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Čína:
stane se během pandemie nejsilnější
ekonomikou světa?

Kuba:
směřuje postupně
ke kapitalismu?

Papírový medvěd a nejednotný
kontinent, schyluje se ke
studené válce mezi EU a
Ruskem?
K čemu všemu by mohly vést zhoršující se vztahy mezi EU a
Ruskem a jaká je příčina jejich zhoršování?

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
vítám vás u jarního čísla našeho
časopisu. Doufám, že prožíváte
sluncem prozářené jarní dny ve
zdraví
a
společnosti
vašich
blízkých. Toto období není lehké
pro nikoho z nás, a to z mnoha
různých důvodů. Nemůžeme se
sice ještě úplně vrátit k běžnému
životu, ale pomalu už se k tomu
dostáváme. Nejsme na tom, co se
omezení našich svobod týče,
nejlépe, ale je dobré si uvědomit,
že někde jinde na světě zažívají
lidé ještě hroší situaci než my tady.
Abychom vás společně se všemi
členy redakce přivedli na jiné
myšlenky, zaměřili jsme se v
tomto čísle především na situaci
a události ve světě. Rádi bychom
vám ukázali, že i v době covidu
se některé jiné státy potýkají s
mnohem
většími
problémy.
Chceme, aby se o těchto
problémech vědělo a mluvilo a
aby kvůli zprávám týkajícím se
pandemie
nezůstaly
zapomenuty. Některé problémy,
jako je třeba pandemie covidu,
časem odezní stejně tak rychle,
jako přišly. Jiné jsou ovšem
hluboko zakořeněny a trvá roky
a staletí, než se k jejich řešení
dospěje, a ne ve všech případech
se to nakonec podaří.
Jsem ráda, že jste se i v tomto
nelehkém období rozhodli pro
čtení
našeho
časopisu,
a
doufám, že vás přivede na
pozitivnější myšlenky.
Přeji vám příjemné a přínosné
čtení.

Tereza Konrádová
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Papírový medvěd a nejednotný
kontinent, schyluje se ke studené
válce mezi EU a Ruskem?
Martin Vacek

„Napříč kontinentem se od Štětína na Baltu po Terst na
Jadranu spustila železná opona“.
Slova z projevu Winstona Churchilla z 5. března 1946
jasně shrnula novou situaci, jež se zjevila v Evropě.
Poukázala jak na ztrátu demokratických práv ve
státech východní Evropy, tak na nově se utvářející
mocenské bloky, západní a východní, které byly
předzvěstí nadcházejícího konfliktu, studené války.
Míříme dnes, více než 75 let po Churchillově projevu,
k nové studené válce, tentokrát mezi Evropou a
Ruskem?
Nejprve je asi ideální krátké shrnutí a vysvětlení
studené války. Studená válka byl konflikt mezi
západním, kapitalistickým blokem, pod vedením
Spojených států amerických (nadále v textu USA) a
východním, komunistickým blokem pod vedením
Svazu sovětských socialistických republik (nadále v
textu SSSR). Byl to konflikt, ve kterém se nejednalo o
střet velkých armád na bitevních polích, ale o menší
regionální války, v nichž obě strany podporovaly
sobě nakloněné skupiny, zatímco mezi samotnými
velmocemi nedošlo k přímému střetu armád. V
konfliktu se jednalo jak o střet ideologií
(kapitalismus proti komunismu), tak o více
standardní boj o sféry vlivu velmocí. Otázkou je,
který z těchto důvodů byl podstatnější, ale tou se
dnes zabývat nebudeme. Je také nutno dodat, že
menší studené války v určitých regionech se také
odehrávaly a dodnes odehrávají (například konflikt
mezi Saudskou Arábií a Íránem).
Nyní se na malou chvíli přesuňme k vývoji Ruskoevropských vztahů od pádu SSSR. Oboustranné
vztahy mezi nově vzniklou Evropskou unií a stejně
novou Ruskou federací se po dlouhou dobu vyvíjely
poměrně dobře. V 90. letech byla vzájemná
spolupráce pro nově vzniklé demokratické Rusko
velikou oporou, přičemž západní státy v Rusku
značně investovaly. Existovala i naděje, že by se
Rusko eventuálně mohlo připojit k NATO a EU. V roce
2001 pronesl, tehdy jako nový prezident, Vladimír
Putin
projev
v
německém
Bunderstagu
(parlamentu), ve kterém prohlásil Evropskou unii za
hlavního partnera Ruska. Bohužel, vztahy se začaly
postupně zhoršovat.

DIPLOMAT \ 4

Vstup Baltských států do EU a do NATO v roce 2004
byl pro Rusy problematický, až děsivý. Pro vysvětlení:
Rusko již několik století vyznávalo myšlenku obrany v
hloubce. Tedy že čím víc na západ je evropská hranice
Ruska, tím více v bezpečí je nejpodstatnější oblast
Ruska. Nyní však mohly být jednotky NATO
rozmístěny například v Estonsku, pouhých 80
kilometrů od 2. nedůležitějšího ruského města,
Petrohradu. Následovalo 16 let zhoršujících se vztahů.
Rusko provedlo několik intervencí, především v Gruzii
(2008) a na Ukrajině (2014), na což státy EU a USA
reagovaly sankcemi. Tyto intervence byly provedeny
především proto, aby se zabránilo budoucímu
odklonění těchto států od Ruska, a zabránilo se jejich
možnému připojení k NATO a EU. V současné době
jsou vztahy mezi EU a Ruskem na bodu mrazu.
Teď krátký pohled na hlavní aktéry, nejprve Rusko.
Ruská federace je na první pohled velmi impozantní.
Největší stát na světě, s 5. největší armádou, a jenž
dokáže provádět vojenské intervence v několika
zemích najednou, v nedávné době v Sýrii a Libyi.
Pokud ovšem nahlédneme hlouběji, situace je daleko
horší. Rusko má 11. největší ekonomiku na světě, pod
státy jako je Kanada či Jižní Korea. Průměrný plat je
pod úrovní států jako Chorvatsko a Omán. Nedostatek
peněz na důchody přinutil Rusko zvýšit věk odchodu
do důchodu nad věk, kterého se průměrný Rus dožije.
Přidejme k tomu extrémní korupci a ruská ekonomika
se ukáže jako velmi vetchá záležitost udržovaná na
nohách díky prodeji ropy a zemního plynu, které
většinou prodává evropským zemím.

Dále je zde problém obyvatelstva, jež díky množství
emigrace, alkoholem způsobených problémů a často
nekvalitním životním podmínkám, zažívá v
posledních letech pokles (rodí se méně lidí, než
zemře). Rusko je, dle autorova názoru, papírový
medvěd. Je stále schopné uplatňovat svoji sílu, má
silnou armádu a je prozatím politicky jednotné a
loajální prezidentu Putinovi, jeho ekonomika však již
neumožňuje takovou míru zbrojení či použití své
síly, jako tomu bylo za studené války. A jeden finální
fakt, více než polovina ruského obchodu probíhá s
evropskými státy, především se státy Evropské unie.
Rusko nemůže tento trh nahradit a je pro něj
smrtelně důležité udržet si ho. To není přehánění,
bez příjmů ze svých exportů do Evropy by se ruská
ekonomika s velikou pravděpodobností zhroutila.

Stojíme tedy na prahu nové studené války? Ano, ale v
jiné podobě. Myslím si, že studená válka mezi Ruskem
a Evropou se již začíná odehrávat, jak naznačují
nedávná odhalení o Ruských útocích v Evropě. I
přesto, že jsou obě strany jsou na sobě silně
ekonomicky závislé, se stále častěji střetávají na
mezinárodním poli. Rusko a EU se budou snažit
pokračovat v ovlivňováních hraničních států, jako
například Ukrajinu a Bělorusko, do vlastní sféry vlivu,
nebo utvrdit jejich loajalitu. Budou probíhat vzájemné
provokace,
zatímco
obchod
bude,
prozatím,
pokračovat bez větších změn. Tato situace by se dala
popsat jako stupeň mezi bojem o vliv velmocí v 19.
století a studenou válkou. A dle mého názoru se bude
dál vyostřovat.
Mnohem většího rozsahu je a bude dle mého názoru
studená válka mezi USA a Čínou. Oba státy jsou sice
zatím navzájem ekonomicky závislé, ale zahájily
kroky o ukončení těchto závislostí (hledání nových
náhradních obchodních partnerů apod.). Spolu s tím
je zde znovu začínající boj o vliv napříč Asií a chování
států ovlivňující ideologické rozdíly mezi vše
kontrolující
autoritářskou
Čínou
a
liberálně
demokratickými USA. V konfliktu mezi Čínou a USA je
reálné, že Evropa a Rusko budou hrát pouze vedlejší
roli, spočívající v podpoře svých větších spojenců.
Je samozřejmě možné, že se situace vyvine úplně
jinak. Budoucnost bohužel, nebo možná naštěstí,
nezná nikdo z nás.

Je poměrně vtipné, že evropské státy čelí opačným
problémům než Rusko. Mají silné ekonomiky,
posílené vzájemnou spoluprací v rámci EU a prozatím
stabilní růst obyvatelstva. Kde jsou naopak za
Ruskem, je v oblastech vojenských sil a jednoty.
Evropské armády jsou na různých úrovních, ať už na
dobré (Francie, Polsko) či na špatné (Německo). Z
velké části spoléhají na případnou vojenskou podporu
ze strany USA. Je zde také problém politické
nejednotnosti. Zatímco některé evropské státy jsou
silně proti Rusku (Polsko, Baltské státy apod.), další
jako například Německo jsou více ochotné s Ruskem
spolupracovat, například na nových ropovodech
(Nord stream 2 mezi Německem a Ruskem). A
některým státům, jako například Maďarsku, by
nevadilo kompletně zrušit sankce, jež proti Rusku
byly zavedeny po okupaci Krymu. A stejně tak, jako je
Rusko závislé na obchodu s Evropou, je Evropa
prozatím závislá na ruských dodávkách ropy a plynu.
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Arktida v plamenech mocenské
politiky
Tereza Konrádová
Předtím, než se ponořím do problematiky územních a
jiných sporů o Arktidu, trochu hlouběji pokusím se
představit základní souvislosti. Část hranice Arktidy
lze vymezit odlišně podle různých kritérií. V tomto
článku nám postačí obecné vymezení hranic Arktidy
jakožto oblasti s hranicemi za severním polárním
kruhem. Arktida se nachází na severní části
zeměkoule a obklopuje ji hned několik států. Mezi ně
patří Rusko, Kanada, Aljaška (USA), Norsko, Grónsko
(Dánsko), Island, Švédsko a Finsko. Arktida je jedním
z území, u kterého je nejasné, komu přesně patří. Na
základě toho mají všechny státy právo tímto územím
proplout nebo na něm pořádat vědecké výzkumy. Pro
tyto akce je ovšem zapotřebí speciální vybavení
včetně ledoborců, které nevlastní všechny státy ve
srovnatelném množství.
Mnoho lidí by se mohlo ptát, proč se státy o území,
jako je Arktida, které na první pohled nic nenabízí,
vůbec zajímají. Odpověď na tuto otázku je poměrně
jednoduchá.
Území
Arktidy
nabízí
kromě
nedocenitelných vědeckých dat a prostoru pro
výzkum také nerostné suroviny v podobě zemního
plynu a ropy. Očekává se také přítomnost zinku,
zlata, niklu a železa. Tyto nerostné suroviny se ale v
současnosti kvůli přírodním podmínkám oblasti buď
těžit nedají, nebo dají, ale s velkými obtížemi. V
budoucnu by severovýchodní cestu (nebo také severní
mořskou cestu, jak je nazývána Ruskem) a
severozápadní cestu chtěly některé státy také více
využívat jako obchodní trasy, čímž by se vyhnuly
mnoha konfliktům a ušetřily si velký kus cesty.
Alternativa severovýchodní cesty byla již ze strany
Ruska nedávno navrhována, když se zasekla loď Ever
Given v Suezském průplavu, čímž byla zablokována
frekventovaná námořní trasa a následkem toho
utrpěl mezinárodní obchod. Severovýchodní cesta
vede z Evropy podél severního pobřeží Ruska až do
Číny a je o 40 % kratší než cesta přes Suezský
průplav. Severozápadní cesta oproti tomu prochází
kanadským arktickým souostrovím a propojuje
Beringův a Denisův průplav.
Přírodní podmínky nápadu zavedení nové obchodní
trasy ovšem stále moc nepřejí. To by se ale podle
výzkumu ruských vědců mělo v následku oteplování
do budoucna změnit. Kvůli klimatickým změnám se
totiž prodlužuje období roku, ve kterém mohou lodě
proplouvat touto trasou bez pomoci ledoborců, které
komplikují svižnost obchodu přes tuto trasu, jelikož
jsou poměrně pomalé.
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Pokud bude tání pokračovat, tak bychom se mohli do
4 let dostat k ztrojnásobení dosavadního převezeného
zboží až na zhruba 92 milionů tun. Jedná se sice stále
pouze o předpověď, která se nemusí vyplnit, nicméně
oteplování a s ním spojené tání ledu jsou v oblasti
dokázaným faktem. Předpovídaná čísla ovšem stále
nemůžou konkurovat Suezskému průplavu, přes který
se převeze ročně mnohonásobně více zboží.

Jak už jsem zmínila výše, pro možnost zapojení se do
„závodu“ o toto území je zapotřebí speciální
vybavení, jelikož pro obyčejnou loď je momentálně
prakticky nemožné územím Arktidy bezproblémově
proplout. Toho jsou si všechny zainteresované státy
moc dobře vědomy a předhání se v tom, kdo bude mít
prostředky a příležitosti k nákupu co možná nejvíce
ledoborců.
Bez
ledoborců,
které
umožňují
nehostinnými vodami proplout, nemá totiž snaha
států v současné době moc velký smysl. Mezi státy,
které ledoborce vlastní ve větším množství lze zařadit
Rusko (36), Kanadu (9), Finsko (8), Švédsko (7) nebo
Dánsko (4). Tyto státy mají oproti těm ostatním v
počtu ledoborců velký náskok. Jeden ledoborec vlastní
také Německo (1), Čína (1), Norsko (1) nebo USA (1).

Rusko ale stále jednoznačně vede a vzhledem k ceně
(několik miliard dolarů) a náročnosti sestrojení i
jediného ledoborce ho nejspíš v dohledné době nikdo
nepředežene.
Díky kontinentálním šelfům si lze prodloužit EEZ, a to
za předpokladu, že kontinentální šelf přesahuje 200
námořních mil vymezených EEZ státu. V takovém
případě může EEZ státu dosáhnout až 350 námořních
mil (zhruba 650 km).
Kontinentální šelf v této oblasti je ale natolik
propojený, že kvůli nejasnosti šířky EEZ vznikají mezi
státy četné konflikty. Rusko si například nárokuje
prodloužení své EEZ na základě Lomonosovova
hřbetu, který považuje za pokračování sibiřského
kontinentálního šelfu. Tento hřbet se ovšem
rozprostírá až k severnímu pólu.
Jeden z největších územních sporů v oblasti panuje
mezi Norskem a Ruskem o Špicberské ostrovy.
Přestože se země v roce 2011 dohodly, že se budou o
ostrovy dělit, přiznává většina mezinárodních
organizací a států jejich vlastnictví spíš Norsku.
Eskalace tohoto konfliktu by ovšem pro Rusko
znamenala střet s NATO. Na případný vojenský střet v
oblasti Arktidy se Rusko dlouhodobě připravuje,
přesto se snaží prozatím řešit konflikty bez
vojenského zásahu.
S Ruskem mají v oblasti Severního ledového oceánu,
Severního Pacifiku a v Beringově moři územní spor
také Spojené státy. Rusko totiž porušuje smlouvu,
kterou v roce 1990 uzavřel Sovětský svaz s USA a která
zakazuje Rusku v určitých oblastech lovit ryby. Rusko
prohlašuje, že jelikož byla smlouva uzavřena za
předchozího režimu, je neplatná. Kromě toho se
Spojené státy potýkají s několika dalšími problémy v
oblasti. Tím prvním a hlavním problémem je, že
doposud neratifikovaly Úmluvu OSN. Nemohou si tak
nárokovat EEZ ani jiné výhody z ní vyplývající. Dalším
problémem USA je nedostatek ledoborců. Sice jeden
ledoborec vlastní a další se pokouší vyrobit, ale pro
uhájení svých územních nároků by bylo zapotřebí, aby
do roku 2029 sestrojily ještě zhruba 6 dalších. To je
ovšem skoro nereálné.

Dalšími aktéry, mezi kterými vznikl spor, jsou Kanada
a Dánsko. Státy se nemohou dohodnout, komu
připadne Hansův ostrov, a oba dva si na něj činí
nároky. Státy mezi sebou v roce 1973 uzavřely dohodu
o vymezení mořské hranice mezi Grónskem a
kanadskými arktickými ostrovy, která ovšem tuto
otázku neřeší, jelikož se v ní státy nedokázaly
dohodnout na statusu ostrova. Dohodly se ovšem, že
ostrov nemá vlastní pobřežní moře, tudíž si jeho
získáním nelze prodloužit EEZ. Státy v rámci sporu o
tento ostrov zůstaly zatím pouze u diplomatických
gest ve formě zanechávání svých vlajek na ostrově.
Konflikt zatím tudíž nedospěl do stadia eskalace.
Kanada se kromě toho dostala v minulosti do konfliktu
také se Spojenými státy kvůli statusu vod okolo
Kanadského arktického souostroví a o těžbu ropy v
příbřežních nalezištích. Tento spor se dodnes
nepodařilo vyřešit a oba státy usilují o prosazení svých
zájmů i nadále.

Celkově se dá zhodnotit, že Arktida se pro všechny
státy stává čím dál tím víc zajímavou. Postupem času
se bude s velkou pravděpodobností napětí mezi státy
stupňovat, jelikož půjde o vlastnictví každého metru.
Jak ovšem celá situace s územními spory dopadne a
kdo bude nakonec z území Arktidy nejvíc těžit, je
zatím ve hvězdách.
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Přelomová návštěva papeže v
rozvrácené zemi
Dušan Ondráček

Pandemie koronaviru, jak vidno, ustupuje alespoň na
poli diplomacie. Světoví státníci začínají obnovovat
své zahraniční návštěvy a stranou nezůstává ani hlava
katolické církve. Jak už to u papeže Františka bývá,
sáhnul po symbolice. Pro svou první zahraniční cestu
po téměř roce nezvolil kdejakou evropskou zemi, ale
rovnou stát, kde je boj proti koronaviru až druhotný.
Nikoliv však proto, že by iráčtí představitelé
zpochybňovali jeho dopad či dokonce existenci – na to
máme jiné „experty“ – nýbrž proto, že mají co do
činění s mnohem vážnějšími problémy, kterými jsou
ohrožení územní integrity země, boj proti terorismu a
etnicko-náboženské napětí mezi Iráčany. I toto hrálo
v rozhodnutí papeže Františka zásadní roli a promítlo
se do míst, která v Iráku navštívil.
„Je to symbolická cesta, povinnost vůči zemi, která
tolik let trpěla,“ prohlásil papež 8. března, těsně před
svým odletem do Bagdádu. O tomto výroku netřeba
pochybovat. Irák se od svržení Saddáma Husajna v
roce 2003 nachází v permanentní krizi, která cyklicky
přerůstá v občanskou válku, ve které se jen mění
válečné strany. Není žádným překvapením, že takový
stav dopadá nejen na irácké hospodářství, které do
přelomu staletí patřilo mezi nejrozvinutější, ale
především na irácké obyvatelstvo, a ještě víc na
příslušníky etnicko-náboženských menšin. Jedni z
nich jsou samozřejmě křesťané, z nichž se značná část
sdružuje v jedné z nejstarších křesťanských církví, tj.
Asyrské východní církvi, jež byla založena již v 1.
století. Postavení iráckých křesťanů bylo v oblasti vždy
kompilované, ale výrazně se zhoršilo s pádem
saddámovského režimu a nastolením mocenského
vakua, které zneužili různí nestátní aktéři. Z původní
1,5milionové komunity křesťanů jich do dnešních dnů
zbylo něco přes 300 tisíc. Vlivem teroru a útlaku ze
strany sunnitských extrémistických skupin, jako byla
al-Káida a později Islámský stát, statisíce křesťanů
emigrovalo a tisíce se staly obětmi války. Situace se
ani po téměř 20 letech nelepší, a proto křesťané, kteří
v Iráku zůstali/přežili, si od papežovy návštěvy mnoho
slibovali a ještě před její realizací apelovali, aby se
pontifik u místních politiků zasazoval především o
vylepšení podmínek jejich komunity.
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Papežův program v Iráku na to bral patřičný zřetel.
Hned první den návštěvy (5. 3.) se sešel s iráckým
prezidentem Sálihem symbolicky v katedrále Panny
Marie Spásy. Mnohem důležitější schůzka ho ale
čekala až druhý den. Pokud bychom si položili otázku,
kdo bude oním druhým navštíveným, mnohé z nás by
nejspíš napadl irácký předseda vlády, kterým je od
loňského léta Mustafa Al-Kadhimi. Ten to však nebyl.
Papež zavítal za mnohem vlivnější osobností, a to
hlavou šíitské komunity v Iráku, velkým ajatolláhem
Alím Sístáním, jehož názory bezmezně respektuje
kolem 65 % iráckého (šíitského) obyvatelstva. Tato
návštěva podle mnohých byla tím nejdůležitějším, co
papež na programu měl. Tento šíitský duchovní, i když
nesídlí v honosném sídle a nemá žádnou politickou
funkci, má enormní vliv, a to nejen v Iráku, a
prostřednictvím různých institucí kontroluje majetek
v hodnotě několika miliard dolarů. Jeden příklad za
všechny. V roce 2014 Sístání vystoupil proti
Islámského státu a apeloval k celoirácké mobilizaci a
vytvoření vojenských milic, jež následně výrazně
přispěly k porážce této teroristické organizace v Iráku.
I když do politiky zasahuje jen zřídka a zahraniční
návštěvy téměř nepřijímá, pro papeže si vyhradil
téměř 40 minut. Schůzka to bylo přelomová a též plná
symboliky.

Papež při vstupu do domu, kde duchovní bydlí,
dodržel místní zvyk a z úcty ke svému hostiteli si zul
svou obuv. Hostitel tak nezůstal stranou a při příchodu
papeže do místnosti neseděl ve svém křesle jako
obvykle, ale uctivě povstal a s papežem se pozdravil
podáním rukou. Během jednání Sistání papeži řekl, že
křesťanům musí být umožněno žít v Iráku v míru a
bezpečí a stejně jako v případě muslimů i oni mají mít
zaručena ústavní práva. O takový stav, dodal, se
nemají zasadit jen politici, ale i muslimští duchovní.
Papež mu za to poděkoval slovy: „Zvedl jste hlas na
ochranu těch nejslabších a utlačovaných.“
Ještě téhož dne zavítal papež na další symbolické
místo, kterým bylo starověké město Ur, odkud podle
Bible pocházel prorok Abraham, uctívaný nejen židy a
křesťany, ale i muslimy. Důraz na společnou historii
všech tří monoteistických náboženství byl opět velmi
výrazný, což následná schůzka s představiteli
jednotlivých církví v Iráku jen podtrhla. Třetí den
návštěvy (7. 3.) patřil severní části Iráku, který je
obýván tradičně Kurdy, ale nachází se zde i početné
křesťanské komunity. Jako první navštívil pomyslné
hlavní město kurdské autonomie v Iráku, známé též
jako Irácký Kurdistán, Irbíl, kde se setkal s předními
kurdskými představiteli a na závěr 3. dne zde večer
odsloužil mši.
S cílem distancovat se od náboženského extremismu a
násilí následně navštívil papež další významné město
Mosul, které bylo válkou proti Islámskému státu velmi
silně zasaženo. Na hlavním náměstí poté za
přítomnosti zástupců ostatních církví přednesl
modlitbu za všechny oběti této války.
Poslední zastávka byla učiněna ve městě Karakoš. V
porovnání s Irbílem a Mosulem se sice jedná o malé
město, ale pro papeže jako hlavu katolické církve
velmi významné, jelikož téměř většina obyvatel jsou
křesťané. Karakoš, ale též Mosul, kde žila křesťanská
komunita, se staly jedním ze symbolů pronásledování
křesťanů Islámským státem. Během období, kdy obě
města byla pod kontrolou této organizace, byla
zničena řada kostelů a většina křesťanů byla nucena
uprchnout do Kurdistánu (konkrétně přes milion). V
opačném případě je čekala nelehká volba: konvertovat
k islámu, anebo zaplatit zvláštní daň, kterou si většina
z nich však nemohla dovolit. Ti, kteří zůstali, a
dokonce danou daň zaplatili, byli i přesto zabíjeni a
křesťanské ženy a dívky unášeny s cílem stát se
sexuálními otrokyněmi bojovníků Islámského státu.
Po odsloužení zmíněné mše v Irbílu se papež znovu
vrátil do Bagdádu, odkud příštího dne odletěl do Říma.
Jak jeho návštěvu zhodnotit?

Bezesporu ji můžeme označit za historickou, jelikož
papež František se stal vůbec prvním papežem, který
tuto zemi s tradičním vztahem ke křesťanství
navštívil. Dále pak se nabízí označení „symbolická“,
jelikož byla protknutá množstvím projevů, schůzek a
gest, které měly jeden jediný cíl, a to posílit
mezináboženský dialog a sounáležitost. Poslední
označení, které se zahraničním návštěvám často
přisuzuje, je „úspěšná“. Na udělení tohoto označení si
však budeme muset ještě počkat do doby, než se
situace pro irácké křesťany zlepší do takové míry, že se
budou moct bez obav vrátit do svých domovů. Přejme
jim, ať se to brzy naplní.
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Otřesy ve španělské monarchii
Kateřina Pražáková
Čtvrtého srpna dva tisíce dvacet španělská královská
rodina oznámila, že bývalý král Juan Carlos opustil
svou zemi. Je to necelé dva měsíce po tom, co ho
místní prokuratura začala vyšetřovat kvůli korupci. To
ale nebylo první obvinění z korupce v královské
rodině. Před několika lety byla obviněna i sestra Felipa
IV. princezna Cristina a její manžel Iñaki Urdangarin.
Cristina trestu unikla, ale její manžel je stále ve vězení.

Nový král Felipe VI. Z těchto problémů přestal
bývalému králi vyplácet rentu. Vzhledem k tomu, že z
příčiny své abdikace ztratil bývalý král imunitu, a tak
stanul před španělským nejvyšším soudem z důvodu
úplatkům v zakázce pro španělskou firmu, jež měla
stavět železnici v Saúdské Arábii. To všechno se
uskutečnilo v době, kdy se Španělsko utápělo v
koronaviru a na cestě je pravděpodobně další finanční
krize. Ještě k tomu v květnu byla koruna dle
společnosti INVYMARK nejhůře hodnocenou institucí
ze všech. Občané nejen kvůli tomuto skandálu už v
monarchii nevěří, a proto na řadu přichází otázka –
má španělská monarchie v budoucnu šanci na přežití?
Odpověď vypadá na ne už jen proto že poslední
průzkum s názvem „Monarchie, nebo republika?“
dopadl přesnou remízou. K tomu Katalánsko a
Baskicko, dvě španělské autonomní oblasti, usilují o
nezávislost.
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S přibývajícími problémy se přesouváme do března
letošního roku. Král Felipe VI. se stále snaží „zkažený
obraz“ španělské královské rodiny zvrátit. Kvůli tomu
zavedl řadu opatření do budoucna: přísný kodex
chování členů královské rodiny, větší transparentnost
finančních transakcí paláce La Zarzuela a zákaz
přijímat nadměrné královské dary, ale nejdrastičtější
opatření je snížení členů královské rodiny na šest:
královi rodiče, on a jeho manželka a jejich dvě dcery.
Jeho sestry, švagři, neteře a synovci zůstali mimo
rodinu.
To jsou sice dobrá opatření a lidi je vcelku přijali, ale to
by nesměl přijít další problém. El Confidental před pár
týdny prozradil, že Felipovi dvě sestry, Elena a
Cristina, před cestou za svým otcem do Abú Dhabí
dostaly očkování proti koronaviru. Sice díky opatření
již nejsou členkami královské rodiny, ale na to se
veřejnost nedívá. Veřejnost nevidí ani to, že král a
královna ještě vakcínu nedostali, protože měli v
úmyslu držet se podle skpin očkování, v rámci covid19 kampaně.
Dle Royal Household měl patnáctého března král a
jeho otec menší roztržku. Kvůli rodinným problémům
se k problému řešení pandemie vrátil až o tři dny
později.
Zatímco v loňském roce se zdála vidina distancování
Juana Carlose I. od královské rodiny jako nejlepší
možnost, nyní to vypadá, že jeho návrat do Španělska
bude pozitivní zpráva. Alespoň jeho dočasný pobyt v
zemi na pár dní dokázal, že nežije v žádné formě exilu.
Aby tomu tak bylo, museli by členové španělské
královské rodiny přestat každý týden způsobovat
trable.

Držet členy na uzdě by králi možná i vyšlo, ale to by se
Španělskem nesměla nést další pobuřující zpráva. Byl
zatčen španělský rapper Pablo Hasel, a to za
kontroverzní výroky o terorismu a urážení monarchie.
Trest ale odmítl a se svými přízníky se zabarikádoval
na katalánské univerzitě Lleidě. Španělé vyjádřili
nesouhlas tím, že vyšli do ulic, zapalovali popelnice,
auta a policejní stanice, ve městě Vic jednu už
zdemolovali, dále ničí výlohy obchodů a bank.
Policie vůči nim pochopitelně zasáhla, ale marně. „Ani
tenhle útlak nás nezlomí,“ prohlásil rapper. Tvrdí, že
zásah policie ukazuje „brutalitu španělského státu“.
Hasel sám ho nevnímá osobně, ale spíš si myslí, že jde
o útok na demokracii a svobodu slova. Sám sebe
označuje za komunistu. Již před třemi lety byl
odsouzen za urážlivé tweety na účet bývalého krále,
ale i na krále současného.
Odvolací soud mu letošní trest snížil na devět měsíců,
ale i ten odmítá. On i jeho právník se stále obhajují
svobodou slova. Zpěvák ve svých textech mluví o
radikálních levicových skupinách jako ETA, GRAPO
nebo Terra Lliure, kritizuje policii a její zásahy na
demonstracích nebo při jednání s migranty. Také se
mu nelíbí chování španělské vlády, kterou označuje za
fašistickou.
„Jsme umělci, slova jsou naší jedinou zbraní,“ oháněl
se již před dvěma lety Haser. Před čtyřmi lety zatkla
španělská policie dvanáct rapperů za porušení
protiteroristického zákona, který dle kritiků omezuje
svobodu slova v zemi.

Krátce před zatčením vydal píseň „Ni Felipe VI.“, krále
v ní označuje za tyrana a pomlouvá také „progresivní
vládu“, která se v minulosti snažila potlačit
demonstrace proti zatýkání rapperů. Utlačovatele
přirovnává k tzv. „Francovým dětem“, čímž naráží na
bývalého diktátora Franca.
Rapper oznámil, že na trest určitě nenastoupí
dobrovolně. Katalánské ulice jsou plné demonstrantů,
kteří žádají jeho propuštění. Jedna devatenáctiletá
demonstrantka přišla o oko po zásahu pěnovým
projektilem. Proti uvěznění zpěváka se postavilo také
asi 200 osobností španělské kultury, včetně filmového
režiséra Pedra Almodóvara či herce Javiera Bardema.
Zákon, který trestá urážku královské koruny,
dlouhodobě kritizuje i lidskoprávní organizace
Amnesty International a vyslovil se proti němu
Evropský soud pro lidská práva.
Španělská vláda oznámila, že zvažuje změnit
protiteroristický zákon a případné tresty zmírnit.
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Kuba: směřuje postupně ke
kapitalismu?
Jakub Pham
Po téměř 60 letech stojí v čele kubánského státu někdo
jiný než jeden z bratří Castrových. Nikdo z obyvatel
ostrova v produktivním věku si tedy jinou vládu
nepamatuje a vlastně ani pořádně neumí představit.
Takováto délka trvání diktatury je v moderních
dějinách zcela výjimečná.
Formálně tedy skončila jedna dlouhá etapa historie.
Skupinu vládců, která kdysi útočila na kasárny
Moncada a připlula na Kubu na lodi Granma, vystřídal
v prezidentské funkci 58letý aparátčík komunistické
strany Miguel Díaz-Canel. Muž, o jehož životě a
názorech se toho ví jen velmi málo a který zatím nijak
nenaznačuje, že by jeho cílem bylo zahájit na Kubě
rozsáhlé změny, které by země naléhavě potřebovala.
Kuba přitom prochází složitým obdobím, do jisté míry
srovnatelným s tzv. zvláštním obdobím v 90. letech po
rozpadu Sovětského svazu, který byl do té doby hlavní
ekonomickou
oporou
komunistického
režimu.
Tentokrát na Kubu dopadá pro změnu drastická
hospodářská krize Venezuely, která jí dlouhou dobu
dodávala za zvýhodněných podmínek ropu v rámci
vzájemné podpory mezi Chávezovým (a po jeho smrti
Madurovým) režimem ve Venezuele a vedením Kuby.
Komunistický režim na Kubě tedy ani s novým
prezidentem nedává nikterak najevo, že by chtěl svou
politiku měnit. V posledních letech sice dochází k
mírným hospodářským reformám, jako jsou například
znovu uznání volného trhu (samozřejmě pod státní
regulací) či soukromého vlastnictví (Kuba už
například několikrát v historii připustila částečné
soukromé podnikání či používání dolaru a pak vše
opět zrušila), ty však probíhají v systému, kde
prakticky neexistují základní ekonomické instituce.
Země tak žije z turistiky, dolarů zasílaných příbuzným
Kubánci žijícími v exilu a z několika zahraničních
investic, které na ostrově fungují. Stagnace ale trvá
dál.
Zásadní změny tedy zřejmě nejsou na obzoru a celkově
je nutné připravit se na to, že až jednou přijdou, budou
velmi obtížné. Jak bylo řečeno, nikdo v produktivním
věku nepamatuje jiný než komunistický politický a
ekonomický systém.
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Zhruba pětina obyvatel – počet srovnatelný ve světě
snad jen s Palestinci – žije v emigraci a země takto
ztratila velkou část těch, kteří byli aktivní a podnikaví.
V případě hlubších ekonomických reforem lze
očekávat otevření otázky restitucí znárodněného
majetku, protože potomci majitelů očekávají další
vývoj a emigrantské skupiny Kubánců se tímto
tématem stále zabývají. Devastace země je natolik
hluboká, že návrat k demokracii a tržnímu
hospodářství bude nesmírně složitý.
Díaz-Canel přitom bude jeho průkopníkem jen stěží.
Jistě, při nástupu Michaila Gorbačova také málokdo
očekával, že konec jeho vlády bude znamenat i konec
Sovětského svazu. Na Kubě je ale předsedou
Komunistické strany stále Raúl Castro a v pětičlenném
nejužším vedení státu jeho spolubojovník ze Sierra
Maestry, Ramiro Valdés Menéndez. Odtud budou
reformy přicházet jen zřídka. Navíc při závěru VI.
sjezdu strany v roce 2011, kde byl zvolen prvním
tajemníkem komunistické strany Kuby, se zavázal
Raúl v bratrově přítomnosti, že bude nadále chránit v
zemi socialismus, a naopak zabraňovat tomu, aby se
na Kubu vrátil kapitalismus.

Myanmarský armádní puč
Ksenia Mayorova

Vojenský převrat v Myanmaru (do roku 1989 Barma) je
probíhající státní převrat neboli puč a byl provedený
myanmarskou armádou dne 1. února 2021.
Armáda své kroky zdůvodnila podvody při loňských
volbách, které se konaly v listopadu a v nichž podle
oficiálních výsledků vyhrála vládní strana nositelky
Nobelovy ceny za mír Aun Schan Su Ťij. Armáda
vyhlásila nouzový stav na jeden rok poté, co zatkla Su
Ťij, prezidenta Win Myin a několik dalších politiků.
Moc oficiálně převzal velitel ozbrojených sil Min Aun
Hlain. Su Ťij vyzvala v prohlášení, které zveřejnila její
strana, že by lidé neměli přijmout vojenský převrat a
měli by proti němu protestovat v souladu se zákonem.
Při protestech zemřelo přes 600 lidí a v některých
městech bylo přerušeno telefonní a internetové
spojení. Obyvatelé protestují proti převratu pasivní
rezistencí a občanskou neposlušností např. lékaři
vyhlásili stávku a v ulicích se ozývalo bouchání hrnců
a houkání aut. Podle toho, jak situace vypadá, budou
demonstrace určitě dál sílit a tím, že se do protestů
nyní zapojují také učitelé, lidé z ministerstev a hasiči,
se pokus o puč destabilizuje výrazně víc než mohli
generálové očekávat. Protesty se rozšiřují do malých
měst a kromě většinového obyvatelstva se začínají
zapojovat i lidé z ostatních etnických skupin. V zemi
totiž existuje hluboká propast mezi většinovými
Barmánci a ostatnímu etnickými skupinami.
Armáda sice argumentuje zfalšovanými volbami, ale
skutečné důvody jsou „maličko“ jiné. Vrchní velitel
armády Min Aun Hlain nechtěl dovolit, aby se
uskutečnilo zasedání nově zvoleného parlamentu,
které se mělo konat 1. února. Tam by se zvolila nová
vláda a prezident, což generál nechtěl, a tvrzením o
„podvodech při volbách“ se nejspíš inspiroval od
Donalda Trumpa. I mezinárodní pozorovatelé tvrdí, že
volby byly kredibilní.
V Barmě je a zároveň není demokracie, generálové to
pojmenovali jako „disciplinovanou demokracií“.
Umožnili postupný přechod z vojenské diktatury k
demokracií, ale zároveň s tím vytvořili novou ústavu
(v roce 2008), kde je popsán nový politický systém a
podle něj armáda stojí mimo tento systém. Ani
zvolená vláda, ani parlament žádným způsobem
nekontrolují armádu, finanční zdroje ani rozhodovací
proces a kdo je jejím velitelem.

Armáda zároveň rozhoduje o obsazení 25 %
parlamentu (přímo jmenovaní vojáci vrchním
velitelem musí hlasovat tak, jak chce on). Armáda
zároveň stojí absolutně mimo zákon, takže je
nepotrestatelná za své činy.
Takže když armáda vytvořila novou ústavu a spolu s ní
„disciplinovanou demokracii“, doufali, že generálové
po odsloužení svých 30 let v armádě pak obsadí
vrcholné pozice ve státě a budou dál ovládat
ekonomiku a společně se svými rodinami dále
bohatnout. Ale jejich plány se narušily v listopadu
2015, když jimi zřízená vojenská politická strana
drtivě prohrála a volby vyhrála bojovnice za lidská
práva Su Ťij a stala se neoficiální hlavou státu. To se
jim ještě podařilo nějak přetrpět, ale v dalších volbách
(2020) prohráli ještě víc. Za pučem částečně stojí ego
generála, Min Aun, který se cítil osobně dotčen, že s
ním není dostatečně konzultováno, jak má nová vláda
vypadat a kdo má být vybrán do funkce prezidenta.
Měl ambice stát se prezidentem a tím, co udělal,
navždy ztratil jakoukoliv potenciální podporu
obyvatel.
Pokud se puč podaří, znamená to pro Su Ťij, že stráví v
domácím vězení zbytek svého života. Min Aun Hlain
nebude schopen uklidnit situaci a nařídí armádě střílet
do lidí, což vyvolá vlnu uprchlíků. Generálové budou
čelit sankcím a Min Aun Hlain pak může vládnout
dlouho v zemi, která se stane mezinárodním
vyvrhelem. V tenhle scénář on doufal, že zatkne Su Ťij,
znemožní schůzi parlamentu, uklidní za pár týdnů
protesty a zůstane u vlády ještě rok, pak by si to o rok
nebo dva prodloužil a pozměnil by ústavu, kde by
připsal moc sám sobě. Někde však nastala chyba a
ztrácí kontrolu.
Pokud se to ale nepovede, vrátí se Su Ťij k moci jako
obdivovaná vůdkyně svého národa. Ale v obou
případech její budoucností je být národním symbolem,
který se dokáže obětovat pro svobodu společnosti a
kolem kterého se národ semkne.
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Čína: stane se během pandemie
nejsilnější ekonomikou světa?
Renata Dyachuk

Čína byla první zemí, která byla zasažena vypuknutím
pandemie koronaviru, ohlásila první případy koncem
roku 2019.
Druhá největší ekonomika světa (podle odhadu
Světové banky má čínská ekonomika hodnotu 14,3
bilionů dolarů a je tak druhým největším
hospodářstvím na světě hned po Spojených státech)
zaznamenala v prvních třech měsících roku 2020
prudký pokles uprostřed přísných opatření, než se v
červenci vrátila zpět.
Analytici tvrdí, že oživení obchodu od té doby bylo
způsobeno nárůstem mezinárodní poptávky po
domácí elektronice, zdravotnických zařízeních a
textiliích, včetně osobních ochranných prostředků. A
to navzdory silnějšímu jüanu, což zámořským kupcům
zvyšuje náklady.
Čínská ekonomika zaznamenala silné oživení, zatímco
zbytek světa bojuje se ztrátami milionů pracovních
míst a zavíráním podniků.
Návrat k růstu v Číně, kde pandemie dorazila jako
první a byla zadržena též jako první, byl silnější, než
se očekávalo. Největším obchodním partnerem Číny je
Sdružení národů jihovýchodní Asie, které zahrnuje
Malajsii a Singapur. Mezi její další největší zákazníky
patří Evropská unie a USA. Britské Centrum pro
ekonomický a obchodní výzkum (CEBR) ve své zprávě
z 26. prosince roku 2020 uvedlo, že způsob, kterým
Čína vyřešila situaci s covidem-19 v nadcházejících
letech posílí relativní růst ekonomiky ve srovnání s
USA a Evropou (CEBR vydává svoji tabulku
ekonomických lig každý rok 26. prosince).
Ačkoli Čína byla první zemí zasaženou covidem-19,
kontrolovala tuto chorobu rychlými a extrémně
přísnými opatřeními, což znamená, že nebylo nutné
přijímat ekonomická blokování, jak to dělaly evropské
země. Výsledkem je, že na rozdíl od jiných hlavních
ekonomik světa Čína se v roce 2020 vyhnula
ekonomické recesi.
Aktuálním tématem globální ekonomiky je již nějakou
dobu hospodářský boj o moc mezi USA a Čínou.
Pandemie covidu-19 a odpovídající ekonomický
úpadek rozhodně podpořily toto soupeření ve
prospěch Číny.
Dále zpráva CEBR uvádí, že čínská ekonomika má
tendenci růst do roku 2025 ročně o 5,7 % a v letech
2026-2030 o 4,5 % ročně.
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Podíl Číny na světové ekonomice vzrostl z pouhých 3,6
% v roce 2000 na 17,8 % v současnosti a země se do
roku 2023 stane „ekonomikou s vysokými příjmy“.
Čínská ekonomika těží nejen z rychlé a řádné kontroly
nad covidem-19, ale také z aktivní tvorby politiky
zaměřené na průmyslová odvětví.
Zdá se, že se snaží mít centralizovanou kontrolu na
jedné úrovni, a právě část volného trhu jim pomáhá
posunout se kupředu, zejména v oblastech, jako je
technologie.
Průměrný Číňan však zůstane z finančního hlediska v
mnohem horší pozici než průměrný Američan, a to i
poté, co se Čína stane největší ekonomikou světa,
vzhledem k tomu, že čínská populace je čtyřikrát větší.

Čína chce v roce 2021
hospodářského růstu nad 6 %.

dosáhnout

tempa

Čínský premiér Li Keqiang na začátku března
představil ekonomický cíl při zahájení letošního
zasedání Národního lidového kongresu. Následně
dodal, že se stále budou zaměřovat na kvalitu růstu
před kvantitou.
Tento cíl znamená návrat k silnému růstu poté, co
pandemie covidu-19 zasáhla druhou největší
ekonomiku světa.
Přestože čínská ekonomika v loňském roce rostla,
zvládla pouze růst 2,3 %, což je její nejslabší výsledek
za poslední desetiletí.
Nový cíl zdůrazňuje silné oživení čínské ekonomiky
poté, co pandemické odstávky vedly k prudkému
poklesu o 6,8 % v prvním čtvrtletí roku 2020. Pan Li
také stanovil cílovou míru nezaměstnanosti ve
městech na přibližně 5,5 % s počtem více než 11
milionů nových městských pracovních míst, což je
nárůst z loňských devíti milionů.

Maloobchodní tržby, další klíčový ekonomický
indikátor, v tomto období vzrostly o 33,8 %, ačkoli
míra nezaměstnanosti činila na konci února 5,5 %,
oproti 5,2 % v prosinci. Tohle nám ukazuje, že nový cíl
představený premiérem nefunguje podle předpokladů
čínské vlády. Před čínskými novoročními svátky vláda
uložila cestovní omezení, která se v únoru tohoto roku
zmírnila. To potlačilo výdaje na cestování, restaurace
a volnočasové aktivity. Údaje o maloobchodním
prodeji však ukázaly, že nejrychleji rostoucími
položkami byly šperky (o 99 %) a automobily (o 78
%).
Geopolitické prostředí je vůči čínským ambicím čím
dál tím nepřátelštější.

Dále klíčová ekonomická data v Číně nám ukazují, že
ekonomika dramaticky vzrostla v prvních dvou
měsících roku 2021, což ukazuje na pokračující
oživení druhé největší ekonomiky světa.
Čínská průmyslová produkce se v lednu a únoru
zvýšila o 35,1 % ve srovnání se stejnými měsíci
loňského roku, což zdůrazňuje solnější poptávku.
Ohlížení zpět do roku 2019 před pandemickým
zásahem nám poskytne přesnější obrázek o tom, co se
děje s ekonomickou aktivitou v Číně.
V důsledku Čína byla v loňském roce jedinou
významnou ekonomikou, která vykázala pozitivní růst
s expanzí o 2,3 %.
Čínská vláda ale stále pokračuje v obnovení své
ekonomiky. Ovšem v hospodářském oživení stále
existuje nerovnováha a Čína musí zvýšit podporu
spotřeby.

Právě kvůli tlaku Spojených států na Čínu v oblasti
obchodu a technologií Peking zdůrazňuje snahu stát
se v příštích letech soběstačnější. Obavu z nejistoty
globálního prostředí zmínil i prezident Si Ťin-phing.
Podle něj existuje příliš mnoho rizik, které mohou
ovlivnit tamější ekonomiku.
Svou roli nicméně hrají i faktory, které by Číně mohly
udělat čáru přes rozpočet. Ačkoli je asijská velmoc
jedinou velkou ekonomikou světa, která tento rok
poroste, stále je závislá na globální ekonomice, jež se v
následujících
letech
bude
vzpamatovávat
z
koronavirové krize.
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Venezuela: volby a budoucí vývoj
Jaroslav Hassman
6. prosince minulého roku začala ve Venezuele další z
nejsledovanějších událostí – parlamentní volby ve
Venezuele. Tato událost byla ještě před svým
zahájením kritizována ze strany opozice a vládami
řady jiných zemí. Venezuelské opoziční strany
započaly s bojkotem těchto voleb několik měsíců před
jejich zahájením. Důvodem k tomuto činu měla být
nejvyšším soudem jmenovaná volební komise, kterou
podle ústavy měl vybírat parlament. Lídr opozice Juan
Guaidó prohlásil, že za bojkotující „reálnou
venezuelskou opozici“ dosadil nejvyšší soud stranické
odpadlíky
nakloněné
režimu.
Maduro
vydal
prohlášení, že na volby bude dohlížet 300
pozorovatelů. Evropská Unie však odmítla vyslat své
pozorovatele, a to z důvodu údajné nerovnosti hlasů.
Výsledky voleb
ve volbách zvítězilo uskupení Velký vlastenecký pól s
69,32 % hlasu v čele s Madurovou PSUV. Výsledky byly
zpochybněny opozicí, státními i nestátními aktéry a
nastala roztržka mezi ministry zahraničních věcí
Venezuely a Spojených států. Mike Pompeo, tehdejší
ministr zahraničních věcí USA, zaútočil na výsledky
voleb, označil je za podvod a frašku, kdy svá předešlá
slova dále na sociální síti Twitter doplnil: „Výsledky
oznámené
nelegitimním
Madurovým
režimem
neodráží vůli venezuelského lidu.“ Na tento slovní
útok odpověděl ministr zahraničních věcí Venezuely
Jorge Arreaze prostřednictvím sociálních sítí slovy
„Promluvil zombie! Ačkoli podle jeho šéfa se podvod
při volbách stal v USA,“ čímž venezuelský ministr
zahraničí narážel na reakce Donalda Trumpa během
prezidentských voleb v USA. Některé sousedské státy,
jakým je například Kolumbie, ale také státy a
organizace mimo latinskou Ameriku jako Spojené
státy americké, Kanada, Evropská unie apod. odmítají
uznat výsledky těchto voleb, což doplňují i výzvou
uspořádat volby podle jejich liberálního principu.
Avšak jiné státy jsou opačného názoru, jako například
Ruská federace, která se přiklonila k tamní organizaci
voleb, kterou označila za odpovědnější nežli v zemích,
jež se označují za „příkladně demokratické“. Na
výsledky voleb reagovala opozice kromě své rétoriky
také vyhlášením on-line referenda, ve kterém voliči, a
to i ti zahraniční, mimo jiných otázek, odpovídali také,
jestli si přejí konec Madurovy vlády a nové „svobodné
volby“. Toto referendum bylo však opět různými
kritiky zkritizováno, a to mimo jiné i kvůli možnosti
manipulace výsledků.
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Průběh voleb
Již víme, že se část venezuelské pravicové opozice
rozhodla volby bojkotovat, ale tyto volby nám přinesly
i další zajímavý vývoj. Komunistická strana Venezuely
(dále PCV) se rozhodla opustit Velký vlastenecký pól.
Učinila tak, aby následně spojila své síly a sestavila
koaliční kandidátku s jinými politickými stranami,
mezi nimiž byla i Revoluční lidová alternativa (APR),
která patří ke kritikům Madurovy politiky a jeho
oddalování se od politiky Chavézovy, kdy podle nich
Maduro postupně ztrácí revolucí získané výdobytky a
utahuje šrouby i kolem zaměstnanců, o které se jeho
strana PSUV nejvíce opírá. Tato jejich nová strategie
však nezůstala dlouho bez odezvy; nové politické
uskupení v čele s PCV odsoudilo přítomnost úředníků
Bolívarianské
zpravodajské
služby
v
ústředí
komunistické strany, nacházejícího se v Puerto
Cabello v Carabobu. Započala cenzura kandidátů a
jejich stran v rámci této koalice, kde jim byl mimo jiné
odepírán prostor v médiích, stejně tak jako dalším
kritickým hlasům z jiných politických uskupení.
Nakonec došlo po volbách k označení těchto stran
politického uskupení za „agenty imperialismu“,
sloužící v zájmu Spojených států amerických.

Co z toho lze vyvodit?
Maduro má, jakožto bývalý spolupracovník zesnulého
prezidenta Cháveze, mezi pracujícími Venezuelany
stále velkou podporu. To může pramenit z Madurova
slibu, ve kterém se po Chavézově smrti zavázal k
následování odkazu (poloviční) revoluce.

Ta na počátku přinesla díky zestátnění klíčových
průmyslů - převážně toho ropného, kdy se do
Spojených států přestala vyvážet ropa pod cenou (a to
i přes toleranci trvající existence kapitalismu) - zisky,
které se následně při růstu HDP investovaly do
sociálních a zdravotních programů. Životní úroveň
obyvatel začala narůstat vedle úrovně vzdělání a
zaměstnanci si mohli tvořit své nové organizace a
posilovat ty staré. I přes různé problémy způsobené
sankcemi, mrazením účtů, inflací, státní represí,
emigrací atp., má Maduro stále ohromnou podporu
právě z řad těch, kterým revoluce přinesla výdobytky.
Proč tedy začínat s represí a agresivními kroky?
I přes to, že jsme si zmínili možné důvody podpory
Madura, se nedá říci, že by Maduro efektivně
následoval svého předchůdce. Lze tvrdit, že se Maduro
drží u moci jen díky tomu, že se získaných výdobytků
nevzdává rychlým tempem. Opouštění těchto
výdobytků by mohlo být důvodem k represi dalších
dělnických stran a organizací, jelikož právě tyto
organizace, kde se sdružují i Madurovi voliči, jsou
hlasitými kritiky Madurovy politiky, která se od těchto
benefitů oddaluje. Taková kritika může nahánět strach
Madurovi a zbytku vládnoucí byrokracie. Z Chavézovy
hlasité antikapitalistické kritiky ke sklonku jeho
života doplněné o potřebu konečného nahrazení
kapitalismu, a tedy dovršení revoluce, zůstala pouhá
část rétoriky. Chávez je ikonizován a Madurova
pozornost je soustředěna i na členy patřící k
organizacím Chavézových blízkých přátel. Povolební
obrat jeho politiky lze vidět i ve formě mítinků
představitelů režimu se zástupci hlavní obchodní
organizace Fadecamaras, která byla mimo jiné
zapojena do snah o porážku revoluce, a to i v pokusu o
puč v roce 2002. Bývalý prezident Fedecamarasu,
Jorge Roig, veřejně tleskal útoku proti APR a
komunistické straněa prohlásil:

Tento vývoj „opouštění“ bude pokračovat s tím, že se
bude rozvolňovat tlak ze zahraničí, ale výdobytky
budou spolu s tím ubývat, což může také ale vést do
bodu vycházejícího z historické zkušenosti, že se bude
opět prodávat venezuelská ropa pod cenou a tím by
životní úroveň obyvatel mohla být stále na nízkých
hodnotách, ne-li nižších. To, jestli by se Maduro v
tomto scénáři udržel, je spekulativní, avšak byrokracie
by pouze následovala jinou politiku, osobně jí více
vyhovující.

„Můj dobrý přítel, který má zdravý politický výhled, mi
řekl: ,to, že režim bojuje proti venezuelské komunistické
straně ve stejném týdnu, ve kterém se setkává s
Fedecamarasem, je úžasné.‘ Sdílím jeho pocity.“
Kam nejspíše směřuje Madurova politika?
Můžeme předpokládat, že Maduro bude mít stálou
podporu svých voličů, ta však bude klesat úměrně s
tím, jak bude Maduro upouštět od svého slibu.
Zároveň s tím bude počet jeho voličů klesat nepřímo
úměrně s narůstajícím tlakem vládnoucí byrokracie,
který bude nabývat podobycenzury, rušením
dělnických organizací, kontrol volebních kanceláří,
tisku apod. Zde se nám tedy nabízejí minimálně dva
možné scénáře.

Poté je zde druhý scénář, ve kterém tlak působící na
Venezuelany propukne v revoluci, během níž budou
Maduro a jeho strana svrženi. Zde by dále mohla
vyvstat otázka: Mohla by existovat organizace, která
by převzala po svrženém vedení kormidlo a zároveň se
pokusila obrátit směr k Chávezově snu? A nebo v ní
bude hrát roli opozice společně s Guaidem, která otočí
směřování
venezuelské
politiky
zpět
do
předrevolučního
období,
avšak
bez
sankcí,
zmrazených účtů atd.?
Tak nebo onak, přesný vývoj budoucí venezuelské
politiky je nyní stále ve hvězdách a z možností lze
stále zatím vybírat.
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Studentské univerzitní
nepokoje v Turecku a Řecku
Kristýna Jurčeková
Hodně skloňované téma v posledních dnech. Studenti
v Turecku protestují kvůli prezidentovi Recepu Tayyip
Erdoğanovi, a to pro akademickou svobodu.
Autoritářský prezident jmenoval rektorem univerzity
bývalého politika své nacionalistické strany AKP
Meliha Bulu.
Obavy mají studenti nejen z toho, že prezident byl
příslušníkem hlavní politické strany AKP a spolupráce
s již jmenovaným rektorem by mohla znamenat
případné změny ve školství, ale i z jeho deklarovaných
úmyslů ve funkci. Jeho minulost je dosti pestrá:
vyslovil se pro propojení univerzity se soukromými
firmami i pro omezení humanitních oborů na úkor
technických a ekonomických. Prezidentův tah proti
akademické svobodě největší turecké univerzity
Boğaziça je přesvědčivým důkazem nejen omezování
svobody vzdělávání, ale i médií a potlačování opozice,
k nimž za jeho vlády bezprostředně dochází.
Erdoğanovu nynější pravomoc k jmenování rektora na
univerzitě získal v roce 2016 při neúspěšném puči díky
dekretu, který mu umožňuje jmenovat vedení
kterékoliv univerzity v zemi. Právě tento rok byl
zlomový a výpověď z práce dostalo celkem 8 000
pedagogů. Rektor má také pravomoc jmenovat vedoucí
jednotlivých fakult a institutů, což znamená, že díky
jeho blízkým vztahům s novým rektorem si může
prezident podmanit kteroukoliv univerzitu.
Známá organizace Scholars at Risk Network srovnává
akademickou svobodu v Turecku se Severní Koreou,
Čínskou lidovou republikou nebo Íránem.
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Po jmenování nového rektora Meliha Bulua vypukla
vlna studentských protestů před budovou univerzity.
Ani zde se policie neostýchala použít slzný plyn.
Demonstrací se účastní tisíce lidí a zaznívají zde hesla
jako „Melih Bulu není náš rektor”, nebo „Nechceme
vládou dosazeného rektora”. Dle jejich slov je
jmenování rektora „omezení akademické svobody a
vědecké autonomie, jakož i demokratických hodnot”.
Co se týče Řecka, tamní parlament schválil vládní
návrh kontroverzní reformy vysokého školství. Před
budovou zákonodárného sboru proti reformě
demonstrovalo několik tisíc studentů. Zde to ovšem
vypadá na drsnější potyčku. Jelikož asi stovka mladých
radikálů napadla policii kameny a zápalnými lahvemi.
Univerzitní profesoři a studenti manifestují více než
dva měsíce proti reformě, která má poskytnout větší
ekonomickou a správní autonomii univerzitám a
oslabit právo na univerzitní azyl. Je zatím ve
hvězdách, kdy se tyto nepokoje zmírní a život
studentů a univerzitních zaměstnanců se vrátí do
normálu.
Demonstranti mimo jiné protestují i proti návrhu na
změnu ústavy, jehož cílem je umožnit působení
soukromých univerzit v zemi. Některé vysoké školy,
zejména mimo Atény, se minulý týden rozhodly
obnovit po dvouměsíční přestávce výuku, ale téměř
polovina fakult v zemi ještě stávkuje.
Závěrem bych ráda dodala, že právo na vzdělání by
mělo být součástí každé země a žádný režim by toto
právo neměl omezovat.

Izraelská vakcinační politika
Viktor Kovaljuk
Izrael je nejlepší ukázkou anti-koronavirové
vakcinace. Izraelci začali očkovat 19. prosince a za
pouhé 3 týdny stihli látku, která má ulehčit boj proti
nákaze, vstříknout do těla bezmála 20 % svých
obyvatel.
Vše bylo zahájeno přímým přenosem v televizi, kde si
izraelský premiér Benjamin Netanyahu nechal
píchnout vakcínu jako první, aby tak povzbudil
obyvatele země v této celonárodní aktivitě. První ve
frontě na vakcínou byli samozřejmě zdravotníci, lidé
nad 60 let a další, kteří se nacházejí v rizikové skupině.
Blíže k únoru 90 % Izraelců obdrželo první dávku a
přenos covidu se snížil o 41 % vzhledem k minulému
měsíci. Na konci února byl parlamentem schválen
zákon, který dovoluje sociálním pracovníkům hledat
podle záznamů ty, kteří ještě vakcinováni nebyli, a
přesvědčit je, aby se naočkovat nechali.
Taktéž byl na konci měsíce zaveden ministerstvem
zdravotnictví tzv. „green pass“, čemuž se v ČR
populárně říká kovidový pas. Tento dokument vám
umožní navštěvovat fitness centra, divadla a
společenské akce, ale jeho doba účinnosti je pouhých 6
měsíců. Dnes je plně naočkovaných 53 % obyvatelstva.
Největší zásluhu má podle všeho centralizovaný
izraelský vládní systém, který disponuje rozsáhlou
databází informací o zdravotním stavu obyvatel, která
obsahuje i jejich osobní údaje., což umožnilo rychlé
obvolávání a přesvědčování k návštěvě očkovacího
centra.
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Co znamená odchod Václava
Klause mladšího a otevře tím
dveře pro svého otce?
Kryštof Háša
Odchod Václava Klause mladšího z politiky čekal jen
málokdo. Ani sami spolustraníci či nejbližší
spolupracovníci tuto informaci nevěděli, de facto se dá
říci, že se ji dozvěděli až skrze média či facebookový
status Václava Klause mladšího. Trikolóra v poslední
době však nijak nezahálela, ba naopak, spíše
prosperovala. Ještě 14 dní před oznámeným odchodem
se Trikolóra dohodla na spojení pravicových sil se
Svobodnými a Soukromníky v rámci letošních
parlamentních voleb, kde měly stát tyto strany na
jedné kandidátní listině. Kdo vlastně z politiky
odchází, jak může právě odchod Václava Klause
mladšího zamíchat kartami na české politické scéně a
má vůbec Trikolóra bez svého vůdce šanci?
Důvody, kvůli nímž odchází z politiky, jsou dle jeho
slov osobní. Sám to uvedl na svém facebookovém
profilu.
„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu
Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám
nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity,“ a dále
doplnil „V létě 2017, těsně před volbami, se mi
rozpadla (ne mojí vinou) rodina a pozitivní energii
víceméně od té doby prostě nemám. Dostal jsem
mraky hlasů, ale z pozice naštvanosti, smutku či
rozzlobenosti se politika dělat nedá, člověk musí
vyvolávat naději a mít zcela pozitivní myšlení.
Myslím, že to bylo vidět. Jasně, nějak jsem s tím
bojoval – podpora lidí zavazovala. Podpora vycházející
z toho, že hodnoty, které jsem hájil – jsou latentně
většinové. Ale ztratil jsem vtip, někdy rozvahu, někdy
se rozhodoval radikálně, kde byl na místě nadhled.“
Co však tato slova znamenají? Jistě nemůžeme tvrdit,
že za tím vším je něco jiného, rodina je rodina a
alespoň pro většinu z nás stojí na prvním místě.
Pojďme se ale na Václava Klause mladšího kouknout z
větší blízkosti. Politik jeho povahy, tedy té vůdcovské,
se jen tak nevzdává. Pokud by tedy jeho Trikolóra měla
na kontě po krajských volbách lepší výsledek než 3,4
% a volební průzkumy by ukazovaly na lepší výsledek
než balanc na hranici 3 %, možná by se jeho
rozhodnutí v této době lišilo. Jednoznačně se dá říci,
že Václav Klaus čekal lepší podporu od občanů naší
země.
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Nepomohla mu ani v poslední době hojná vyjádření
jeho otce, bývalého prezidenta Václava Klause. Ten
svého syna často mediálně vyzýval ke spojení s další,
dá se říci vlasteneckou stranou, a to SPD. Jeho syn to
ale odmítal, jelikož by se musel připojit již k vůdci,
kterým je Tomio Okamura, a to by Václav Klaus mladší
v povaze, jakou má, nemohl dopustit. Dalo by se tím
pak říci, že prohrál. Přesto nezahálel a v poslední době
se o spojení snažil. Nakonec ho dovedl do samého
finále. Spojil, se s o něco méně radikálními stranami,
ale o to více s pravicovými. Přesto všechno Václav
Klaus mladší odchází.
Zatím není jasné, kdo vůbec Trikolóru povede. Hojně
se spekuluje o 1. místopředsedkyni a poslankyni
Zuzaně Majerové Zahradníkové, která je prozatím
vedením pověřena. Má ale Trikolóra bez Václava
Klause mladšího šanci na úspěch? S největší
pravděpodobností nikoli. Strana totiž byla založena
právě na iniciativě a názorech Václava Klause
mladšího. Stejně jako by hnutí SPD nemohlo být bez
Tomia Okamury, stejnou vahou nemůže být Trikolóra
bez Václava Klause mladšího. Pokud byla totiž
Trikolóra v rukách Václava Klause mladšího, jednalo
se o stranu jednoho muže. I když Trikolóra byla plná
euroskeptiků či odpůrců Petra Fialy, jejich síla se nedá
vyrovnat jednomu muži, na kterém, dá se říci,
Trikolóra stála.
A jak se na celý odchod dívá jeho otec? S rozhodnutím
syna odejít z politiky jednoznačně nesouhlasí.
„Prezident Klaus by odchod svého syna z politického
života považoval za velkou ztrátu pro českou
politiku,“ sdělil ČTK Petr Macinka z Institutu Václava
Klause. „Pokusí se jej ještě přesvědčit, aby vše ještě
uvážil. Mnoho lidí mu důvěřuje, včetně jeho otce,“
dodal. Dá se tak říci, že jeho otce, který je v poslední
době velmi aktivní, návrat na českou politickou scénu
skrze synovu dnes již bývalou stranu, nečeká.

Rok koronaviru v ČR
Alex Nagy

Začátkem roku 2020 se v čínském Wu-chanu začal
šířit neznámý virus způsobující zápal plic. Už necelé
tři dny po novoročních oslavách město eviduje 27
nakažených. Světová zdravotnická organizace (WHO)
přichází se zprávou, že virový zápal plic je způsoben
doposud neznámým typem koronaviru SARS-CoV-2.
V lednu 2020 české ministerstvo zdravotnictví ještě
žádné případy neevidovalo, už v průběhu měsíce byla
však přijata první opatření. Do řešení situace v Evropě
se angažovala i WHO, po jejímž jednání vyhlásil
tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch /nestr. za
ANO/, že není důvod k panice. Tento výrok se posléze
stává jedním z nejznámějších z doby pandemie v ČR.

K zásadním krokům došlo v březnu, kdy vláda
vyhlásila první celorepubliková opatření a nouzový
stav. Hned v první březnový den, kdy se v ČR léčili
první tři pacienti s koronavirem, se uzavřely školy a
významně omezil maloobchodní prodej a pohyb
občanů. Nastala tedy situace veřejností nazývaná
„lockdown“. Premiér Andrej Babiš /ANO/ na tiskové
konferenci po schválení těchto opatření opakovaně
vyhlašoval, že se jedná pouze o opatření na dva týdny
a apeloval na pracující lidi, aby pracovali ony dva
týdny z domova na tzv. home office.

12. března došlo k aktivaci Ústředního krizového štábu
(ÚKS), který je jedním z orgánů Bezpečnostní rady
státu a k jehož aktivaci dochází v krizových situacích.
Nejdříve se očekávalo, že ve smyslu platného
krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) do čela ÚKS
usedne vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček /
ČSSD/, vláda se však rozhodla do čela nominovat
epidemiologa
Romana
Prymulu.
Ministerstvo
zdravotnictví rovněž zavedlo systém Semafor, dle
kterého na základě počtu nově nakažených a
zemřelých bylo generováno reprodukční číslo, jehož
hodnoty udávaly sílu platných opatření.
Přestože premiér Babiš opakoval, že lidé budou pouze
dva týdny doma, v lockdownu nakonec Česko strávilo
celé jaro. Údaje Ministerstva zdravotnictví a názory
odborníků hovoří o vrcholení epidemie ke 12. dubnu
2020.
V průběhu následujících dvou měsíců však počet nově
nakažených stagnoval. Posléze, konkrétně 11. května,
vláda přistoupila k rozvolnění a povolila hromadné
akce a otevření restauračních zařízení. 17. května
skončil nouzový stav. Společenský život opět ožil a lidé
začali porážku koronaviru oslavovat. Stále se ovšem
ozývaly názory, zda se nejedná o předčasnou radost,
nebo dokonce risk.
Léto proběhlo bez dalších změn a pouze s
minimálními opatřeními. Ač někteří odborníci věštili
tvrdý návrat pandemie, Češi hromadně opouštěli
republiku a odjížděli na dovolené. Jediným regionem s
horší situací bylo Karvinsko, pro které ministerstvo
vydalo přísnější opatření. Pro stále se šířící nákazu
Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo platnost těchto
opatření pro celý Moravskoslezský kraj.
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Počet nakažených hrubě vzrostl už v prvním
zářijovém týdnu. 18. září došlo opět k aktivaci ÚKS pod
vedením ministra vnitra Hamáčka /ČSSD/. Velká část
občanů spolu s opozicí kritizovala vládu, že nezasáhla
proti rozšiřující se nákaze ani minimálními
opatřeními. Kritika vyvrcholila rezignací ministra
zdravotnictví Vojtěcha /nestr. za ANO/ a jeho
nahrazením epidemiologem Romanem Prymulou /do
vlády nominován za ANO/ 21. září.
Opatření byla zpřísněna až 14. října po obviňování
vlády opozicí z nedostatečné přípravy na intenzivně
očekávanou druhou vlnu pandemie. Ta udeřila v plné
síle během podzimu. K snad nejvýznamnějšímu
mediálnímu okamžiku došlo v noci z 22. na 23. října
2020. Reportéři deníku Blesk zachytili na pražském
Vyšehradě ministra zdravotnictví Prymulu /nestr. za
ANO/, vycházejícího ze dveří restaurace bez roušky a
následně nastoupil do přijíždějícího automobilu. Na
jiné fotografii je tehdejší ministr zachycen s
předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem
Faltýnkem. Situace vyvrcholila odvoláním Prymuly z
postu ministra zdravotnictví, kde byl nahrazen
hematologem Janem Blatným /do vlády nom. za ANO/.

V listopadu vláda zrušila dosavadní systém Semafor a
nahradila ho pětistupňovým Protiepidemickým
systémem (PES). Ten určoval opatření na základě
reprodukčního čísla regionálně. Opatření ve 4. a 5.
stupni ale je možné realizovat pouze při trvajícím
nouzovém stavu. Do 3. stupně PES přešel koncem
listopadu. Otevřely se tak některé obchody, školy
(rotačně-distančně) a jiné služby. 30. prosince se v ČR
nakazilo nejvíce lidí od začátku pandemie - 17 042.
Koncem prosince se rovněž začala šířit nakažlivější
britská mutace koronaviru. 27. prosince se začalo v ČR
očkovat.
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Třemi dostupnými vakcínami, americkými Moderna a
Pfizer-BioNTech a britskou AstraZeneca, která byla
schválena později, se začali očkovat lidé starší 80 let.
Někteří odborníci volali i po přijetí ruské vakcíny
Sputnik, ta zatím nebyla schválena Evropskou lékovou
agenturou (EMA).
V lednu počty nakažených stále stoupaly, lockdown
však nenastal. Pouhých 10 dní poté došlo v Poslanecké
sněmovně k situaci, která se zapsala do dějin českého
parlamentarismu. Poslanec Lubomír Volný /nezařaz./
napadl při jednání o prodloužení nouzového stavu
místopředsedu PS Tomáše Hanzela /ČSSD/, který mu
po opakovaném vyzývání k nasazení ochranných
pomůcek odebral slovo. Za pohrůžky „dostaneš
flákanec“ napadal Volný přicházející poslance ČSSD. K
fyzické potyčce v historii Parlamentu ČR došlo vůbec
poprvé.
Únor začal ve znamení překročení jednoho milionu
nakažených. Na základě rozhodnutí vlády byly
uzavřeny nejpostiženější okresy Sokolov, Cheb a
Trutnov. Rovněž se z testů na území Čech prokázala
přítomnost britské nakažlivější varianty. Počátkem
března byl z důvodu stále se zhoršující situace a
přítomnosti nové jihoafrické mutace omezen pohyb
mezi všemi okresy. Opatření nejprve povolovalo pohyb
pouze na území obce, posléze však bylo umožněno
pohybovat se po svém okresu bez omezení. 12. 4. vláda
lockdown i nouzový stav zrušila a okresy opět
otevřela.
Nejnovějším zvratem je však odvolání ministra
zdravotnictví Jana Blatného /nestr. za ANO/. K jeho
odvolání došlo 7. dubna. Původně se spekulovalo i o
odchodu ministra školství Roberta Plagy /nestr. za
ANO/, tyto spekulace byly však vyvráceny. Ministra
Blatného nahradil Petr Arenberger /do vlády nom. za
ANO/. Premiér Babiš odůvodňuje odchod třetího
ministra zdravotnictví v tomto volebním období
politickými důvody, spekuluje se však o souvislosti s
neochotou odcházejícího ministra očkovat ruskou
vakcínou.
I na základě posledních údajů se zdá, že přece jen nás
čeká ono očekávané světlo na konci tunelu. Zatím
těžko říci, zda ještě další vlna neudeří, ale přejme si,
aby se tak již nestalo.

Aréna
názorů
Úřední maturity
Na konci března chtěl premiér Babiš prosadit plošné udělení úřední maturity, která by
vycházela z průměru známek, jež žáci získali během svého studia, s možností
absolvování „klasické maturity“ jen pro zájemce. Podle něj by aspoň části žákům
pomohla zmírnit dopady dlouhodobé výuky na dálku, která se negativně podepisuje na
psychice řady z nich, a zároveň je též nutné projevit lidskost a nelpět na výkonu. Ministr
školství Plaga, jemuž podle zákona přísluší rozhodnout o podobě maturitní zkoušky, se s
premiérem na úpravě maturit neshodl. Namísto toho inicioval úlevy. Zrušil sloh z
češtiny a cizího jazyka a ústní zkoušky z nich budou dobrovolné. Studenti, kteří pracují
kvůli covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, navíc nebudou muset dělat ani
státní didaktické testy.
Mezi odborníky, ale též žáky a učiteli se strhla intenzivní debata. Argumenty obou
táborů jsou různé. Od odborných až po ty politické. V tomto čísle časopisu DIPLOMAT
vám nabízíme některé z nich. Za zastánce úředních maturit vystoupí Kateřina
Pražáková, hájit její klasickou podobu bude naopak Dominik Hlinka. Přeji vám
inspirativní čtení jejich komentářů.

Dušan Ondráček
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Úřední maturita:
Pro
Kateřina Pražáková

Premiér Babiš navrhl pro maturanty tzv. úřední maturity.
Proč by na to maturanti neměli mít nárok, když už jsou rok na distanční výuce? Přišli o většinu
učiva a online hodiny jim moc nedávají. Navíc mohou mít problémy s připojením a rázem
přijdou o mnohdy celou hodinu.
Jejich nadšení vstávat a připojovat se do hodin upadá každý den a učitelé na ně stále tlačí. Nic
nestíhají a často jim učitelé ani nepomohou. Sami už jsou unavení, mnohdy zruší hodinu jen
proto, že už na to nemají. Dávají výpovědi a ministr Plaga s tím stále nic nedělá, nesouhlasí ani
právě s úředními maturitami, ačkoli by to bylo na dobrovolné bázi.
Úřední maturita je dostupná jen pro studeny, co vypomáhají ve zdravotnictví, ale zase, co
kdyby chtěl vypomáhat i někdo, kdo má zdravotnický kurz, ale studuje například gymnázium?
Stejně ji nedostane, protože ačkoli by zdravotníkům pomohl, on sám zdravotník není, ani
zdravotnictví nestuduje.
Navíc téměř všechny okolní státy ji mají. Dokonce v loňském roce byla na i Slovensku. Myslím
si, že by mělo být na studentech, ať se rozhodnou, zda ji chtějí, nebo ne. Ano, ať rektoři na
vysokých školách klidně nepřijímají studenty s úřední maturitou, ale ať mají možnost volby.
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Úřední maturita:
Proti
Domonik Hlinka
Je málo témat, o které se premiér Andrej Babiš /ANO/
zajímá tak aktivně, jako jsou úřední maturity. Dokonce
si vybral i poradce z ODS, kterému je 18, a tak Andrej
Babiš zvládl nemožné – ze všech odborníků na
školství si dokázal vybrat člověka, který je ve střetu
zájmů. Babiš zde dokonce i tlačí na svého ministra
školství, o kterém panovaly zprávy, že ho Babiš nechá
odvolat, to se nakonec stalo jenom Blatnému.

Připomeňme si případ takzvaného „rouškovného“
neboli 5000 Kč pro důchodce. Babiš odůvodnil svůj
krok tím, že důchodci si zaslouží peníze za to, že
museli vytrpět koronakrizi.
Opominul například samoživitelky a samoživitele,
kteří ve skutečnosti byli nejvíce ohroženou skupinou v
době koronakrize. A teď se dostáváme k dnešní situaci,
kdy maturanti neví, co s nimi bude, protože premiér
jako jediný nesouhlasí s členy jeho vlastní vlády a stojí
si za svým. Nyní argumentuje duševním zdravím,
zapomíná však na vysokoškoláky či základoškoláky,
kteří mají skládat přijímací zkoušky, ve skutečnosti si
ale snaží koupit další potencionální voliče.

Premiér ani neposlouchá zástupce školské asociace,
vysokých škol, zaměstnavatelů nebo i podnikatelských
svazů, které se vyjádřily proti úřední maturitě. Babiš si
stojí ale za svým, ba dokonce i proti poradnímu týmu
Miloše Zemana – nabízí se zde otázka „Proč?“. Důvod
je jednoduchý, Babišovi klesají preference a snaží se
zapůsobit na mladší obyvatelstvo.

Babiš ale pořád opakuje dokola to, že úřední maturitu
vybojuje, a to i přes to, že jeho vlastní ministr školství
řekl, že úřední maturita není na stole a že upravená
verze je konečná. Ve čtvrtek 8. 4. 2021 si dokonce
Andrej Babiš na Facebook napsal všechny zásluhy
ministra školství k zrušení ústní části maturity! A
samozřejmě si postěžoval i na ostatní politiky, že mu
nevyšli vstříc k úředním maturitám.
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První měsíce prezidenta
Bidena a v bílém domě
Jan Krameš
Prezident Biden jen několik hodin po vstupu do funkce
začal být nadmíru aktivní. Nařídil návrat Spojených
států k pařížské klimatické dohodě z roku 2015, od
které předtím ustoupil bývalý prezident Donald
Trump. USA se pod jeho taktovkou mají navrátit do
WHO, z níž Trump loni dovedl zemi k vystoupení poté,
co organizaci obvinil z opožděné reakce v začátcích
šíření koronaviru a z přílišné náklonnosti vůči Číně.
Nařídil povinné nošení roušek a dodržování
doporučovaných rozestupů ve všech federálních
budovách, na všech územích vlastněných federální
vládou a také všem zaměstnancům federální vlády.
Připsal si první legislativní úspěch svého mandátu,
když jím prosazovaný balíček na zmírnění
koronavirové krize dokončil cestu legislativním
procesem. Sadu opatření v hodnotě 1,9 bilionů dolarů,
v přepočtu skoro 42 bilionů korun, po úpravách v
Senátu schválila Sněmovna reprezentantů.
Biden svými příkazy také pozastavil prodej koncesí na
těžbu zemního plynu a ropy v Arktické národní
přírodní rezervaci na Aljašce a stáhl povolení pro
výstavbu ropovodu Keystone XL.
Představil návrh nového přistěhovaleckého zákona,
který bude počítat s rychlejším získáním amerického
občanství.

Ukončil zákaz cestování do USA z některých převážně
muslimských zemí, zastavil výstavbu zdi na
hranicích s Mexikem a zrušil plán na vyloučení osob
bez povolení k pobytu ze sčítání obyvatelstva, podle
nějž se rozpočítává počet křesel ve Sněmovně
reprezentantů pro jednotlivé státy.
Spojené státy americké se pod vedením Joea Bidena
mstí za raketový útok v Iráku, při kterém podle
agentury Reuters zemřelo nejméně 17 lidí.
USA úder vrací pomocí vzdušných útoků na zařízení v
Sýrii, jež využívají milice podporované Íránem.
Jedním z neúspěchů Joea Bidena je, že po měsíci v
úřadu Senát schválil jen 13 z jeho 23 kandidátů do
funkcí, které jsou brány jako složky kabinetu. Z 15
nejdůležitějších nominací do čela federálních agentur
pak bylo potvrzeno deset. Podle výzkumného ústavu
Center for Presidential Transition měli čtyři
předchozí prezidenti USA po měsíci v úřadu
schválených 84 procent nominací na klíčové posty.
Prozatím bych Joea Bidena v roli prezidenta Spojených
států zhodnotil velmi pozitivně. V porovnání s jeho
předchůdcem Donaldem Trumpem rozhodně. Bidenův
obrat je o 180 stupňů na druhou stranu a jeho chování
a rozhodnutí vypadají na venek zodpovědně. Uvidíme,
jak si bude počínat dál.

DIPLOMAT \ 26

17. dubna 1961:
Vylodění v zátoce Sviní na
Kubě
Jakub Pham
Dne 17. 4. si připomínáme vylodění v zátoce Sviní na
Kubě, které proběhlo v roce 1961. Přesněji se jednalo o
americkou invazi, jež měla za cíl svrhnout tamního
revolucionáře a diktátora, Fidela Castra.
Příčiny samotné invaze můžeme datovat už 9 let před
ní, kdy se k moci na Kubě dostal, za podpory USA,
diktátor Fulgencio Batista. Krátce nato se zformovalo
opoziční hnutí, které vedl právě Fidel Castro. Po celé
desetiletí trvaly mezi nimi vzájemné rozepře, které
končily zavíráním a mučením Batistových odpůrců.
Nicméně po svržení Batisty, zahájila Castrova vláda
radikální reformy, mimo jiné vyvlastnila zemědělskou
půdu a znárodnila průmyslové podniky, včetně
zahraničních. Nato reagovaly USA v říjnu 1960
zákazem vývozu amerického zboží na Kubu, vyjma
léků a některých potravin, a v lednu 1961 přerušily s
Kubou diplomatické styky. Zároveň se začal rodit tajný
plán CIA, jak svrhnout Castrův režim.
Samotná invaze, trvající pouze tři dny, začala
neúspěšným náletem na kubánská vojenská letiště.
Teprve o dva dny později, kdy Castro již stihl
zmobilizovat své jednotky, se v zátoce vylodila
americká brigáda 2506 a z pár letadel výsadkářů byla
většina sestřelena a hned první den po vylodění jim
Castrovy jednotky potopily i dvě zásobovací lodě s
municí a zdravotnickým materiálem. Američtí vojáci
se tak ocitli odříznuti v bažinách zátoky a letecká
podpora nepřicházela.

Navíc vedla k ještě většímu sblížení Kuby se
Sovětským svazem a vyhrocená situace později
vyústila v Karibskou krizi. Podle odtajněné zprávy v
polovině 90. let, byla za fiasko akce zodpovědná CIA,
která ji špatně připravila a nedobře koordinovala.
Členové brigády 2506 vinili z neúspěchu prezidenta
Kennedyho, který jim neposkytl leteckou podporu.
Tato skutečnost se dva roky poté stala základem pro
jednu z teorií příčin atentátu na prezidenta
Kennedyho, podle níž za jeho vraždou stáli kubánští
emigranti.

Americká
strana
nasadila
1500
vojenských
příslušníků, z nichž bylo zabito 118 vojáků a přes 1200
jich bylo zajato. Na druhé straně kubánská síla, jež se
přibližně skládala z 25 000 vojáků, 200 000
milicionářů (lidová milice) a 9 000 ozbrojených
policistů, utrpěla ztráty v počtu 118 zabitých a zhruba
4 000 zraněných. Invaze skončila jasným vítězstvím
kubánských ozbrojených sil vedených Castrem.
Operace znamenala velkou mezinárodní ostudu pro
USA a prezidenta Kennedyho, který jakoukoliv
vojenskou intervenci ze strany USA na Kubě popíral
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26. dubna 1986:
Černobylská jaderná havárie
Kamila Herejková
V noci z 25. na 26. dubna 1986 měl být proveden
technický test reaktoru ve 4. bloku černobylské
jaderné elektrárny V. I. Lenina. Experiment byl veden
zástupcem hlavního inženýra elektrárny – Anatolijem
Ďatlovem spolu s kolegy Alexandrem Akimovem a
Leonidem Toptunovem.
Tento experiment měl vyzkoušet, zdali bude v případě
elektrického výpadku turbogenerátor schopen ještě
nějakou dobu napájet cirkulační čerpadla pro chlazení
reaktoru.
Kolem jedné hodiny ranní došlo k prudkému vzestupu
výkonu reaktoru. Inženýři několikrát ignorovali
bezpečnostní opatření a na příkaz Ďatlova pokračovali
v testu. To vedlo k situaci, kdy se reaktor nedal dále
kontrolovat. Obsluha se snažila reaktor odstavit, avšak
tlačítko, které mělo reaktor vypnout, už nedokázalo
vyhrocenou situaci vrátit do normálu.
V půl druhé ráno došlo k explozi, při které bylo těžké
víko reaktoru o hmotnosti 1200 tun vymrštěno do
výšky a palivo v reaktoru se vysokým žárem začalo
hroutit do sebe. O několik sekund poté následovala
druhá masivní exploze, která měla sílu jaderného
výbuchu. Výbuchy způsobily požár, u kterého hrozilo,
že se rozšíří na celou elektrárnu. Vedení elektrárny
přivolalo zásahovou jednotku hasičů, kteří se nic
netušíc domnívali, že hasí běžný požár. Už při zásahu
se u nich projevovaly známky vystavení radiaci.
Inženýři zprvu předpokládali že je reaktor stále
funkční, a teprve později pochopili závažnost situace.
Veřejnost o katastrofě nebyla informována, úřady
jednaly pomalu a s evakuací začaly až po 36 hodinách
od události. Vláda ustanovila komisi v čele s Valerijem
Legasovem, která pracovala na plánu k odstranění
škod způsobených havárií. Na pokyn Legasova bylo
evakuováno město Pripjať a zasažený okruh
elektrárny. Legasovovi se bohužel nepodařilo
přesvědčit vládu o zrušení prvomájového průvodu v
Kyjevě a lidé tím byli vystaveni zbytečnému nebezpečí.
První zmínky o jakési zvýšené radiaci zaznamenali
Švédové, a tudíž se domnívali, že někde došlo k havárii
a informovali o tom západní média.
Na likvidaci důsledků havárie bylo přivoláno 600 tisíc
záložníků z armády, kteří měli nedostatečné ochranné
pomůcky a mnozí z nich pomoc zaplatili životem.
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Vyšetřování,
které
probíhalo,
neoznačilo
jednoznačného viníka havárie a přiklonilo se k selhání
lidského faktoru, to jest chybě inženýrů a špatné
konstrukci reaktoru, která nesplňovala bezpečnostní
opatření. Téhož roku byl nad reaktorem postaven
ocelovobetonový sarkofág, který chránil před
průnikem další radiace. Až do roku 2000 byly některé
ze zbylých reaktorů v provozu kvůli nedostatku
elektřiny v zemi.
Důsledky černobylské havárie jsou patrné dodnes, 35
let po havárii, a další desítky let budou.
Kvůli
nezodpovědnosti sovětské vlády, která se snažila celou
tragédii utajit, bylo nespočet lidí jak ze Sovětského
svazu, tak i z okolních států vystaveno nebezpečí
radiace.
Reakce odpovědných orgánů na havárii byly
neuspořádané a velmi neobjektivní. Lidé ztratili
důvěru ve vládu, začala panovat panika a vznikla
spousta dezinformací. Ukázalo se, že využití jaderné
energie má i svá rizika a v případě havárií následky
ponese spousta dalších generací. Lidé se začali
zamýšlet nad méně rizikovějším a pro přírodu
šetrnějším způsobem výroby energie – např. vodními
a větrnými elektrárnami.

1. dubna 1939:
Konec španělské občanské
války
Jaroslav Hassman
Tento konflikt můžeme znát z jeho dokumentace od
různých autorů, ať už to byl Orwell a jeho Hold
Katalánsku nebo Španělská válka od Trockého. Po 3
letech krvavého masakru, který započal 17. července
1936, se boj chýlil ke konci.)
Podívejme se ale chvilku do minulosti. Frankisté 16.
března roku 1938 vybombardovali Barcelonu, dále
jejich síly pokračovaly a dopochodovaly až k řece Ebro.
To byl pro tamní síly nacionalistů ohromný úspěch,
neboť tím jednak získali přístup ke Středozemnímu
moři a jednak tím rozdělili území ovládané
republikou. Ta se po této prohře rozhodla vyjednávat o
míru,
nicméně
nacionalisté
požadovali
bezpodmínečnou kapitulaci; to však republikáni
odmítli a rozhodli se pro boj. Ten se uskutečnil u řeky
Ebro. Během toho byly také staženy (cizinecké)
interbrigády ze Španělska.

Tomuto vývoji předcházela i stalinistická taktika
popularfrontismu, kdy byly sjednoceny síly a
myšlenky různých směrů, od buržoazní vlády v
Madridu přes anarchisty až po stalinisty.

V prosinci začala nacionalisty vedená dvouměsíční
úspěšná invaze do Katalánska a dalších oblastí.
Poslední větší výstřel zazněl 1. dubna. Vlády Spojeného
království a Francie uznaly Francův režim.

Nastaly vnitřní rozpory a jedním z nich bylo, že se
anarchisté rozhodli vyhlásit vlastní komunu v
Katalánsku. Takovýto vývoj se však nezamlouval
stalinistické byrokracii v SSSR, a tak začal boj proti
anarchistům a komunistům ve Španělsku. Začalo se s
propagandou obviňující komunu ze zrady a sabotáže
boje proti fašismu. Poté však začali stalinisté užívat
vůči anarchistům stejné praktiky jako fašisté vůči
svým nepřátelům – anarchisté byli masakrováni a
loveni, až byla celá naděje na možnou existenci
dělnické samosprávy ve Španělsku stalinisty zadupána
do země.
Tyto vnitřní konflikty a rozpory byly oním hlavním
důvodem, proč nakonec fašisté ve Španělsku zvítězili.

DIPLOMAT \ 29

Literární koutek

Poezie...
Recenze...
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Recenze knihy ze seznamu
maturitní četby:
Zlodějka knih
Tereza Konrádová
O čem kniha je?
Tato kniha pojednává o Liesel neboli zlodějce knih a
jejím životě. Vypravěčem příběhu je přitom sama
Smrt. Smrt za dobu své existence viděla mnoho lidí a
odnesla si mnoho duší. Příběh Liesel jí ovšem přijde o
něco zajímavější než příběhy ostatních lidí. Smrt nás
pomalu provází všemi etapami Lieselina života a
čtenář se tak dozvídá, proč Liesel knihy vlastně krade.
Kromě toho můžeme prostřednictvím knihy navštívit
období před 2.světovou válkou a během ní a prožít jej
očima třináctileté německé dívky.
Ta mnohdy nechápe, proč se má chovat určitým
způsobem a proč některé věci nesmí říkat nahlas.
Nedává jí smysl, proč jsou Židi špatní a méněcenní,
když je její kamarád Max, který se schovává u ní ve
sklepě, úplně normálním člověkem anebo co znamená
slovo komunista. Jejím největším problémem jsou
mnohdy četné trable, do kterých se dostává se svým
kamarádem Rudym. Mimo to pojednává kniha o
slovech a jejich významu. Konkrétněji co mohou
zdánlivě obyčejná slova jako Žid nebo komunista
zapříčinit a jak se dá pomocí slov s lidmi manipulovat.

Autor: Markus Zusak

"Führer se rozhodl, že bude světu vládnout
slovy. „Nikdy nevystřelím z pušky,“ řekl.
„Nebudu muset.“ Ale neukvapoval se. Aspoň
tolik mu musíme přiznat. Nebyl to žádný
hlupák. Jeho první útočný plán byl rozsít slova
pokud možno po všech územích své vlasti. Sil je
dnem i nocí a staral se o ně. Sledoval, jak rostou,
až nakonec povstaly po celém Německu rozsáhlé
lesy slov…Byl to stát vypěstovaných myšlenek. "

Proč si knihu přečíst a komu bych ji doporučila?
Kniha je sice velmi obsáhlá, ale zároveň dobře napsaná
a při čtení je těžké se od ní odtrhnout. Její děj je
originální a mnohdy nečekaný, Smrt ovšem občas
jakožto vypravěč některé dějové zvraty předem
vyzradí. Knihu bych doporučila všem čtenářům, kteří
mají rádi téma válečné literatury a chtějí se na období
2. světové války podívat trochu jiným pohledem, nebo
někomu, kdo má rád originální příběhy.

"Když začala zapisovat svůj příběh ptala
se sama sebe, kdy přesně knihy a slova
najednou znamenaly nejenom něco, ale
všechno. "

"Zabil se za to, že chtěl žít."
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Recenze knihy:
Malé ženy
Klára Andrlová

Autorka: Louisa May Alcott

O čem kniha je?
Tento román z 19. století nám ukazuje
příběh rodiny Marchových a o jejich
Malých ženách. Každá postava knihy má
velmi odlišnou a specifickou povahu,
což čtenáři nabízí široké spektrum
možností svovnání sama sebe s
jednotlivými postavami.

Děj se odehrává v době americké
občanské války, do které odešel tatínek,
tudíž je pro rodinu těžké se uživit.
Zároveň kniha ukazuje problematiku
dané doby, zejména to, jak bylo zvykem
si již v mladém věku hledat chotě.
Vylíčeny
jsou
i
další
strasti
každodenního života, zklamání i radosti
z lásky, vyrovnání s nemocí a životním
osudem, ale hlavně je zde vidět
kouzelný a nevyvratitelný vztah mezi
členy rodiny.
Knihu bych zařadila do linie děl Jane
Austenové,
sester
Brontëových
a
podobných literárních pokladů a mohu
ji určitě doporučit.

,,Jednou všechny vyrosteme, je dobré
vědět co chceme.''
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Náboženství a víra
Co jste vy?
Jste pravdou již jsem našel ve své duši?
Nebo lžete mi?
A jste pouze iluzí zaslepující mé oči?
Byly jste důvodem takové bolesti
Miliony kvůli vám byly podrobeny krutosti
Dodnes je pro vás krev prolévána
A není nad vámi žádná shoda
Jste však také zdrojem dobra a štěstí
Na mnohé lidi jste měly vliv výborný
Pro miliardy jste centrem existence
A mnohým jste pomohly z životní nouze
Jak ale mohu vědět že ty náboženství vzýváš
něco reálného?
Že nejsi pouze snůška nesmyslů a pověr?
A která z mnoha verzí tvých je skutečně boží
záměr?
Nebo jsi pouze zdroj všeho falešného?
Záleží však na tom který z tvých tvarů pravdivý
je
Či spíše na tom jak víro pochopíme tě?
Pokud muž bude dobro díky tobě konat
Není to důležitější než které maso nesmí
pojídat?
Zpět k otázce původní
Co tedy jste?
Možnost pro dobro a zlo
Záleží pouze na osobě
Jde ve vás najít zdroj štěstí
A pomoc skrze vám ostatním
Stejně jako je možné skrz vás podporovat hrůzy
A ubližovat kvůli vám jiným
Je tedy pouze na mě jak vás pochopím
Možné je na čase oddělit vás od sebe
Co však vím je že jste otázky jež musím vyjasnit
pro sebe
Snad jednou vám plně porozumím

Martin Vacek
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Kultura
Výstavy:
Toyen: snící rebelka
Valdštejnská jízdárna
9. dubna - 15. srpna 2021

Výstava představuje jednu ze tří etap uskutečněných v
rámci projektu, který Národní galerie Praha připravila
ve spolupráci s Hamburger Kunsthalle a Musée d'Art
Moderne de Paris. Cílem tohoto projektu je představit
dílo autorky v co nejucelenější podobě evropskému
publiku.

Toyen, Tři tanečnice (1925)

Compassion fatigue is over
Galerie Rudolfinum
18. května - 8. srpna 2021

Výstava se zaměřuje především na téma limitu našeho
soucitu. Zobrazuje také jaký má na nás vliv sledování
nekonečného proudu zpravodajských relací a co nám
jako
lidem
způsobuje
touha
po
neustálé
informovanosti. Věnuje se také únavě ze soucitu, která
plyne
z
nadlidských
požadavků
právě
na
informovanost.

Akce:
Motýli - jedovatá krása

Prague Ice Cream Festival
29.8. 2021, 10:00 - 19:00

9.6. až 18.7. 2021, 9:00 - 19:00

18. ročník se bude věnovat jedovatým druhům.
Botanická zahrada v Troji již několik let spolupracuje s
motýlí farmou ve Stratfordu nad Avonou. Do zahrady
dorazí na 6000 kukel několika desítek druhů motýlů.
Hojně jsou zastoupeni jedovatí motýli rodu
Heliconius, nebudou chybět ani Morpho peleides s a
druhy, které se na výstavě objevují každým rokem,
tedy oblíbení modří motýli z rodu Morpho nebo
monarcha.
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V Praze se koná již 7. ročník tohoto
festivalu. Kromě ochutnávek zmrzliny
se můžete těšit také na workshopy a
doprovodný program pro všechny
věkové skupiny.

Filmy:

Osobní život díry
Experimentální/Dokumentární - doba trvání 62 minut

Film Ondřeje Vavrečky formálně vychází z dokumentárního filmu.
Dokument pojednává o podstatě našeho světa, kterou netvoří něco
pevného, nýbrž je spíše plná děr. V dokumentu diváci objevují
různé druhy prázdnoty, které svět potřebuje, aby se měl kam hýbat.
Film obsahuje rozhovory s odborníky a je doplněn hranými
scénami.

Spirála strachu: Saw pokračuje
Thriller/Horror/Krimi - doba trvání 93 minut

Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw a strůjce pokřivené
spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv
Ezekiel Banks a jeho parťák vyšetřují děsivé vraždy, které
připomínají případy z minulosti. Nevědomky se tak stanou hráči na
šachovnici morbidní hry zákeřného vraha. A to Banks ještě netuší,
že do zvrácené hry bude zapleten spolu s ním i jeho otec, který je
váženým policejním veteránem.

Kvíz:
1) Kdo se nachází na obrázku?

2) Který stát je na obrázku?

a) Kim Čong-un

a) Čínská lidová republika

b) Kim Ir-sen

b) Ruská federace

c) Donald Trump

c) Česká republika

3) Kolik členů má Rada
bezpečnosti OSN?

a) 10 z toho 5 stálých a 5
nestálých
b) 5 všichni jsou stálými členy
c) 15 z toho 5 stálých a 10
nestálých
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"Mír mezi národy je
závislý na míru v lidech
samých"
Josef Čapek

Sledujte nás na sociálních sítích:

casopis_diplomat
diplomaticke.forum
Diplomatické forum
Diplomatické forum

