kvůli ukotvené centrální moci KSČ se jednalo spíše o
formalitu než reálnou federaci. Spory, které souvisí s
federací, začínají již rokem 1990, kdy byl předložen
návrh o změně názvu republiky. V tehdejší době měl
zákonodárnou iniciativu i prezident. Většinu lidí
Václav Havel překvapil, když jeho první návrh byl,
aby se Československo přejmenovalo. Havel nečekal
ostrou diskuzi, šlo mu převážně o to, aby ze jména
„Československá socialistická republika“ odpadlo
slovo „socialistická“. Místo toho však začne
takzvaná „pomlčková válka“, kdy česká část
parlamentu podpořila Havlův návrh, zatímco se
slovenská část dožadovala verze s pomlčkou
(respektive spojovníkem) na
„Česko-Slovenská federativní republika“. Havlovi se
sice jeho originální návrh podaří prosadit – nejdříve
se republika bude doopravdy jmenovat
„Československá federativní republika“ – ale pouze
na 26 dní. Republika se až do konce bude jmenovat
Česká a Slovenská Federativní Republika.

Pomlčková válka jenom ukázala rostoucí napětí mezi
oběma národy. Vrchol tenzí ukážou až volby v roce
1992, kdy v Česku vyhraje ODS, která žádá větší
spolupráci obou národů v rámci federace – „společný
stát, nebo rozdělení“, a na Slovensku HZDS, které
zase prosazovalo větší autonomii Slovenska –
„konfederace, nebo rozdělení“. To se projeví 17. 7.
1992, kdy Slovenská národní rada přijala dokument
Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti
Slovenské republiky, který je začátkem konce pro
federaci. I přes jasné konflikty ohledně budoucnosti
začínají tehdejší předsedové vlád obou republik
(Klaus za ČR, Mečiar za SR) jednat. Nejznámější
setkání proběhne již 8. 7. 1992 ve vile Tugendhat. Obě
země přijímají nové ústavy, Česko jenom dva týdny
před zánikem federace.

K 1. 1. 1993 oficiálně vznikají dva nové subjekty
mezinárodního práva – Česká republika a Slovenská
republika. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky, která naváže na Českou národní radu, zvolí
Václava Havla jako prezidenta v lednu 1993, Národní
rada Slovenské republiky zvolí Michala Kováče. Tím i
formálně končí federace – každý stát je
reprezentován jinou hlavou.

1.1.1993:
vznik České
republiky 
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Válka o Těšínsko neboli sedmidenní válka proběhla
roku 1919, půl roku po rozpadu Rakouska-Uherska
a následném vzniku nového a samostatného
Československa.

Těšínsko bylo strategicky významné, protože se v
oblasti nacházely uhelné doly. Regionem navíc
procházela Košicko-bohumínská trať, která ve své
době představovala jediné efektivní spojení mezi
českými zeměmi a Slovenskem, avšak tato část měla
po prozatímním rozdělení Těšínska připadnout
Polsku.  

Zatímco Československo argumentovalo historickou
sounáležitostí – území Těšínského knížectví totiž
tvořilo už od čtrnáctého století součást zemí Koruny
české, Poláci územní nároky opírali o svou
národnostní převahu v tomto regionu. Dle sčítání
lidu v roce 1910 se přihlásila k polské národnosti
většina obyvatel Těšínska, které v té době hostilo
kolem 400 000 osob. 

K eskalaci napětí došlo poté, co Polsko na konec
ledna 1919 naplánovalo volby do Sejmu, které se v
rozporu s prozatímní dohodou měly konat i v
Polskem kontrolované části Těšínska, kde Polsko
zároveň rozmístilo své vojenské jednotky. To bylo
pro představitele Československa nepřijatelné, a
když Poláci i nadále na svém záměru trvali, rozhodla
se československá vláda pro vojenský zásah a
ministerstvo národní obrany vydalo 19. ledna 1919
rozkaz k obsazení Těšínska. O tom vznikla názorová
roztržka mezi tehdejším prezidentem T. G.
Masarykem a ministrem zahraničních věcí
Edvardem Benešem. 

Masaryk byl spíše zastáncem razantnějšího řešení.
Vycházel z předpokladu, že zemské hranice by měly
být dodrženy. Proto se také vyslovoval pro razantnější
vojenský postup. Naopak Beneš chtěl situaci řešit
mírovými prostředky. Podle Benešových představ
totiž mělo Polsko ve střední Evropě patřit k nejužším
československým spojencům.

Vojenský zásah ze strany Československa odsoudily
státy dohody, jelikož to komplikovalo už tak dost
složitá mírová jednání v Paříži. Zde se zejména řešilo
poválečné uspořádání Evropy. Paradoxně státy
Dohody očekávaly, že si Československo po svém
vzniku udrží ve svém regionu klid a zaručí v něm
bezpečnost. 

Později bylo podepsáno příměří mezi oběma státy a po
nátlaku ze strany mocností nakonec v Paříži 3. února
1919 podepsal Beneš s vedoucím polské delegace
dohodu o nové demarkační linii. Ovšem finální
rozhodnutí o konečném rozdělení Těšínska proběhlo v
červenci 1920 po arbitráži, jejímž výsledkem získalo
Československo vše, co chtělo.

Začátek války mezi Polskem a
Československem o Těšínsko 
Jakub Pham
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V Íránu od roku 1941 až do roku 1979 vládl šáh
Muhammad Réza Pahlaví, který byl zároveň i
posledním monarchou na perském pavím trůnu. Ve
své funkci usiloval o světské a liberální reformy, jako
například v roce 1963 ženy získaly volební právo. 

Za vlády šáha nebylo možné, aby se duchovenstvo
podílelo na vedení státu. Panovala též špatná
hospodářská krize a nemorální policejní praktiky,
které zahrnovaly i velké množství politických vězňů. 

Rozruch obyvatelstva způsobilo posilnění opozice.
Jednotným odpůrcem šáhy se však stali duchovní
vůdci ajatolláhové s vedením Ájatolláha Rúholláha
Chomejního. Ten byl režimem uvězněn a poté
vyhoštěn ze země. I když byl Chomejní donucen žít v
exilu měl stále v Íránu své stoupence a obdivovatele.
První protesty se uskutečnily na podzim roku 1977,
kdy šli do ulic pouze studenti v čele s islámskými
šíty. V roce 1978 pak vyšli demonstrovat do ulic
Teheránu všichni obyvatelé a tím paralyzovali
veškerou ekonomiku v Íránu. V lednu 1979 šáh, který
byl doposud podporován USA, opouští Írán a utíká do
exilu. Díky tomu se může zpět do země vrátit
Chomejní z exilu v Paříži. Jeho návrat je doprovázen
vášnivým přivítáním demonstrantů v Teheránu.
Krátkou dobu na to jsou 11. února 1979 poraženi
královští vojáci povstaleckými bojovníky v
ozbrojených pouličních bojích. 1. dubna je
rozhodnuto v referendu o novém oficiálním názvu
„Islámská republika“, o čemž rozhodla drtivá
většina Íránců.

Íránská islámská revoluce 
Karolína Chauturová

Chomejní a jeho stoupenci začali pracovat na novém
uspořádání státu, a jak jej nejvíce podřídit islámským
náboženským zásadám neboli jak utvořit teokracii. V
jeho vizích by ve státě platilo právo šaría a duchovní
vláda nebo nová Iránská teokratická ústava, která by
zahrnovala post vrchního vládce pro Chomejního a
jeho nástupce. 

Chomejní také ukončil veškeré politické, kulturní či
sociální vztahy s USA a s celým západem. Dokonce
vztahy ukončil i s Irákem, který v této době byl
podporován USA. Írán se stal mezinárodně
izolovaným, což přispělo k nastolení ekonomického
chaosu a nárůstu terorismu. 

Krize mezi USA a Íránem vyvrcholila 4. listopadu roku
1979, kdy íránští studenti za podpory Chomejního
obsadili americkou ambasádu v Teheránu.
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Tito šíitští fundamentalisté obvinili USA z plánovaní
svrhnutí nové revoluční vlády a znovu dosazení šáha
k moci. Též nařkli zaměstnance ambasády, že jsou
špióni CIA. Celkem bylo zajato 66 amerických
rukojmí. Pro jejich propuštění Írán požadoval vydání
šáha a slib USA, že se nebude plést do vnitrostátních
záležitostí Íránu. Této situaci stačilo šest
amerických zaměstnanců ambasády utéct na
sousední kanadské velvyslanectví, kde museli
pobývat necelé tři měsíce. Kvůli tomu musel
kanadský parlament svolat tajnou schůzi, která
nebyla svolávána od 2. světové války. Těmto šesti
Američanům byly vydány falešné kanadské pasy
díky, kterým 28. ledna 1980 vycestovali přímou
linkou z Íránu do Curychu.

Z americké ambasády bylo 19. listopadu 1979
propuštěno 13 rukojmích, mezi které patřili ženy a
Afroameričané. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu
byl 11. července propuštěn jeden rukojmí, který trpěl
roztroušenou sklerózou. V zajetí stále zůstávalo 52
amerických rukojmí. Americká vláda se v čele s
prezidentem Jimmym Carterem snažila vyjednávat,
ale neúspěšně. Írán 12. listopadu téhož roku ukončil
vývoz Íránské ropy do Spojených států amerických.
Jako odpověď Íránu, Spojené státy americké vydaly
vládní nařízení č. 12170, díky kterému byla zmražena
všechna aktiva Íránu na území USA, což činilo cca 8
miliard dolarů.

Prezident USA se rozhodl uskutečnit tajnou operaci
Orlí spár, která měla za úkol osvobodit všechny
zajatce. Tajný letecký výsadek se uskutečnil v noci 24.
na 25. dubna v roce 1980, kdy vzlétlo 8 helikoptér
RH-53D z letadlové lodi Nimitz. Bohužel tato operace
skončila fiaskem po porouchání 2 helikoptér v
písečné bouři a další nebyly schopny akce. Tato
operace si vyžádala 8 obětí při srážce jedné
helikoptéry se zásobovacím letadlem C-130. Tajná
operace se stala veřejnou po odhalení Íránskou
obranou. Aby se již takové selhání neopakovalo
prezident USA pověřil Richarda Marcinka, aby
sestavil speciální jednotku SEAL 6, která bude
provádět různé tajné operace po celém světě.
 
Mezitím šáha 27. července 1980 zemřel na rakovinu v
exilu v Egyptě. Tím padla jedna z podmínek Íránu. Na
základě Alžírské dohody, ve které mediační roli
zastávala alžírská vláda, která vstoupila do
vyjednávání o propouštění. Po 444 dnech byli rukojmí
osvobozeni na den inaugurace nového prezidenta
Ronalda Regana 20. ledna 1981. Spojené státy
americké musely slíbit, že nebudou zasahovat do
vnitřních záležitostí Íránu a uvolnění íránských aktiv. 

Tato revoluce měla velký vliv na celý muslimský svět.
A tímto se vytvořilo i nové ohnisko napětí.

27 / DIPLOMAT



Revoluce, jež vyvrcholila v roce 1959 po
nepřetržitých lokálních i celostátních
stávkách za zvýšení mezd, osmihodinovou
pracovní dobu a uznání odborových
organizací a tak dále. Byly pořádány
kampaně vůči zavedení povinné vojenské
služby a odehrály se velké demonstrace
proti chudobě, vysokým životním
nákladům a obecně proti bídné ekonomické
situaci na Kubě.

Avšak nejvýznamnější demonstrace
probíhaly proti prezidentu Fulgenciu
Batistovi, který byl znám pro své
diktátorské krutosti a proti němuž proběhlo
povstání, do jehož čela se postavil budoucí
světoznámý revolucionář Fidel Castro.
Cílem Fidela Castra bylo zasáhnout vůči
zkorumpovanému a tyranskému režimu na
Kubě, což se mu nakonec na druhý pokus
povedlo uskutečnit.

Kubánská revoluce 
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Martin Vacek

Trýznitel

Ach ty tyrane druhu lidského
Ach ty zrůdo ohavná

Ach ty vrahu všeho dobrého
Ach ty jsi hrůznost bezcitná

Za nesčetným množstvím mrtvých stojíš
Lidí zvířat všech bytostí

Životy jež bez lítosti ničíš
A ukončíš jejich štěstí

Žádná nemoc se ti nevyrovná
Žádná válka počtu obětí tvých nedosáhne

Žádný tyran tě nepřekoná
A žádný vrah masový tě nedožene

Z činů svých žádný zisk nemáš
Žádnou radost ti to nedá

Zisk v tom žádný nehledáš
Žádná smrt pro tebe nic neznamená

Od počátku všeho života existuješ
I dobré máš následky
K akci nás motivuješ
Abychom tě předešli

Jsi součástí existence naší
Hrozba připravená nás dohnat

Možná se tě zbaví potomci naši budoucí
Nyní tě my šťastní můžeme jen zahnat

Ale co ti co tě nezaženou
Jichž desítky tisíc denně umírají

Těm pomoc musíme poskytnout nějakou
Jinak do spánku věčného upadají



Zprvu jednoduše představím děj. Kniha je psána stylem
dopisů patnáctiletého Charlieho. Ten je však oproti svým
vrstevníkům jiný. Je tichý, milý a přátelský. Autor však
nikdy v knížce neuvedl, jak přesně jiný Charlie je, a právě
to je na posouzení každého, kdo knihu čte.  Pozitivně
hodnotím to, že si můžeme mnoho věcí domyslet.  Počínaje
vzhledem postav, který v knize nikdy není přímo popsaný,
tak určité spojitosti v ději. Kniha otevírá též mnoho,
často kontroverzních, témat ze světa nejen teenagerů.
Dotýká se například věcí, jako jsou drogy, sex, duševní
problémy, zneužívání a mnoho dalších. Také samotné
vyvrcholení děje se pojí s traumatickou minulostí
Charlieho. Zejména i kvůli zmíněným tématům byla kniha
často kritizována. Nyní si však dovolím říci, že patří ke
stálicím, a právě proto ji máme v seznamu maturitní
četby.

„Můžeme třeba sedět a divit se a jeden kvůli
druhému se cítit mizerně a vyčítat spoustě lidí to, co udělali nebo neudělali

nebo co neviděli. Nevím, ale řekl bych, že se vždycky najde někdo, komu můžeš
něco vyčítat.“

Recenze: Ten, kdo stojí v koutě
Klára Andrlová

Autor: A. Chobsky
Překlad: Vratislav Kadlec

Obsah:

Dalším pozitivem knihy je též i styl, kterým je kniha
psaná, tudíž pokud nepatříte mezi nejzkušenější
čtenáře, budete jistě překvapeni, jak lehce se kniha
dá číst. Styl popisování problémů pojal spisovatel
poněkud jinak, než je zvyklé, a kvůli tomuto byla kniha
kritizována, jelikož prý pobízí ke zkoušení drog a
dalším riskantním věcem.

Každý si z knihy vezme své podle toho, jak text
pochopí, tudíž i věková kategorie čtenářů je
rozsáhlejší, ale ideální je dle mého názoru pro lidi
Charlieho věku.  Celkově jsem si čtení užila a myslím,
že každý, kdo tomu též dá šanci, nebude zklamaný.

Shrnutí:

„Někdy se lidé uchylují do světa vlastních
myšlenek, aby se nemuseli zapojit do skutečného světa.“

„A i když je na tom třeba někdo daleko hůř, nic to
nezmění na tom, že ty jsi na tom zrovna takhle.“
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Bohouš „Zwirn“ Bušta
Jednal na radu svého strýce, který sympatizoval s
nacisty, aby se dal do služeb gestapa. Práce krejčího,
jímž se vyučil, ho nebavila. Toužil uniknout z malé
vesnice, kde se narodil a žil, do města. Touha lehce
vydělat peníze ho přiměla k udávání svých
spoluobčanů. Poté, co se osvědčil, ho gestapo
používalo na fingované akce, kde předstíral, že je
odbojář či partyzán, lidé, kteří mu uvěřili a byli
ochotni pomoci, vlákal do osidel gestapa a následně
skončili ve věznicích či koncentračních táborech. 
 
Oskar „Kari“ Felkl
Pocházel ze Sudet. Za první republiky se stal
četníkem, poté, co moc uchopila třetí říše, se přihlásil
k německé národnosti a vstoupil do NSDAP. Toto
počínání mu umožnilo kariérní růst na post
vyšetřovatele kladenského gestapa, kde zadržené
surově bil a týral, podílel se na organizování masakru
v Lidicích. Pravým opakem bylo však jeho chování k
rodině, kde byl milujícím manželem a laskavým
otcem své dceři, jak na něj vzpomíná jeho česká
manželka Marie

Čurda z hlíny
Kamila Herejková

Krátce o autorovi:

Autorem je Miloš Doležal –
básník, spisovatel a publicista.
Je redaktorem Českého
rozhlasu Praha. Je autorem
řady dokumentů zaměřujících
se především na druhou
světovou válku a
komunistický teror v
Československu.

O čem kniha je? 
Kniha nám představuje tři povídky z nelehkého
období české historie – Protektorátu Čech a Moravy.
Postupně jsou nám představeni hlavní „hrdinové“ –
Bohuslav „Zwirn“ (z německého překladu nit) Bušta
– táborský konfident gestapa, Oskar „Kari“ Felkl,
který byl komisařem kladenského gestapa a
napomáhal při masakru v Lidicích, a parašutista
Karel Čurda, který podvedl své přátele a podílel se
odhalení úkrytu parašutistů, kteří provedli atentát
na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha.

Karel Čurda
Zpočátku byl patriotem a vlastencem bojovně
naladěným proti třetí říši. Prodělal tvrdý vojenský a
parašutistický výcvik ve Velké Británii a byl vybrán do
paraskupiny OUT DISTANCE na záškodnickou činnost
v protektorátu. Po atentátu na Heydricha,
provedeném jeho spolubojovníky, dostal strach z
dopadení a odplaty na svých blízkých. Dozví se, že je
slibována beztrestnost a odměna tomu, kdo poskytne
informace vedoucí k dopadení pachatelů atentátu.
Rozhodl se tedy spolupracovat s Němci a své
kamarády a kolegy zradí. 

Proč si knihu přečíst?
Kniha nám ukazuje, jak těžké situace působí na
lidský charakter a mění ho. Je zde krásně
znázorněno, k čemu lidi může dohnat strach či touha
mít se lépe. Není to pouze dokumentární spis, má
svou psychologickou stránku, která ukazuje, jak
jedno rozhodnutí ovlivňuje osudy řady dalších lidí
kolem. Příběhy nejsou napsány stroze historicky,
mají osobité kouzlo lidských osudů na pozadí naší
historie.  Ve svém článku jsem záměrně neuzavírala
osudy protagonistů knihy, aby si každý, kterého můj
článek zaujal, chtěl knihu přečíst.
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Blíží se nám druhé pololetí, období malých a
standardních maturit, ale také jedné, velmi
výjimečné noci plné veselí, kdy vítáme nové kolegy
a přátele do našich řad a kdy se naopak slavnostně
loučíme s maturitními ročníky. Spolu s tím, jak tato
společenská událost blíží, by nebylo od věci se
připravit na svůj první (či několikátý) ples tak,
abychom zbytečně nezpůsobili faux pas tím, že by
přišel oblečen v rozporu s dress code, nebo
například nepodržel dámě dveře. Zaměříme se
spolu tedy na základní přípravu, abychom se
vyvarovali případným přešlapům.

Již 3. rokem studuji na této škole a nevynechal jsem
ani jeden ze dvou pořádaných plesů. Je nutné
konstatovat, že nebyl ani jeden, na kterém by se
nedal nalézt přešlap. Začněme s dress code, který je
důležitou součástí každého významného
společenského podniku a který byl již od mého
studia v prvním ročníku chybně stanovený. Rozhodli
jsme se tedy společně s redakcí věnovat tomuto
tématu jistou pozornost, neboť právě on byl v
předešlých letech záležitostí dosti matoucí vůči
studentům a dalším účastníkům plesu.

Co tedy na sebe obléci?
Pokud na plesové pozvánce uvidíte uvedený dress
code jako black tie, ignorujte ho a řiďte se podle
doporučení rozepsaných níže, případně se obraťte na
některého z pedagogů či členů DF. Co však nesmíte
přehlédnout, je doplněk, který se může k dress code
na pozvánce objevit navíc, v rámci tématu, do
kterého bude ples zasazen.

Plesová etiketa 
Jaroslav Hassman
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MUŽI:
Pánové to mají jednoduché, jelikož jejich
společenský oděv je jim velmi dobře znám ze
společenskovědních seminářů, společenských dnů
nebo simulací. Zvolí tedy formal dress - společenské
sako a kalhoty, bílou košili, kožený pásek či šle,
vázanku a společenskou obuv. Jelikož je však ples
záležitostí večerní a noční, je vždy tou korektnější
možností si vzít univerzální oblek tmavých odstínů
(tmavě modrá). Univerzální je proto, jelikož ho lze
nosit i přes den. Košili je dobré volit v odstínech bílé,
neboť neboť i bílá je univerzální barva a hodí se pro
každou slavnostní příležitost.

Co se týká vázanky, zde mají muži o něco volnější
ruku, protože mají možnost volby ze 2 možností –
kravata nebo motýlek. I zde však, v souvislosti s
košilí, musíme brát na zřetel jistá pravidla. Při
odívání platí zlaté pravidlo decentnosti. V tomto
kontextu to znamená, že kravatu se vzorem si muži
uváží ke košili bez vzoru a zase naopak. Kravata by
měla končit kousek nad sponou opasku. Aby kravata
správně držela, připne se ke košili kravatovou
sponou pod výstřih obleku tak, aby ona spona nebyla
vidět. Odstín spony by měl ladit s hodinkami a
kravatovou sponou.

Tím však ale souhra odstínu nekončí, stále zde zbývá
k řešení obuv. Ta by měla být černá, neboť černá
obuv se nosí k tmavým odstínům obleku spolu s
černým páskem. Hnědou obuv a pásek pánové nosí u
obleků se světlými odstíny. Pánové si také musí volit
správnou délku jednotlivých částí obleku. Rukávy
saka by měly sahat k temeni předloktí a zde by
neměly přesahovat délku košile, ale naopak jí nechat
prostor. Rukávy košile s manžetami (jednotlivé
rukávy mají v sobě na dvou stranách otvory) zvlášť
pánové sepnou pomocí manžetových knoflíčků.

Tuto košili si může muž obléci pouze v případě, nosí-
li ke košili kravatu. Nohavice by měly sahat do půlky
délky paty, aby pánům jednak nohavice neplandaly a
nezašpinily se, zároveň aby elegantně seděly na
nohách a za chůze neodhalovaly ponožky. Svůj oblek
však mohou doplnit i různými doplňky jako například
hodinkami či elegantním kapesníčkem, který pánům
může posloužit jako možnost, během které se mohou
kreativně vyjádřit, a to jak po stránce barev, tak i
během skládání.
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ŽENY:
A jak je to s dámami? Ty na rozdíl od mužů nevolí
bussines formal, nýbrž cocktail. Ženy tedy obléknou
koktejlky – kratší šaty, končící ideálně 4 prsty nad
kolenem – a lodičky na vysokém podpatku (platí zde
výjimka, že lze nazout i ty s menšími podpatky) –
špička může být mírně odhalená.

Doporučujeme dámám neřídit se pravidlem vzhled a
výška bot nad pohodlím. Ne všechny jsou zvyklé na
chůzi na vysokém podpatku a je nutno mít na
vědomí, že v těchto botách budou po celou událost.

Barvy by k sobě měly ladit a neměly by být křiklavé.
Také se nesmí zapomenout na kvalitu materiálů.
Pakliže by prádlo bylo příliš těsné až průhledné,
dáma by mohla odhalit více, než je společensky
přijatelné. Toto platí i u výstřihu a ramen. Pokud
máte o něco hlubší výstřih, ramena by měla být
méně vidět a naopak, pokud nosíte odhalenější
ramena, výstřih by měl být o to menší.

Jako doplněk je vhodné psaníčko, popřípadě menší
šperk. Ve výjimečných případech se může udělat
výjimka u délky šatů.

Uvědomujeme si, že ne každá dáma se může cítit v
takovýchto šatech plně komfortně a může mít své
osobní problémy. V takovém případě se připouští
mít šaty dlouhé. Nezapomeňte, že to jsou ale
maturantky, kdo mají v tento večer vyniknout, takže
pokud to není tak závažný osobní důvod, dodržujte
coctail.
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NEZAPOMÍNEJME NA SLUŠNOST.:
Dělají vám problém kategorie společenského
postavení? Nezoufejte! Pánové, nikomu vadit
nebude, pokud mu otevřete dveře, naopak, jako
muži musíte projevovat úctu jak starším mužům,
ženám, starším ženám, vašim rodičům a
nadřízeným – tedy pedagogům. U žen toto jednání
platí u starších žen, rodičů či opět nadřízeným.
Pánové samozřejmě nesmí zapomenout mít vždy při
stání zapnutý vrchní knoflík u saka, při sezení si ho
mohou rozepnout. Nedoporučujeme však si sako
sundat ani po uděleném souhlasu dam. V případě
potřeby se můžete kdykoliv zastavit venku.

Dělají vám problém kategorie společenského
postavení? Nezoufejte! Pánové, nikomu vadit
nebude, pokud mu otevřete dveře, naopak, jako
muži musíte projevovat úctu jak starším mužům,
ženám, starším ženám, vašim rodičům a
nadřízeným – tedy pedagogům. U žen toto jednání
platí u starších žen, rodičů či opět nadřízeným.
Pánové samozřejmě nesmí zapomenout mít vždy při
stání zapnutý vrchní knoflík u saka, při sezení si ho
mohou rozepnout. Nedoporučujeme však si sako
sundat ani po uděleném souhlasu dam. V případě
potřeby se můžete kdykoliv zastavit venku.

DOCHVILNOST, DOCHVILNOST,
DOCHVILNOST:
Pokud jste z mladších školních ročníků (třetí a níže)
a dostanete pozvánku, je důležité upřít svůj pohled
na začátek události. Vždy je lepší mít dostatek času
na patřičnou přípravu, proto je na místě si ho
předem zorganizovat.
Doporučená doba příchodu na ples je cca 30 minut
před jeho oficiálním začátkem. Je totiž lepší dorazit s
pohodlným předstihem než vystresovaný
přiběhnout na poslední chvíli.

Dělají vám problém kategorie společenského
postavení? Nezoufejte! Pánové, nikomu vadit nebude,
pokud mu otevřete dveře, naopak, jako muži musíte
projevovat úctu jak starším mužům, ženám, starším
ženám, vašim rodičům a nadřízeným – tedy
pedagogům. U žen toto jednání platí u starších žen,
rodičů či opět nadřízeným. Pánové samozřejmě nesmí
zapomenout mít vždy při stání zapnutý vrchní knoflík
u saka, při sezení si ho mohou rozepnout.
Nedoporučujeme však si sako sundat ani po uděleném
souhlasu dam. V případě potřeby se můžete kdykoliv
zastavit venku.

Pánové u vchodu do Národního domu podrží dámám a
ostatním společensky významnějším dveře, do
schodů půjdou za nimi, aby je při náhlém škobrtnutí
zachytili, při seznamování se případně jako první
představí a nechají společensky významnějším
možnost podání ruky (společensky méně významná
osoba se představuje jako první osobě společensky
významnější. Osoba společensky významnější má
možnost na toto představení odpovědět gestem
podáním ruky.

Pakliže podání ruky nenabídne, nebudeme to
považovat za urážku. Nicméně pokud, jako osoby
společensky méně významné, odmítneme nabízenou
ruku, měli bychom se omluvit) atd.
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DOPORUČENÍ:
I když jste mohli dosáhnout plnoletosti, neměli
byste to přehánět s alkoholem, nikdy nevíte, zda
někoho poté neurazíte či si pošpiníte svou reputaci.
Počkejte raději s pitím po skončení společenské
události.

JDE SE TANCOVAT:
Ples není jen místem, kde se musí dodržovat pouze
pravidla, je i místem zábavy. Pokud si ho pánové či
dámy chtějí vychutnat, mohou vyzvat opačné (ale
samozřejmě i stejné pohlaví) k tanci.
Doporučujeme chlapcům vzít si k obleku navíc i bílé
společenské/taneční rukavičky, neboť nikdy
nemohou vědět jistě, zda si s někým nezatančí.
Rukavičky chrání oba taneční partnery před
nepříjemným potem z rukou. Jestliže budou dámy
mít potřebu vyzvat druhou osobu k tanci, nebudeme
jim to mít za zlé, ale pokud by tradičně muž chtěl
vyzvat k tanci, opět zde platí jistá pravidla. Pokud
jste muž, přikročíte k druhé osobě a galantně ji
požádáte o tanec. Pakliže druhá strana toto pozvání
odmítne, neměla by poté hned přijmout žádost
dalšího zájemce.

ZÁVĚREM:
Nezapomínejme, že jsme na večerní společenské
události, kdy nejen že slavíme naše úspěšné výsledky
na této škole a blížící se maturitu s přivítáním
prvních ročníků. Tímto plesem hlavně maturitní
ročníky vyjadřují vděčnost svým pedagogům, že je
úspěšně
zvládli dovést až ke konci, a také rodinám, které je
během této jedné z nejdůležitějších cest životem
podporovaly.

Studenti zde reprezentují nejen sebe, ale i školu, na
které studují, nejsou zde na lovu spřízněných duší či
v hospodě.
Proto musí chlapci a dívky při odívání dbát na zlaté
pravidlo – decentnost – a na své jednání.
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NGP je online a prostřednictvím digitálního obsahu se snaží v
tomto nelehkém období zůstat otevřená. Na webových
stránkách NGP můžete nalézt virtuální prohlídky, živé
přenosy z výstav a expozic či workshopy. Na svém
instagramovém účtu připravuje galerie projekt s názvem "Do
you have a minute?", který  který představí jednotlivá
významná díla ze sbírek NGP. 

Představení předsednické 
země: Portugulsko
(27.1. od  17:30)
Přednášet bude PhDr. Barbora
Menclová, která působí jako
odborná asistentka na Institutu
mezinárodních studií FSV UK.
Přednáška i následná diskuze
budou zaměřeny na představení
priorit, se kterými se země ujala
předsednictví. Pozornost však bude
okrajově věnována i kultuře,
tradicím této země a dalším
zajímavostem. 

 Den památky obětí holocaustu a 
předcházení  zločinům proti lidskosti
(27.1. v 10:00)
U příležitosti Dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti pořádají Federace židovských obcí
v České republice a Nadační fond obětem
holocaustu ve spolupráci s Kanceláří
Senátu a pod záštitou předsedy Miloše
Vystrčila slavnostní vzpomínkové setkání

Dramox je streamovací služba, která
vám umožňuje sledování divadelních
představení z pohodlí domova. V
rámci této služby Můžete pomoci
rovnou dvakrát. Jednak sobě, pakliže
byste potřebovali zpracovat maturitní
četbu, či si jen chtěli zpříjemnit den. A
jednak hercům a divadlům, kterým
půjdou peníze z vašeho předplatného.

Národní muzeum se přesunulo do online prostředí, takže si
můžete odteď užívat výstavy z pohodlí domova. Na svých
stránkách nabízí Národní muzeum aktuální, a dokonce už i
ukončené výstavy doprovázené komentáři kurátorů. 
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