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Vítám vás u podzimního vydání
našeho školního časopisu. Toto
číslo jsem se rozhodla věnovat
dvěma tématům, která mi přijdou
stěžejní pro pochopení domácí a
zahraniční politiky v čase, ve
kterém se nacházíme. V zahraniční
sekci jsme se spolu s ostatními
členy redakce zaměřili na
problematiku Afghánistánu,
kterou jsme se pokusili popsat ze
všech možných úhlů. V domácí
sekci jsme se potom zaměřili na
volby do PSPČR, které proběhly 8.
a 9. října 2021.       Tato témata
spolu zdánlivě vůbec nesouvisí,
tudíž je spolu nemohu porovnávat.
Jedinou oblastí, ve které jsou si
maličko podobná, je pojetí
volebního práva, a to sice jak my
(občané ČR) můžeme být při
pohledu na Afghánistán a situaci,
ve které se zrovna nachází, rádi za
systém, který u nás funguje a za
možnost volby jeho vedení, kterou
na rozdíl od afghánských občanů
máme. Občas mi přijde, že mnoho
lidí volební právo dostatečně
nedoceňuje, někdy se mi dokonce
zdá, že je pro některé jakousi
otravnou povinností, na kterou si
často stěžují. Já sama vnímám
volební právo jako příležitost, jak
ovlivňovat svou budoucnost a
neumím si představit ho nemít.
Doufám proto, že se všichni voliči s
aktivním volebním právem k
volbám dostavili a odevzdali svůj
hlas. Volební právo je totiž něco,
čeho bychom si měli i v dnešní
době cenit a nebrat ho jako
samozřejmost, jelikož na jiných
státech můžeme vidět, jak rychle
se dá o podobná práva, která se
nám zdají samozřejmá, přijít.
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Stažení vojsk NATO po dvou dekádách konfliktu.
Neuvěřitelně rychlé zhroucení místní armády.
Zbabělý útěk mnoha členů vlády. Zoufalá evakuace z
kábulského letiště. Zoufalý boj poslední svobodné
provincie Pandžšír, její obránci přinuceni stáhnout
se do hor. To vše se odehrálo za poslední 2 měsíce.
Jak jsme se do tohoto bodu dostali? A proč?
Afghánistán byl od svého vzniku v 19. století
významným svou polohou. V této malé a hornaté
středoasijské zemi se střetávaly sféry vlivu mnoha
nesrovnatelně mocnějších států. Na začátku to byla
Velká Británie a carské Rusko, později Brity
nahradily jejich bývalé kolonie Pákistán a Indie,
zatímco Rusko se zahalilo do rudého hávu
Sovětského svazu (nadále v textu pod zkratkou
SSSR). Afghánistán mohl být využit, jak pro postup
Ruska na jih a dosažení jeho ambicí proniknout k
Indickému oceánu, stejně tak mohl být využit pro
útok na tradičně ruská území ve Střední Asii.
Dvacáté století se dlouhou dobu pro Afghánistán
vyvíjelo příznivě. Modernizující král Záhir Šáh
proměnil afghánská města v rozvinuté společnosti a
současně udržel tradiční vztahy s místními
kmenovými elitami. V roce 1965 se konaly svobodné
volby, v nichž byly zvoleny i 4 ženy. Opatrné
vyvažování zachování tradic a modernizace bylo
něco, v čem král Záhir vynikal. Všichni jeho nástupci
byli buď příliš radikální reformisté, nebo příliš
radikální tradicionalisté.
Král byl svržen roku 1973 (v době, kdy se léčil v
Evropě) svým bratrancem Dáúdem Chánem. Po moci
toužícím mužemú, jehož cílem bylo Afghánistán
radikálně a rychle modernizovat. Jeho Afghánská
republika vydržela pouze tak dlouho, dokud se
nepokusil omezit vliv SSSR, jenž následně podpořil
komunistický převrat roku 1978. Musíme se zde na
chvíli zastavit a zmínit jeden podstatný fakt. Jak
podpora Dáúda Chána, tak komunistů se nacházela
především mezi městskými elitami a v afghánské
armádě. Tradicionalistický venkov (jenž tvořil 90 %
země a obyvatelstva) byl ochoten přijmout tyto
změny pouze do té doby, dokud nebyl jeho způsob
života ohrožen, ale noví komunističtí vládci chtěli
své reformy, včetně oslabení vlivu islámských
duchovních, prosadit za každou cenu. To vyústilo v
několik povstání, zatímco již tak slabí komunisté
začali mezi sebou bojovat o moc. 

Martin Vacek

Vítězem tohoto boje se stala část strany, jež si přála
zmenšit vliv SSSR v zemi. Evidentně se komunisté nic
nenaučili z vlastního převzetí moci, a tak byli
kompletně překvapení, když sovětská armáda
vstoupila na Vánoce roku 1979 do země, pobila ty
komunisty, kteří byli proti ní, a znovu dosadila sobě
loajální straníky k moci. Pak se ovšem SSSR pokusil
získat pod kontrolu celý Afghánistán. Operace, která
neměla trvat déle než rok, se protáhla na dlouhých
deset let, vyžádala si desítky tisíc mrtvých sovětských
vojáků a obdobný počet afghánských partyzánů
(mudžáhidů) a mezi milionem a dvěma miliony
mrtvých afghánských civilistů. Roku 1989 SSSR
konečně ze země ustoupil (do roku 1991 bude
zbraněmi podporovat zbytky místních komunistů) a o
2 roky později, částečně i kvůli vyčerpání z této války,
se zhroutil.
Ale odchod SSSR nebyl koncem afghánského neštěstí.
Mudžáhidi nebyli sjednocená skupina (tvořili ji např:
umírnění a radikální islamisté, demokraté,
podporovatelé bývalého krále a různé národnostní
menšiny). Byly také podporováni různými
zahraničními státy (např: Pákistán, USA, Írán či
Saudská Arábie),z nichž každý měl vlastní zájmy. Po
konečném pádu prosovětské vlády se téměř okamžitě
rozpadla jakákoliv jednota. Umírněná mezinárodně
uznaná vláda byla obležena v Kábulu a na severu země
radikálními islamisty, zatímco mnoho náčelníků,
lokálních vůdců a skupin banditů si po celém
Afghánistánu získali vlastní území. A do této situace
vstoupil Tálibán.
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Původně šlo o skupinu mladých, v Pákistánu
vyškolených studentů, která se postavila skupinám na
jihu země, jež terorizovaly místní civilisty. Tálibán
zažil mezi lety 1994 a 1996, skrz příslib bezpečnosti,
přísnému dodržování islámského práva a ukončení již
extrémně dlouho trvající války, strmý vzrůst moci v
sílu, kontrolující 80 % země a dokázala dobýt hlavní
město Kábul (nutno dodat se značnou podporou svých
chlebodárců v Pákistánu). Tálibán nedokázal dobýt
pouze hornatý sever země, kde se proti němu
postavila takzvaná Severní aliance (nástupci umírněné
afghánské vlády), pod vedením proslulého velitele
Ahmada Šáha Masúda (tzv. Lev z Pandžšíru), jenž
předtím mnohokrát porazil sovětskou armádu. Ve
zbytku země zavedl Tálibán vládu tvrdé ruky, kdy
brutálně potlačoval své odpůrce, vynucoval si svou
radikální verzi islámského zákona, porušoval lidská
práva a ničil neislámskou kulturu.
I přes neúplnou kontrolu své země se Tálibán stal až
příliš jistým ve své pozici síly a dovolil teroristické
organizaci Al-Káida usadit se ve své zemi, kde také její
vůdce Usáma bin Ládin naplánoval teroristické útoky z
11. září 2001. Poté, co vůdce Tálibánu Muhammad
Umar odmítl vydat tuto organizaci do USA, provedly
vojenské síly NATO (včetně České republiky) spolu se
Severní aliancí (již bez Masúda, jenž byl zavražděn dva
dny před 11. zářím), invazi do Afghánistánu. Tálibán
byl za dva měsíce vojensky rozdrcen, ale značná část
jeho členů unikla do Pákistánu, či se stáhla do hor.
Snaha USA a jejich spojenců vybudovat v Afghánistánu
stabilní demokracii se často střetávala s
nepochopením místních tradic, dosazení
neoblíbených či zkorumpovaných politiků a neochota
dohodnout se s mnoha z místních tradičních vůdců
vedla již 2 roky po invazi k postupnému novému
vzestupu Tálibánu. Následující 2 dekády se dají
jednoduše charakterizovat jako pomalé oslabování
vůle USA a jejich spojenců v zemi zůstat, pozvolné
posilování Tálibánu a pomalé, ale jisté zhroucení
důvěry Afghánců ve své demokratické politiky. 

Co dál čeká Afghánistán? Na to nikdo nemá jistou
odpověď. Tálibán se zdá o dost méně jednotný než
dříve a pravděpodobně ho čeká intenzivní vnitřní boj
o moc, podobně jako dříve postihl i afghánské
komunisty. Opozice, i když nyní poražena, možná
také ještě dokáže znovu povstat. To všechno jsou však
pouhá možná. Co se opravdu stane, uvidíme v
následujících dnech, měsících a letech. Snad bude
výsledkem mír, který konečně ukončí tolik dekád
strašlivé války.
Na úplný závěr bych pouze rád doporučil několik
kvalitních zdrojů informací k nedávným konfliktům a
dějinám Afghánistánu. Základ získaný v tomto článku
si například můžete rozšířit v knihách jako: Džihád
proti Kremlu: Sovětská válka v Afghánistánu a zrod
Al-Káidy od českého novináře Martina Nováka, či
Dějiny Afghánistánu od Jana Marka a v řadě dalších
děl odborné literatury dostupných v českých
knihkupectvích.

Asi už není tak překvapující, že se kontrola afghánské
vlády nad zemí zhroutila tak rychle. Vůdci
zahraničních států si mysleli, že jimi vycvičená
afghánská armáda dokáže vydržet mnoho měsíců, ne-
li let. Tálibán ovšem znal svou zemi daleko lépe než
USA. Domluvil se s místními vůdci a důstojníky, načež
celé jednotky afghánské vládní armády složily své
zbraně bez boje . Ještě než se koaliční síly stáhly z
Afghánistánu, Tálibán dokázal rychle dobýt Kábul.
Také se pojistil proti nové severní alianci a jako první
dobyl hornatý sever, s výjimkou provincie Pandžšír.
Tam se po pádu Kábulu shromáždily zbytky afghánské
armády a místní dobrovolníci pod vedením bývalého
velitele afghánské rozvědky a prozatímního
prezidenta Amrulláha Sáliha a Ahmada Masúda
mladšího. Po dvou týdnech bojů byl tento odboj nucen
opustit nížiny a stáhnout se do hor. Osud Sáliha je
nejasný, ale Masúd mladší již o sobě dal vědět a vyzval
Afghánce k odporu (několik tím vyvolaných
demonstrací bylo Tálibánem rozehnáno). Situace není
jasná (většina zdrojů informací je na jedné z válčících
stran), situace protitálibánské opozice se však zdá být
chmurná.
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Bezpečnostní problematika v
Afghánistánu aneb předvídatelný „konec”
nekonečné války

Předtím než se pustíme do historie a přítomnosti
bezpečnostní problematiky v Afghánistánu, musíme
si nejprve připomenout připomenout jeden možná
poměrně samozřejmý fakt. Války nemohou trvat
věčně. Území nemohou být okupována věčně. I v
rámci státotvoření přijde chvíle, kdy nově vzniklý
stát potřebuje být soběstačný, potřebuje se postavit
na své vlastní nohy.
Záminkou pro válku musí být něco dosažitelného,
hmatatelného. A po dosažení cíle se musí válka
ukončit. Ovšem posledních několik dekád se na tyto
věci zapomíná. Území jsou často okupována celá
desetiletí a vždy to je z důvodu představy, že by se
dala vyhrát jedna jediná válka a celý národní nebo i
světový problém by se tím mohl nějak vyřešit. Ale
takto svět nefunguje. A pochopení tohoto základního
bodu je podle mého klíčové k pochopení nejen
současné bezpečnostní problematiky v
Afghánistánu, ale i v mnoha jiných zemích.
Z názvu článku jste pravděpodobně odvodili, jak
tento konflikt vnímám a možná i moje politické
přesvědčení. Ale důvod, proč jsem ho tak
pojmenoval, nebyl nutně kvůli tomu, k jaké se hlásím
ideologii, ale protože teď probíhající stav v
Afghánistánu byl už roky předvídán několika vyššími
americkými veliteli. Více než 400 vysoce
postavených amerických představitelů, úředníků
Bílého domu, generálů, diplomatů a i afghánských
občanů po celou dobu této války zastávalo názor, že
americká vláda nevěděla, co přesně v Afghánistánu
dělala, neměla žádnou strategii a 20 let uváděla
americké občany v omyl. A protože Tálibán, největší
protivník cizích v Afghánistánu přítomných armád,
není jen nějaká politická strana, ale náboženské a
etnické hnutí nejpočetnější demografické skupiny –
Paštunů – nemohla tato válka dopadnout nijak jinak
než prohrou pro západní síly. Dokonce i samotní
američtí generálové považovali tuto válku za
„nevyhratelnou” a mysleli si, že se na ni bude
vzpomínat jako na „špatnou”. Už v říjnu roku 2002,
to znamená kolem půl roku poté, co válka vůbec
začala, měli i ministři obavy z této války. Tehdejší
prezident Spojených států George W. Bush pronesl
projev k Virginia Military Institute.

 

Rufus F. Kovtun

Pan prezident Bush už i tehdy mluvil o obavách, že se
Afghánistán může proměnit ve šlamastyku, jako byl
Vietnam nebo to, co se v Afghánistánu stalo
Sovětskému svazu nebo v 19. století Británii. A
zlehčoval tyto obavy, říkal: „Nebojte, nezabředneme
do toho,” a „To se nám nestane.”
A víme, že ve stejný den, co pan prezident Bush měl
tento projev, jeho ministr obrany Donald Rumsfeld
nadiktoval memorandum několika svým generálům a
nejdůležitějším pobočníkům v Pentagonu (sídlo
ministerstva obrany Spojených států). A řekl pravý
opak. Vyjádřil svůj skutečný strach, že by do konfliktu
Amerika mohla zabřednout velice snadno. Řekl, že
pokud nepřijdou s plánem, jak stabilizovat
Afghánistán, tak nikdy nedostanou americkou
armádu z Afghánistánu. A to memorandum ukončil
jedním slovem. Bylo tam napsáno: „pomoc!”
A právě to se i stalo. Spojené státy americké spolu se
svými spojenci v Afghánistánu zabředli, a to
velkolepě. Dvacet let, dvě stě dvanáct tisíc mrtvých
vojáků, čtyřicet šest tisíc zavražděných civilistů, a to
všechno jen proto, aby se Afghánistán ocitl v úplně
stejné pozici, ve které byl před dvaceti lety s
Tálibánem u moci. A přitom jsme věděli už od
začátku, že výsledek bude právě takový.
V tuto chvíli se dá o Afghánistánu mluvit jako o
Tálibánu. Po stažení amerických a spojeneckých vojsk
vznikl takzvaný Druhý odboj, druhá iterace Severní
aliance, která bojovala proti Tálibánu v 90. letech. 
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Ale tento druhý pokus němá už stejnou sílu, jakou měl
první.
Jediná sporná provincie Afghánistánu je v tento
okamžik Pandžšírské údolí, poslední útočiště odboje a
klíčová základna dřívější Severní aliance. Oblast je
však sporná jenom proto, že po formálním dobytí
tohoto posledního koutu odboje v něm byli bojovníci
za svobodu vytlačeni do hor, podobně, jako se jednou
stalo Tálibánu. Není ale jasné, jestli máme věřit
Tálibánu, když říká, že Pandžšír plně ovládl a že odboj
byl zničen, nebo jestli máme věřit odboji, když říká, že
jenom „takticky ustupuje” a že jsou ještě „všude po
celém údolí”. Jediná jistota ale je, že je po Pandžšíru
ticho, a že nevidíme žádné náznaky aktivního odporu,
nebo boje vůbec.

Jak už jsem zmínil, Tálibán a paštúnválí je pro
Paštuny vše. Je to víra, rodina, způsob života. Ve
chvíli, kdy se cizí armády začaly stahovat, byla většina
území považována za sporné. Když už vám nikdo
nestojí v cestě obsadit území a znáte terén jako svoje
boty, tak se nechráněné území velmi lehce a rychle
obsadí. Jeden z možných důvodů pro úspěch útoku
Tálibanu proti údolí Pandžšír mohl souviset s
předchozími pokusy Druhého odboje expandovat do
sousedních provincií. V souvislosti s tím kontroloval
Druhý odboj příliš velké území na to, aby ho mohl
efektivně bránit.
Toto byl nejdelší vojenský konflikt v historii
Spojených států. Jak už jsem výše zmiňoval, válka v
Afghánistánu překročila své na začátku dané
parametry. Nemusíte být pacifista, aby vám bylo po 20
letech bezvýsledné vojenské okupace zřejmé, že nemá
smysl vést válku proti způsobu života, náboženství,
víře a kultuře jako celku.

Druhý odboj vede Ahmad Massoud, syn Ahmada
Shaha Massouda, který byl sám také partyzánem,
nejdřív proti sovětské okupaci mezi lety 1979 až 1989
a později se stal vůdcem celé Severní aliance v boji
proti Tálibánu, než byl na něj spáchán úspěšný
atentát 9. září 2001. Někteří se domnívají, že za tímto
atentátem stál sám Osama bin Laden, ale bez ohledu
na to, jestli to je pravda, nebo ne, je zřejmé, že jeho
smrt měla jasnou spojitost s osudovými událostmi
dva dny později. Sám Ahmad Shah Massoud varoval
před teroristickým útokem na půdě Spojených států
amerických ve svém projevu Evropskému parlamentu
o několik měsíců dříve. Západnímu pozorovateli může
přijít trochu nesrozumitelné, jak mohl Tálibán v
rámci několika týdnů ovládnout v zásadě celý
Afghánistán. Musíme si ale uvědomit, že i když v
jednu chvíli byla většina Afghánistánu pod kontrolou
Ameriky a spojenců, tak Tálibán nikdy neodešel, a ani
nemohl. 
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Stav lidských práv a
humanitární problematika

Evropská unie byla v kontaktu s radikálním
islamistickým hnutím Tálibán delší dobu. Koncem
srpna tohoto roku Talibán obsadil Afghánistán a
převzal kontrolu nad státem. Avšak EU pozici
povstalců neuznala. Ale navrhla navýšení humanitární
pomoci a poskytnutí financí zemím, které se podílí na
podpoře pro afghánské uprchlíky. Von der Leyenová
uvedla, že doporučí zvýšení stávající částky 57
milionů eur, které Evropská komise tento rok
vyčlenila na humanitární pomoc pro Afghánistán.
Rozvojová pomoc EU je však podle předsedkyně
podmíněna dodržováním lidských práv, dobrým
chováním vůči menšinám a respektu k ženám a
dívkám.
„Můžeme poslouchat slova Tálibánu, ale budeme je
posuzovat v první řadě podle jejich skutků a činů,"
citovala von der Leyenovou agentura Reuters.
Evropská komise je podle ní připravena poskytnout
finance těm unijním zemím, které pomůžou
afghánské uprchlíky přesídlit. Pomoc se zvýší na 200
mil. eur. Bude to nad rámec příspěvků členských států
na pomoc afghánskému lidu. Podmínka –
dodržováním lidských práv a práv žen. Respektování
práv rozhodne, jaký díl pomoci poputuje přímo do
Afghánistánu a jaký díl do okolních zemí.
Na druhou stranu s lidskými právy je to mnohem
horší. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva,
Michelle Bacheletová, řekla, že dostala dost
věrohodné zprávy o porušování lidských práv. Jde
mimo jiné o popravy civilistů a bývalých příslušníků
afghánských bezpečnostních sil a také o omezování
práv žen a protestů namířených proti vládě Tálibánu. 
 Bacheletová prohlásila, že ve většině částech
Afghánistánu je omezována volnost pohybu žen a
některé dívky už nesmí chodit do školy. Potlačovány
jsou i klidné protesty. „Různé etnické a náboženské
menšiny Afghánistánu jsou také vystaveny nebezpečí
násilí a útlaku, když pomyslíme na vzorec závažného
porušování lidských práv za vlády Tálibánu v
minulosti a na zprávy o zabíjení a cílených útocích z
minulých měsíců," řekla Bacheletová.
 Od převzetí moci nad Afghánistánem 15. srpna se
Tálibán pokouší přesvědčit jeho obyvatele i zahraničí,
že se změnil a že jeho režim bude méně brutální než
ten z minulosti. Tálibán tvrdí, že bude respektovat
práva žen, a že média budou nezávislá a svobodná.
Problém je, že to tak zatím nevypadá. 

Kateřina Pražáková

Představitelé skupiny G7 (USA, Británie, Itálie,
Francie, Německo, Japonsko a Kanada) 24. 8. 2021
jednali prostřednictvím videokonference o situaci v
Afghánistánu a o stahování spojeneckých vojsk, pro
něž USA stanovily nejzazší termín 31. srpna. S blížícím
se datem byla situace na mezinárodním letišti v
Kábulu stále napjatější, mnohé země se snažily
evakuovat co nejvíce afghánských spolupracovníků,
kterým v zemi po změně režimu hrozilo nebezpečí. S
odchodem spojeneckých jednotek skončila evakuace. 
Momentální situace v Afganistánu (září) je finanční
krize a sucho. Vláda Tálibánu v současnosti nemá
přístup k rezervám afghánské centrální banky ve výši
devíti miliard dolarů, z nichž většinu drží Federální
rezervní banka v New Yorku. Zemi navíc postihlo
velké sucho, kvůli kterému Afghánistán přišel o 40
procent pěstované pšenice, neúroda ale postihla i
další plodiny. 
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Návrat vlády radikálního hnutí Tálibán přivedly
Afghánistán na pokraj humanitární katastrofy. OSN a
další mezinárodní aktéři se snaží zoufalým
obyvatelům pomoct a zajistit jim přísun základních
potřeb, zároveň ale hledají cesty, jak poskytnutím
humanitární pomoci neposílit novou vládu Tálibánu.
 „Nová vláda by měla hlavně vytvořit nová pracovní
místa, protože lidé jsou velmi chudí. Vidíte, jak
rozprodávají své věci, aby si mohli koupit alespoň čtyři
nebo pět kusů chleba,“ říká 70letý Hadži Nadera. Vedle
sebe má rozprostřený kus zaprášené látky a na něm
hromadu kuchyňského nádobí, které se snaží prodat.
Sám je předtím nakoupil od rodin, které zoufale
potřebovaly peníze, ať už na jídlo, nebo na útěk ze
země. „Tyto věci dříve patřily rodinám, které chtějí
odjet do Turecka, Evropy nebo do Kanady. Spousta lidí
se teď pokouší odejít,“ dodává. Není jediný, kdo usiluje
o sehnání peněz. V afghánských ulicích je v
současnosti mnoho rodin, které se snaží rozprodávat
majetek, aby si zajistily obživu či peníze na útěk. Krize
v Afghánistánu se totiž stále víc prohlubuje.
Tálibán sice usiluje o mezinárodní uznání a dobře si
uvědomuje, že bez zahraniční pomoci přijde vážná
krize, ale tu odmítá. Ukázalo to složení nově
představené vlády Afghánistánu.
V dočasném kabinetu není žádná žena, jsou v něm ale
zastoupeni představitelé „staré gardy“ Tálibánu,
který v zemi mezi lety 1996 až 2001 nastolil represivní
režim. „Afghánistán potřebuje po 20 letech války
pomoc… Ale toto je můj vzkaz pro západní země:
podmínky nebudou v případě afghánského lidu
fungovat. Pokud nám chcete pomoci, nestanovujte
nám dopředu žádné podmínky,“ vyzývá podle listu
The Wall Street Journal jeden z tálibánských úředníků
Zikrulláh Hašemí. Uvolnění peněz pro Afghánistán ale
není tak jednoduché. Americký deník upozorňuje, že
stávající protitálibánské sankce přímé spolupráci s
novými afghánskými vládci brání.

Do toho administrativa amerického prezidenta Joea
Bidena dává najevo, že je ochotná v humanitární
pomoci pokračovat, vše ale závisí na jednání a dalším
postupu ze strany Tálibánu. „Tálibán usiluje o
mezinárodní legitimitu a podporu. Naše poselství je
jednoduché: jakoukoliv legitimitu a podporu si budete
muset zasloužit,“ vzkazuje podle arabské televize Al
Džazíra americký diplomat Jeffrey DeLaurentis.Zatím
ale vše hovoří o opaku. Spojené státy tento týden
kritizovaly podobu nově představené afghánské vlády.
Talibán se stále snaží přesvědčit svět, že bude
respektovat práva svých občanů a slibuje zrušení
cenzury. Je asi spíš na každém zvlášť, aby prohlášení
věřil, či nikoliv. Ale s jistotou se výsledek tálibanského
snažení svět doví brzy. 
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Afghánistán je země, o které světová média nyní
denně referují, a to z různých úhlů pohledu. Časopis
Diplomat proto nemohl zůstat stranou. Tento článek
přináší čtenářům pohled na zájmy států, které se
nacházející v bezprostřední blízkosti Afghánistánu a
mají tak bezprostřední vliv na jeho vývoj, konkrétně
se jedná o Pákistán, ČLR a Írán.
Začněme prvně jmenovaným státem. Pákistán má s
Afghánistánem jedinečný vztah. Ten je založen nejen
na společné hranici, dosahující úctyhodných 2 500
kilometrů, a čilé obchodní výměně, ale především
stojí na etnicko-kulturním základě. Ta je založená na
paštunském etniku, které tvoří nejpočetnější etnikum
v obou státech. Paštuni jsou sice rozděleni do mnoha
klanů a rodů, avšak vzájemná solidarita mezi nimi je
natolik silná, že ji nedokázaly zlomit ani Spojené státy
americké. Proč tak chtěly učinit? Vysvětlení je prosté.
Paštuni tvoří drtivou většinu členů/bojovníků hnutí
Tálibán, proti kterému donedávna Spojené státy
bojovaly v rámci války proti terorismu. Byly to právě
paštunské kmeny na pákistánském území, které své
„bratry z druhé země“ vydatně podporovaly všemi
způsoby (hlavně jim poskytovaly potřebné zázemí pro
výcvik a plánování útoků na zahraniční síly v
Afghánistánu). Tato kmenová solidarita však
nekončila u jednotlivých kmenů, ale podle mnohých
pokračovala až do nejvyšších pater pákistánské
politiky. Samotná pákistánská vláda – oficiální
spojenec USA – byla několikrát tvrdě kritizována za
tuto podporu (z pohledu Západu se jedná o podporu
terorismu), což tvrdá dodnes. Americký prezident
Biden si například od ledna, kdy se oficiálně ujal
úřadu, ještě nenašel čas, aby zavolal pákistánskému
premiérovi Chanovi. Američané však nezůstávají jen u
diplomatických gest. V místních médiích padají na
účet Pákistánu i tvrdá slova o „vyvrhelském státu“,
jak nedávno pronesl americký generál McMaster,
který mj. pár měsíců vykonával funkci poradce pro
národní bezpečnosti v administrativně Donalda
Trumpa. Pro ty, kteří chtějí lépe pochopit současné
americko-pákistánské vztahy, je 4. série výborného
seriálu Homeland od společnosti Netflix dobrým
základem. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že vliv Pákistánu na
Afghánistán není bezvýznamný, čehož země bude
chtít bezesporu využít. Zájmů zde má hned několik. 

My se omezme na tři nejdůležitější. Je značně
pravděpodobné, že Pákistán bude jedna z prvních
zemí na světě, která oficiálně uzná novou
(tálibánskou) vládu, jinými slovy s nimi naváže
diplomatické vztahy. Výměnou za to bude chtít záruky
– stejně jako Američané – že Tálibán nebude na
afghánském území tolerovat organizace typu Al-
Kaida či Islámský stát, které na rozdíl od Tálibánu
hodlají pokračovat v útocích i mimo hranice
Afghánistánu. Pákistán jako sousední stát a spojenec
USA je doslova první na ráně pro tyto organizace.
Proto pákistánská vláda doufá, že vláda Tálibánu bude
úspěšná, resp. stabilní. Destabilizace přispěje nejen k
posílení výše uvedených organizací a tím zákonitě i
vyššímu riziku útoků, ale může rozproudit i další
uprchlickou vlnu. Zde se tak dostáváme k druhému
zájmu. Pákistán již nyní má na svém území přes 3
miliony afghánských uprchlíků, které značně zatěžují
jeho rozpočet. Podpora tálibanské vlády tak bude
výhradně směřovat k tomu, aby měla prostředky k
dostatečné stabilizaci země. Prostřednictvím podpory
však pákistánská vláda bude chtít splnit i svůj třetí
zájem, tj. udržet si nad Tálibánem jistou míru
kontroly a držet ho v rámci přiměřených mezí. To by jí
mohlo značně pomoct při vyjednávání s USA, které by
ji mohly odpustit předchozí „chyby“ a pokračovat, či
dokonce zvýšit finanční dotace, na nichž je Pákistán
závislý.

Afghánistán jako nová kořist
velmocenských zápasů
Dušan Ondráček
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Přesuňme se však na sever, kde zpovzdálí vše sleduje
čínský obr. I když to nemuselo být na první pohled
zřejmě, tak mu západní přítomnost v sousedním
Afghánistánu vyhovovala. Jelikož jestli je něco, co
čínská vláda „nesnáší“, tak je to nestabilita v
bezprostřední blízkosti čínských hranic. Za
dvacetiletou dobu, kdy byly přítomné západní země,
měl sice Afghánistán do stability daleko, ale vždy
může být i hůř. Černé scénáře jsou natolik reálné, že se
v rámci odborné veřejnosti již začalo aktivně
debatovat o další vojenské intervenci do Afghánistánu,
tentokrát ze strany ČLR. Zároveň není jisté, jaký postoj
někteří členové Tálibánu vůči ČLR zaujmou. Tálibán je
nejen paštunské, ale i islámské hnutí, které nelibě
nese, když je někde „pošlapáván“ islám. Podíváme-li
se na dění v ČLR, konkrétně provincii Sin-ťiang, kde
žijí čínští muslimové (Ujgurové), jsou čínské obavy víc
než reálné. Systematická snaha je zlikvidovat (slovy
čínské vlády převychovat) může být pro Tálibán
záminkou k útoku. Nemluvě o tom, že v řadách hnutí
bojuje několik stovek Ujgurů. Bude zajímavé sledovat,
zda Tálibán nakonec zvolí ochranu svých bratrů, či se
pragmaticky zaměření na lepší vztahy s čínskou
vládou. Ta, jak již mnohokrát dokázala, je schopná
spřátelené vlády všemožně podporovat. Čínské
investice do infrastruktury nejsou jen ve snech našeho
pana prezidenta, ale někde nabývají skutečné podoby.
Hnutí Tálibán, které se bude chtít ukázat před
afghánským lidem jako schopné vlády, by bezesporu
nové dálnice a železnice, postavené čínskými firmami,
bezesporu „bodly“. Buďme však realisté. Čínská vláda
toto činí nejen s cílem zlepšit vztah s danou zemí, ale
tato výstavba zapadá do jejího celosvětového plánu na
ovládnutí světového obchodu, který známe pod
heslem „Nová hedvábná stezka“. Jinými slovy je to
nástroj k dosažení dominantního postavení v této
oblast a tím i posílit celosvětové postavení ČLR. V
případě korektních vztahů s Tálibánem je pak
očekávatelné, že se Číňané pustí do toho, co činí již v
mnoha afrických státech, tj. těžby místního nerosného
bohatství, na které si zatím – kvůli neustálým válkám
– nikdo pořádně „nesáhl“. Kontrola nad dalšími
těžebními oblastmi kovů a minerálů, které jsou tak
potřebné pro výrobu čipů, baterií a další elektroniky,
by ještě víc posílila postavení ČLR nad tímto
strategickým trhem. Již nyní vyrábí 1/3 těchto
produktů, na kterých je závislý každý stát.
Jako poslední se podívejme na Írán. Jistou podobnost
mezi Íránskou islámskou republikou a hnutím Tálibán
můžeme nalézt - oba usilují o nastolení islámské
vlády (v případě Íránu můžeme tento cíl označit za
splněný). 

Na druhou stranu Írán se zatím chová na výsost
pragmaticky a 900km hranici s Afghánistánem velmi
bedlivě hlídá. Jednak se obává příchodu afghánských
uprchlíků, kterých v zemi již nyní žije přes 2,5
milionů, ale zároveň přistupuje k Tálibánu se značnou
podezřívavostí. Není se čemu divit. Oba subjekty sice
usilují o stejný cíl, ale vycházejí z odlišných ideových
základů. Zatímco Írán je centrem šíitského islámu, tak
Tálibán je sunnitské hnutí, které vydatně podporuje
Saúdská Arábie, mj. úhlavní geopolitický soupeř
Íránu. Pro konzervativní sunnity je šíita de facto
odpadlík od islámu, a proto někteří z nich se nebojí
proti těmto „šíitským odpadlíkům“ použít sílu. I
přesto mezi oběma probíhá čilá a evidentně úspěšná
komunikace. Podle odborníků to byl právě Írán, který
prosadil, aby jeden z nových afghánských guvernérů
byl šíita. Budoucí íránsko-afghánské vztahy tak s
velkou pravděpodobností budou pragmatické a
ideologie bude odsunuta na vedlejší kolej. Vše se však
může změnit, pokud se v rámci Tálibánu a tedy i
afghánské vlády prosadí křídlo, které lpí na
doslovném na právu šaría. 



Hnutí přísaha

DIPLOMAT \ 12   

Letos, dne 8. dubna se mezi politickými hráči nově
objevila Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty. Jak
Šlachta, tak i jeho hnutí začali nabírat na síle a na
popularitě i přes kontroverzní současnost a minulost
- které jsou spojené s hnutím, ale také se samotným
Šlachtou. Jak je ale vůbec možné, že si tak mladé hnutí
a jeho předseda za tak krátkou dobu získávají čím dál
silnější podporu, která již nyní zaznamenává raketový
vzestup, jenž podle aktuálních průzkumů předpokládá
účast Přísahy ve sněmovně? Kdo vlastně vůbec je
Robert Šlachta?
Robert Šlachta před svou politickou kariérou zastával
funkci ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu (ÚOOZ). Ten v roce 2016 opustil po
reorganizaci - sloučení Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu s Útvarem odhalování
korupce a finanční kriminality do jednotné Národní
centrály boje proti organizovanému zločinu (NCOZ) -
ta vedla, mimo jiné, k zániku ÚOOZ jakožto
samostatného orgánu.
Následně, roku 2019, Šlachta odešel do civilu. Ve svém
vyjádření uvedl, že ho k tomuto odchodu dotlačila
situace kolem zrušení ÚOOZ. Se Šlachtou odešli i jeho
kolegové - Tomáš Sochr, Jaroslav Pelc a Jiří Komárek.
Tito lidé dnes působí po boku Šlachty jakožto
místopředsedové ve hnutí Přísaha.

Proč je české společnosti téměř neznámý Šlachta
vlastně docela známou osobností?

Šlachtu pozitivně a zároveň negativně proslavila jeho
bývalá kariéra. Byl to totiž právě on, kdo vedl zásah na
Úřadu vlády České republiky v kauze Nagyová, která
bezpochyby napomohla k pádu Nečasovy vlády.
Negativní reakce na tento zásah vzbudily postupy,
které (nejen) během tohoto zásahu Šlachta použil.
Vzhledem k tomu, že jsme se s nimi setkali i v dalších
Šlachtových operacích, budeme jim pozornost
věnovat o pár řádků níže.
A právě zde se tvoří osobnost hnutí Přísaha jménem
Šlachta. Tomu, jako každé velké osobnosti, nesmí
chybět lákavý příběh, který poskytuje odůvodnění
jejího rozhodnutí pro vstup do politiky. Svůj příběh,
tak jak ho alespoň vykládá sám Šlachta, může čtenáři
našeho časopisu vyznít tak, jakoby byl vystřižen z
nějakého kriminálního seriálu. 

Jaroslav Hassman

Robert Šlachta vystupuje ve svém příběhu jako
spravedlivý policista, jehož práci ,,kazili" jeho
nadřízení a možná i zkorumpovaní byrokraté, kteří
nesouhlasili s jeho postupy. On proto nyní usiluje o
pozice v poslanecké sněmovně a vstupuje do
politického života, do kterého vlastně ani nechtěl, aby
se vypořádal s byrokraty, se kterými měl tu
zkušenost, „těmi nahoře“ a všeobecně korupcí - aby
konečně nastal pořádek.
Takový důvod pro vstup do politiky jistě zní dobře
nejen fanouškům kriminálních seriálů. Výklad je ale
potřeba mít kompletní i z druhé strany – té kritické.
Jak autor tohoto článku sliboval výše, zaměříme se
nyní na onu kontroverzní část Šlachtovy bývalé
policejní kariéry – tedy postupy, které užíval jakožto
ředitel ÚOOZ.
Během svého působení v ředitelské funkci užíval
specifické postupy, které zahrnovaly mimo jiné i
nelegální odposlechy či prohledávání majetku, který
neměl s případem (a tedy i se Šlachtovými
pravomocemi) nic společného.
Co však dále zhořčuje Šlachtův příběh, je další
skutečnost, jež opět souvisí s jeho kontroverzní
minulostí. Pokud si prolistujeme téměř prázdný
program Přísahy, nalezneme v něm bod vztahující se
k organizační struktuře policejních jednotek. Pakliže
si onen programový bod přečteme, dozvíme se, že by
Šlachta chtěl organizační strukturu policejních
jednotek navrátit do stavu před rokem 2016 – tedy
rokem, kdy odešel.
Toto zjištění může oprávněně vzbuzovat obavy ze
Šlachtova možného budoucího působení v politice.
Jedna z otázek, kterou bychom si mohli pokládat, by
mohla znít: Co když by Šlachta mohl během svého
působení v parlamentu navyšovat pravomoci policii a
vypořádat se tak s těmi, které se mu díky jeho
kontroverzním postupům nepovedlo dostat?
Tato otázka se přirozeně rozvíjí dále. Mohly by se
takové praktiky jako jsou odposlechy, razie, atd.
rozšířit a používat proti opozici či přímo proti jiným
„nepříjemným“ subjektům? S těmito většími
pravomocemi by mohla přijít také větší brutalita třeba
vůči demonstrantům.
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Další kontroverzí Roberta Šlachty, podle kritiků, je
prezentace sebe sama. Proč? Jelikož je bezpochyby
podobná té Babišově. Jistě zde můžeme vypozorovat
jistý vzorec.
Šlachtova prezentace sebe sama spočívá v příběhu
bývalého policisty zhrzeného byrokraty, politiky a
korupcí, který vstupuje nyní do politiky s cílem s nimi
„skoncovat“. Jaká byla prezentace Babiše? V období
2011 – 2013 také prohlašoval, že jeho vstup do politiky
ovlivnilo nepřijatelné chování politiků a narůstající
korupce. Proti nimž také vypálil předvolební salvu
slibů o radikální změně, to vše pod volebním heslem
„Řídit stát jako firmu“.
To, jak dopadly Babišovy sliby, nechává autor na
čtenáři. Nicméně Šlachta sám v médiích prohlašoval,
že se mu tyto sliby zamlouvaly, ale konečný výsledek
byl podle Šlachtových slov bohužel jiný, a tedy
nenaplnil jeho očekávání. Šlachta tato prohlášení v
médiích doplňuje argumentem, že on bude jiný než
premiér Babiš po vstupu ANO do sněmovny a že právě
proto se chce dostat do sněmovny, aby proměnil
protikorupční hesla a sliby konečně v činy.
Šlachta jistě dále získává body navíc tím, že se, mimo
jiné, ve svém příběhu prezentuje jako státní
zaměstnanec, a nikoliv miliardář, který zároveň není
žádným „velkopodnikatelem“ podporován, a že je
mužem, který sám zažil chvíle, kdy musel, dle svých
vlastních slov: „obracet každou korunu“.
Premiér Babiš se na druhé straně před lidmi
prezentoval jako miliardář, nikoliv jako politik, a že
jako takový přeci nemůže být ovlivněn jinými
miliardáři, natož využívat politickou moc k obohacení
svých firem.
Vraťme se však na okamžik k Šlachtově prezentaci
sebe sama, konkrétně k bodu o podpoře
velkopodnikateli. 

Andrej Babiš sám pochválil Roberta Šlachtu a jeho
způsob vedení kampaně – který má bezpochyby také
vliv na Šlachtův úspěch. S politickými kampaněmi
však nevyhnutelně souvisí i politický marketing. Zde
se dostáváme do další kontroverzní situace, jelikož
pro Přísahu pracují 2 lidé, kteří dříve poskytovali své
služby hnutí ANO. Těmito osobami jsou Martin
Štěpanovský (do r. 2020), a Zuzana Gedeonová (do r.
2018). Oba pracovali po boku s Markem Prchalem -
marketingovým poradcem Andreje Babiše.
Nejen pochvala od premiéra Babiše, ale i otázka PR
týmu Přísahy vedou přirozeně k zamyšlení, zdali
Přísaha vlastně není spojencem hnutí ANO, které nyní
před volbami stojí proti mocnějším oponentům,
jakými jsou sílící koalice Piráti a Starostové či SPOLU.
Nyní je však čas zaměřit se blíže na otázku: Proč lidé
podporují hnutí Přísaha?
Přísaha efektivně cílí na voliče a nahání politické body
díky své kritice vlády ANO, konkrétněji jejímu
přístupu v boji proti pandemii Covid-19. Během
tohoto období se zaměstnanci ve zdravotnictví stali
jedněmi z nejviditelněji negativně zasažených lidí.
Zdravotnický personál zůstával během tohoto
temného období v práci přesčas a byl zároveň s tím
déle vystavován přímému riziku nákazy. Navíc lékaři
museli, kvůli nedostatku personálu a zdravotních
potřeb, mnohdy sami rozhodovat o tom, kdo zůstane
naživu a kdo zemře. Do tohoto prostředí byli nasazeni
na pomoc i studenti lékařských fakult.

Je otázkou, jak si Robert Šlachta představuje
velkopodnikatele, když od Miloše Fürsta - majitele
firmy ILV, která vyrábí přes 800 typů elektronických
desek - obdrželo jeho hnutí finanční dar ve výši 3 000
000 Kč – tedy maximálně možný dar. Shodou
okolností tento podnikatel finančně podpořil i
kampaň Andreje Babiše v minulých volbách, o čemž se
ostatně pan Fürst v médiích vyjádřil. Ale zpět k
podobnosti s Babišem!



Mnozí z tohoto personálu nemocnic stáli čelem, krom
smrtelného ohrožení na životech svých a svých rodin,
také nevyplácení odměn a zpožděným mzdám. Lékaři
pak měli od státu dostávat odměny, které nejenže
nechodily lékařům rovnoměrně, ale nešly také všem
zaměstnancům. 
Nedostatek nemocnic a vybavení časově sahá do
období vlády Václava Klause. A to si Šlachta jistě
uvědomuje, stejně tak jako velká část populace, která
Klausovu vládu zažila. Proto Šlachta, vystupující
jakožto bývalý příslušník bezpečnostních složek,
využívá této situace. Útočí na přístup vlády v boji proti
pandemii, kdy ono složité temné období Šlachta na
webových stránkách Přísahy výrazně označuje jako
„PRIVATIZACI ČÍSLO 2“, během které, dle jeho slov,
lidem tečou peníze ze společného rozpočtu do
pochybných firem napojených na lobbisty. Šlachta si
velmi dobře uvědomuje, jakou pozornost slovo
privatizace vyvolává mezi zaměstnanci, a to obzvláště
v situaci související se zdravím a zdravotnictvím.
Průměrným voličem Přísahy nemůže být„jen“ bývalý
volič ANO, ČSSD, KSČM či SPD atp. Hnutí si získává i
voliče z koalic SPOLU a PirSTAN – nejspíše ty, kteří je
volí pouze jako alternativu proti hnutí ANO. Přísaha
zkrátka vystupuje jako mladé hnutí slibující jinou
„originální“ a radikální změnu, a to v čele s novou
vedoucí tváří s odlišnou historií. Část lidí patrně
najednou nevidí radikální řešení v řízení státu jako
firmy miliardářem, obraně před migrací polovičním
Japoncem a nebo v upadajících radikálních
protibabišovských heslech vyzývajících ke změně
bývalým, stále se „racionalizujícím“ aktivistou.
Možná zkrátka vidí slib nové radikální změny, který
jim předkládá nové hnutí s novou tváří. Tváří nikoliv
miliardáře, politika či aktivisty, ale bývalého státního
zaměstnance/příslušníka policie, který je zhrzený
nejen politiky a byrokraty a který by zároveň mohl
nastolit změnu skrze jakýsi pořádek v politice.
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Analýza nadcházejících voleb
V dnech 8. a 9. října proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny. V těchto volbách si budeme moct vybrat z
22 subjektů – naše hlasy budou přepočítány dle
nového volebního zákona, který (na rozdíl od
předešlého) tolik nezvýhodňuje větší volební subjekty.
Zde je list největších politických stran a koalic, které
kandidují do Poslanecké sněmovny:

ANO 2011

S motem „Ano, bude líp“ a volebním sloganem „Až do
roztrhání těla“ kandiduje samostatně politické hnutí
ANO 2011. Hnutí bylo založeno v roce 2012 Andrejem
Babišem, deklaruje se jako protikorupční hnutí, co se
snaží prosadit dobré prostředí pro podnikatele a
živnostníky. Jeho volebním lídrem je Andrej Babiš,
dnešní premiér a předseda hnutí. Dle nejnovějších
průzkumů hnutí vyhrává a je možné, že dostane okolo
65 mandátů. 

Historie

Hnutí bylo zaleženo v roce 2012, kdy se silně
profilovalo proti korupci. Jeho kampaň byla založena
na korupčních kauzách ODS, ČSSD a TOP 09 – ostře se
vyjadřovalo proti vládě Petra Nečase (za ODS) či
Miroslavu Kalouskovi (za TOP 09). Ve volbách v roce
2013 bylo druhým největším politickým subjektem a
stalo se součástí kabinetu Bohuslava Sobotky (za
ČSSD) společně s KDU-ČSL. Volby 2017 přinesly
nejhorší výsledek ČSSD a nejlepší výsledek hnutí ANO
2011, kdy získalo 29,6 % všech hlasů, a proto Miloš
Zeman jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády a
pověřil ho se sestavením kabinetu.  

Dominik Hlinka
Nejdříve Babiš zvolil cestu nestraníků (Babiš tomuto
bude říkat „úřednická vláda“.), ta však nenašla
důvěru Poslanecké sněmovny a Babiš utvořil koalici s
ČSSD (s podporou komunistů). 

Program a kontroverze

Program je dle expertů nemastný a neslaný, spíše
vypadá, že jde od PR týmu hnutí, než aby projevoval
snahu změnit zemi, v současnosti nehlasují poslanci
hnutí jednotně, a proto je těžké profilovat stranu.
Kampaň hnutí začalo v Ústeckém kraji, klíčovým
tématem bylo zdravotnictví, později se setkal Babiš
starší a mladší. Kolem syna Andreje Babiše panuje
několik kontroverzí. 
Jeho hlavní psychiatrička byla a je členem hnutí ANO
2011, později manžel této psychiatričky vzal Babiše
mladšího na Krym v době, kdy vznikaly roztržky mezi
Ruskem a Ukrajinou. Další kontroverzí je kauza Čapí
hnízdo, Babiš mladší má za to, že byl využit jako bílý
kůň v dotačním podvodu svého otce. Proti tomu, aby
Babiš starší pobíral dotace, jako je to v případě Čapího
hnízda, se vyjádřil i Europarlament. Babiš starší je
vystaven trestnímu řízení.
Čapí hnízdo patřilo pod skupinu Agrofert, ta čelí
dalšímu sporu, a to za možnou otravu Bečvy.
Inspektoři a detektivové oznámili, že uhynulo 40 tun
ryb a že ve vodě byl nejspíš kyanid. Viník není znám,
populárním názorem však zůstalo to, že za otravu
může chemička Deza (patřící pod skupinu Agrofert).
Soudní znalec však s tímto populárním názorem
nepracuje a konstatoval, že má názor jiný.
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Historie

Koalice byla založena dne 9. 12. 2020 jako snaha
zvýšit si počet mandátů (starý volební zákon
zvyšoval nepoměrně počty mandátů větších stran) v
nadcházejících volbách. ODS a TOP 09 se v
posledních dvou volebních obdobích nepodílely na
žádné vládě, obě strany zažily propady v
preferencích (ODS při volbách v roce 2013 kvůli tzv.
kauze Nagyové, TOP 09 po silné kampani hnutí ANO
2011.). KDU-ČSL zažila mírný pokles, který je
spojován s její účastí ve vládě s ČSSD a ANO.

Piráti a Starostové

Koalice Pirátů a STANu se označuje jako středová,
liberální a progresivní volební koalice. Kandidátem
na premiéra a lídrem koalice je Ivan Bartoš,
sloganem koalice je „Vraťme zemi budoucnost“.
Koalice počítá s přijetím eura (ale ne v tomto
volebním období) a větší evropskou integrací,
plánuje odklon od spalování uhlí okolo roku 2030 a
má v programu manželství pro stejnopohlavní páry.
Koalice by mohla získat okolo 50 mandátů.

Program a kontroverze

Jak již dříve bylo zmíněno, KDU-ČSL byla vyčítána
účast na vládě s ANO. Stranám ODS a TOP 09 byly
vyčítány korupční aféry (Opoziční smlouva, kauza
„Padáky“, dříve zmíněná kauza Nagyové, ...). Někteří
členové ODS se vymezili kriticky vůči EU, další
členové ODS neodmítli spolupráci s ANO. Možnost
rozdělení koalice potvrdil i Marian Jurečka, který se
staví kriticky proti manželství homosexuálů –
„...bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci
vládních stran hlasovali volně, a manželství pro
všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice. Jurečka
v podcastu řekl, že bez této garance lidovci ve vládě
nebudou.“, uvedl Deník N.
Strana se profiluje jako (středo)pravicová,
ztotožňuje se s ideály Václava Havla a jeho
zahraniční politikou. Odmítla zvýšení daní, chce
„štíhlý“ stát, a to propuštěním až 13 % státních
zaměstnanců (dle Pekarové Adamové) a zrušením
slevy na jízdném, Stanjura vyslovil možnost
privatizace Českých drah a České pošty.
Strana nemá jednotné stanovisko k sňatkům
stejnopohlavních párů, k odklonu od spalování uhlí a
ani ke přijetí eura. 

Historie

STAN byl v koalici s TOP 09, později se plánovala
koalice s KDU-ČSL, z té však sešlo ještě před
volbami. Nyní utvořil koalici s Piráty, podobně jako
koalice SPOLU za důvodem získat vícero mandátů. V
obou politických subjektech byla většina členů pro
koalici. Piráti byli poprvé v Poslanecké sněmovně
minulé volební období. 

SPOLU

Trojkoalice KDU-ČSL, TOP 09 a ODS je dle
průzkumům druhým nejpopulárnějším politickým
subjektem, který může dosáhnout až na 51 mandátů,
označuje se jako konzervativně-liberální a
(středo)pravicový politický subjekt. Trojkoalice se v
programu orientuje na „Západ“, kdy souhlasí s
členstvím v NATO a v EU, k NATO se dokonce
vyjádřila jako „NATO First“. Společně s koalicí
PIRSTAN je označována jako „demoblok“. Po
volbách mají strany jít buď spolu do opozice, nebo
spolu do vlády. Slogan koalice je „SPOLU dáme Česko
dohromady“ či „Změna, které můžete věřit“. Lídrem
a kandidátem na premiéra je Petr Fiala, významnými
osobnostmi jsou i Marian Jurečka a Markéta
Pekarová Adamová.

Jednotně se staví kladně ke digitalizaci státu a
zdravotnictví, společně s dalšími politickými subjekty
podporují zvýšení platu učitelů na 130 % průměrné
mzdy.



Historie

Strana byla založena v květnu 2015 Tomiem
Okamurou a Radimem Fialou. Ve volebním období
2017-2021 měla 19 mandátů v PS. Ministerstvem
vnitra České republiky byla označena za „radikální,
extremistické a silně nacionalistické seskupení“. Od
roku 2019 až do současnosti odešlo několik členů,
nejvýznamnějšími jsou Lubomír Volný a Marian
Bojko, kteří založili svůj vlastní politický subjekt, dále
Robert Vašíček, který byl vyloučen za to, že dle svých
slov „kritizoval nedostatek demokracie v straně – po
vyloučení začal podporovat PIRSTAN, který je dle
svých slov „dostatečně demokratický, a proto si
zaslouží jeho hlas“.
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Program a kontroverze

Stranu je těžké profilovat, její sklony k pravicovému
nacionalismu, odmítání multikulturalismu a islámu
se přou s levicovým sociálním programem – zvýšení
důchodů, levné bydlení, ale i konec privatizace.
Zahraničně je SPD pro směřování zahraniční politiky
blíže k Rusku, přeje si vystoupit z EU a z NATO. 
SPD, třeba i exčlenem Robertem Vašíčkem, byla
kritizována za to, že je nedostatečně demokratická a
že je finančním projektem Tomia Okamury, který prý
stranu zneužívá k výdělku. Dále je dle zprávy o
projevech extremismu xenofobní a extremistickou
stranou se sklony k rasismu.

Program a kontroverze

Vůči STANu se údajně snažil najít materiál i předseda
ANO 2011, prý však nic nenašel. Vůči Pirátům se
objevuje mnoho hoaxů – často útočící na starší
obyvatele. Objektivně lze říci, že Piráti měli výroky,
které lze označit jako „trošku přes hranu“. Pirátský
poslanec Profant na půdě Sněmovny řekl (při
projednávání „manželství pro všechny“), že jsou ve
sněmovně konzervativní bílí páprdové, jejichž velká
část inklinuje k fašismu – Profant později vysvětloval,
že výrok byl primárně zaměřen na SPD (zmínil i
zprávu MVČR o extremismu).

SPD

SPD je po ANO 2011 největší politický subjekt, který
není koalice. Hnutí se staví proti korupci, je pro
odvolatelnost politiků, přímou demokracii a
referendum o vystoupení z EU. Založeno bylo
„odběhlíky“ z Úsvitu. Stranu vede Tomio Okamura.
Strana může dostat okolo 25 mandátů.



18 / DIPLOMAT   

Babiš vs Bartoš v Ústeckém
kraji

Volby do parlamentu roku 2021 - snad nejřešenější
téma napříč celou Českou republikou. Podíváme se
tedy do Ústeckého kraje, kde je již dlouhodobě velice
nízká volební účast (v některých okresech byly v
minulosti volby zrušeny- pozn.red.), což souvisí i s
nedostatečnými znalostmi o politickém dění u nás.
Letos se však ucházejí v tomto kraji o přízeň voličů
předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a proti
němu předseda strany Pirátů Ivan Bartoš, který nyní
je potenciální kandidát na nového premiéra pro další
volební období. Souboje mezi těmito stranami jsou
aktuálně opravdu napjaté, oba politici se pochopitelně
snaží zaujmout co nejvíce voličů, aby získali co
nejvíce poslaneckých křesel. Hnutí ANO je
označováno jako pravicová strana, Piráti jako
středolevicová, někteří o nich mluví jako o extrémně
levicové straně, ale to už je věc názorů. Nicméně,
jednu věc mají tyto strany společné, oba jejich lídři
jsou v určitých částech společnosti vnímáni jako
problematické osoby, které jsou potenciální hrozbou
pro budoucnost naší země. Andrej Babiš je často
spojován s jeho politickými, ale i osobními skandály,
například odvlečení Babišova syna na Krym, jeho
působení v StB, kauza Čapí hnízdo, či neúspěšné
vymáhání dotací pro firmu Agrofert. Hnutí ANO je
založeno především na silném populismu a mohlo by
ohrozit demokratický systém ČR. Toto hnutí volí
převážně senioři, lidé ze sociálně slabých vrstev
společnosti či lidé bez vzdělání. Hnutí ANO slibuje
občanům vyšší platy, sociální dávky, nízké daně,
příznivé podmínky pro podnikatele a naprostou
bezpečnost v našem státě. 

Kristýna Benešová

Jeho program slibuje ekologičtější státní
hospodářství, bezpečí v ČR, zajištění lepšího vývoje a
vzdělání pro děti, modernizaci ekonomiky, digitální
revoluci, boj s korupcí, manželství pro všechny a
podobně. Z mého pohledu to celé má jeden velký
problém. Jestliže se obě strany dostanou do vlády,
nebude to fungovat, protože mezi nimi panuje
obrovská nenávist a neschopnost spolu fungovat. To
by mohlo způsobit chaos a ohrožení demokracie v
naší vlasti. Závěr je takový, že ani jeden z nich není
vhodným kandidátem na premiéra. Mou otázkou tedy
zůstává, kdo nakonec zvítězí, a jestli oba pánové
budou zpytovat své svědomí.

Lidem se to zřejmě dobře poslouchá, je to také znát na
počtech hlasů, ale nedochází jim, že pokud by se tyto
plány zrealizovaly, tak bychom se tím dostali do
obrovského dluhu ve státním rozpočtu, který již v
současné době dosahuje astronomických hodnot.
Strana Pirátů, jak bylo zmíněno, je středolevicová
strana, která snaží přilákat především mladší voliče.
Problém ale nastává hned v několika věcech. Jednak je
jejich kampaň zaměřená proti osobnosti premiéra
Babiše, čímž si poštvává voliče proti sobě, a jednak je
předseda Bartoš velmi špatně vnímán hlavně starší
populací kvůli jeho vzhledu, ale také názorům, není
tak urputný, což lidé mohou vnímat jako jeho nezájem
o voliče. 
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Současná pandemická situace

Pandemie, v České republice bohužel stále často
skloňované téma. Spousta z nás by si jistě přáli, aby
tato situace skončila, a mnozí z nás se v hromadě
nových opatření a aktualit v pandemickém světě ani
nevyznáme. Tudíž bych tento článek ráda věnovala
aktuální situaci. 
Začnu tedy opatřeními, které platí od 1. září.
Respirátory jsou povinné v dopravních prostředcích a
vnitřních prostorech. Dále také na koncertech a jiných
hudebních představeních. V restauraci u stolu může
sedět 6 osob s výjimkou osob ze společné domácnosti.
Sportovní a kulturní akce jsou bez omezení počtu
diváků, avšak nad 3000 osob musí být alespoň
polovina diváků očkovaných. Bazény, koupaliště a
wellness jsou bez omezení kapacity. Ve službách, jako
všude jinde, se kontrolují buď testy nebo očkování.
Hromadné akce – nad 10 osob uvnitř (maximální
kapacita 1000 osob) respirátor, nad 30 osob venku –
respirátor (maximální kapacita 2000). Co se cestování
týče, je nutné sledovat tzv. semafor – zařazení země
dle množství nakažených a podle toho postupovat
(testování před odletem do ČR apod.) Ve školách se
nosí respirátory ve společných prostorách, to neplatí
při výuce.
Aktuálně je v České republice kolem 5 000 případů,
denní nárůst je přes 400 osob a kolem 100
hospitalizovaných. Nejhůře je na tom dle statistik
ministerstva zdravotnictví okres Opava. (78
nakažených na sto tisíc obyvatel) Dále je potom Vsetín
a Karlovy Vary s 50 nakaženými na sto tisíc obyvatel.
Hospitalizovaných bohužel přibývá. 17. 8. 2021 jich
bylo 171, což je nejvíc od 11. června.
Ke dni 18. 9. 2021 je v České republice celkem 6 040
218 očkovaných osob. Jak už víme, na vybraných
místech je možné očkování bez registrace. V Praze je
to možné na 4 místech – Westfield Chodov, Sluneční
náměstí, Hlavní nádraží a OC Nový Smíchov. Ústecký
kraj má možnost ve Foru Ústí nad Labem. Liberecký
kraj na krajském úřadě a v nemocnici Česká Lípa.
Jihomoravský v BVV, Bluendentu, Obchodním centru
Olympie a Bohémě Olomoucký kraj v Šantovce a
Moravskoslezský v Nové Karolíně.
Ministerstvo má v plánu spustit v průběhu září a října
studii PREVAL II. 

Kristýna Jurčeková

Jejím cílem je doplnit informace o stavu přítomnosti
protilátek a buněčné imunity proti koronaviru na
vzorku přibližně 8 tisíc osob včetně chronických
pacientů, zdravotnického personálu a osob
testovaných v roce 2020 při první fázi. Výzkum
proběhne v Praze a Olomouci. Jelikož se v poslední
době diskutuje o uznávání protilátek, toto by mohl být
krok vpřed.
Další krok udělal i Městský soud v Praze, když zrušil
tři části z nařízení ministerstva zdravotnictví. Jednalo
se o udělování víz a dlouhodobých pobytů. 
 Ministerstvo na konci srpna stanovilo skupiny osob,
u nichž nemohou úřady tyto žádosti přijímat.
Zastupitelské úřady měly řízení o vydání víz u
konkrétních skupin lidí pozastavit (to se netýká
pracovníků z Ukrajiny a pak těch, co přijeli do Česka
na sezónní práce nebo kvůli sportovním či kulturním
akcím.) Soud tak rozhodl na podnět Pražského
vzdělávacího střediska – jazykové školy. Zástupci
instituce uvedli, že více než rok nemohou prakticky
vykonávat svoji podnikatelskou činnost. Cituji: 
„Zájemci o kurzy, respektive jejich účastníci,
nemohou bez uděleného a vyznačeného víza
přicestovat do České republiky,“ uvedl advokát Jan
Zrcek, který vzdělávací středisko s právem udělovat
státní zkoušku zastupuje.



S volbami je vždy vítané přistoupit k hodnocení předchozích vládních kroků, kterých v
důsledku koronavirové krize bylo opravdu mnoho a některé z nich budou mít dopad na
celou generaci. Při jejich rekapitulaci vyvstává mnoho otázek, po jejichž zodpovězení
bychom měli mít jasnou představu o tom, zda vláda, která nyní předstupuje před voliče
s žádostí o novou podporu, byla úspěšná, či nikoliv. Pokud nemáte energii na
prozkoumáních předchozích čtyř let, nabízíme vám názory dvou táborů. Jeden, který
zastupuje Alexander Nagy, je toho názoru, že vláda Andreje Babiše nebyla úspěšná,
zatímco druhý tábor reprezentuje Šimon Míča. Přejeme vám zajímavé a inspirativní
čtení, které vám třeba pomůže při rozhodování.

Aréna 
     názorů
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Byla vláda Andreje Babiše
úspěšná?

Dušan Ondráček
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Proti
Polemika o úspěšnosti vlády Andreje Babiše je v
současnosti bezesporu velmi ožehavá. Premiér Babiš a
jeho hnutí ANO se už ale jen těžko vyhýbá silným
úderům opozice a stále novým na povrch
vyplouvajícím kauzám. Populistická hesla se míhají
občanovi před očima a převážná většina z nich míří
proti současné vládě. 
Velice kritizovanou věcí, kterou je důležité nejdříve
zmínit, je schopný PR team okolo premiéra a celého
hnutí. Je všeobecně známo, že veškerou komunikaci s
občany zajišťuje marketingový odborník Marek
Prchal. Nemožno Marku Prchalovi upřít, že
vymodeloval osobnost Andreje Babiše tak, aby
upoutal pozornost občanů a našel silnou voličskou
základnu. Velmi silná kampaň dokázala Andreje
Babiše dostat na vysoká místa české politiky. Jenže
tato silná kampaň se dnes, po vyplynutí všech kauz na
povrch, jeví jako slabý populismus, který přestává
upoutávat i ty nejzákladnější články voličské základny
ANO. 
Společně s Babišovou kampaní je kritizován fakt, na
kterou skupinu občanů míří. Jejím cílem jsou totiž lidé
v důchodovém věku. Sám Andrej Babiš je známý tím,
že v uplynulých letech kritizoval exministra financí
Miroslava Kalouska (toho času za TOP 09), který v
roce 2011, kdy ve funkci působil, výrazně snížil
důchody. Především z tohoto těžila Babišova kampaň,
která však úmyslně zastírala skutečnost, že se okolo
téhož roku odehrávala ekonomická krize, kdy byly
škrty nutné. Toto však méně zainteresovaní voliči
nevidí.
Další velice často diskutovanou problematikou je výše
schodku státního rozpočtu pro rok 2021. Ta činí
zhruba 500 miliard Kč, což je rekordní suma, a je
jasné, že tento dluh bude splácen ještě po dlouhou
dobu budoucími generacemi. Za vyšší výdaje nese svůj
podíl viny samozřejmě i pandemie viru SARS-Cov-2,
ale výše schodku byla vysoká již před pandemií.

Alexander Nagy

Už jako tragikomická se určitý čas jeví situace na
Ministerstvu zdravotnictví. Průběhem pandemie se
ukázalo, jak moc spolehliví jsou lidé, kteří
ministerské posty zastávají. Například exministr
Roman Prymula (nom. ANO), který v jedné z
nejhlubších fází pandemie vyzýval občany, ať se
nestýkají s jinými osobami, než je nutno. Vláda za
jeho působení vydávala opatření, která omezovala
pohyb občanů přes hranice okresů, nebo dokonce obcí
či místních částí, na jejichž území žijí. Právě ministr
Prymula byl zachycen reportéry deníku Blesk v
restauraci na pražském Vyšehradě s poslancem
Jaroslavem Faltýnkem (ANO) v době, kdy byl provoz
podobných zařízení zakázán. Lidé protestovali proti
politikům, kteří „káží vodu a pijí víno“ a požadovali
vyvození důsledků. Ty sice Andrej Babiš vyvodil,
Prymulu odvolal a Faltýnka přiměl k odchodu z
funkce předsedy poslaneckého klubu. Roman Prymula
se ale po svém konci na ministerstvu stal poradcem
premiéra a v době působení jeho nástupce Jana
Blatného (nom. ANO) byl dokonce přítomen na
jednání vlády, což vyvolávalo spekulace, že měl stále
silný hlas, co se vyhlašování opatření týkalo. Některá
opatření vlády byla zrušena Nejvyšším správním
soudem jakožto legislativně závadná. Nejedná se však
o jedinou kritickou situaci na ministerstvu –
například odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla
Zemana nebo znovuotevření kauzy Vrbětice dokazuje,
jaký je skutečný stav české spravedlnosti a zahraniční
politiky.
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Pro

Zvládla, či nezvládla – to je oč tu běží. Celý svět byl
vloni na jaře vystaven něčemu, co nemá obdoby.
Globální pandemie takového rozsahu tu nebyla od dob
španělské chřipky před 100 lety. Lidé, kteří si hrůzu
španělské chřipky pamatovali, už nejsou mezi námi
(až na vzácné výjimky dlouhověkých lidí). Bylo to tedy
něco, s čím nikdo neměl žádné zkušenosti, a ocitl se
tváří v tvář smrtelné chorobě. Když se vloni v únoru
začalo mluvit o mrtvých v Itálii, málokdo si dovedl
představit, že za měsíc se naše životy radikálně změní.
Vzpomínám si, jak jsem začátkem března varoval své
kamarády, že to povede k silně omezenému pohybu
osob, vše bude zavřené a budeme chodit jen do práce a
z práce. Nevěřili mi a říkali, že to není možné. O pár
dní později došlo k naplnění mých slov. Vláda České
republiky se rozhodla vyhlásit mimořádný stav a jako
první uzavřela všechny školy. A za pár dnů nákupní
centra, hospody, bary, fitness centra, divadla,
fotbalové stadiony atd. Mohly se setkat pouze dvě
osoby, bylo nařízeno všude nosit roušky. Hranice byly
uzavřeny. Okolní státy jako například Německo,
Polsko nebo vzdálenější Velká Británie poněkud
zaspaly a krutě se jim to vymstilo. Počty nakažených a
mrtvých u nich začaly radikálně stoupat. Navíc
pochybovaly o účinnosti roušek a zdráhaly se jejich
nošení ze zákona nařídit. Zdálo se, že Česká republika
zvládá danou situaci dobře, a proto si mohla dovolit po
určité době přísný lockdown uvolnit – zavedla
distanční výuku, s určitými omezeními otevřela
obchody a služby, částečně uvolnila ekonomiku.
    Pak ale přišlo léto. Lidem otrnulo a začali tlačit vládu
k uvolnění přísných restrikcí. Vláda tomuto tlaku
bohužel podlehla. Otevřela hranice, restaurace,
stadiony, roušky byly jen doporučené. Všeobecně se
říkalo, že už je to za námi. Na podzim ale přišlo kruté
vystřízlivění. Počty nakažených a mrtvých skokově
rostly a nemocnice se začaly rychle plnit pacienty s
těžkým průběhem covidu. Vše se opět zavřelo. V
prosinci vláda opět chybovala, když dovolila
rozvolnění s odůvodněním vánočních nákupů. V jednu
chvíli se zdálo, že české zdravotnictví zkolabuje.
Premiér Babiš varoval, že pokud nebudou Češi
dodržovat nařízená opatření, tak se z Česka stane
nové Bergamo. 

Šimon Miča

Vláda pak ještě omezení zpřísnila, když zakázala
lidem vycestovat ze svého okresu. V květnu se situace
stabilizovala, na konci měsíce se dokonce žáci a
studenti vrátili do škol. Počty nakažených klesly na
100 až 200 za den. Zabralo plošné očkování a také to,
že si spousta lidí (podle některých zdrojů až polovina
Čechů) covidem prošla a vytvořila si imunitu.
 V současné době je situace dobrá. Počty nakažených
sice vzrostly na 300 až 500 za den, nicméně daná čísla
jsou stále nízká, takže zatím nejsou plánována žádná
omezení. Neznamená to ale, že už máme definitivně
vyhráno. Koronavirus se neustále mění, mutuje.
Vytváří se nové a nové mutace, které bývají odolnější
vůči očkování. Lidé proto nesmí zapomínat být
opatrní a mít se na pozoru.
 Na závěr bych chtěl uvést, že vláda zprvu začala
dobře, pak ale podlehla nátlaku veřejného mínění a
dopustila se několika chyb, které se nám vymstily.
Bohužel se ukázalo, že lidé mají problém s disciplínou
a poslušností. Ignorování nařízených opatření, jejich
obcházení a demonstrování za uvolnění, mělo za
následek vzrůstající počty nemocných a mrtvých. Lidé
se oháněli svobodou, ale nějak zapomněli, že svoboda
jednoho může znamenat smrt druhého. Přál bych si,
aby se z tohoto lidé poučili, naučili se poslouchat
experty na danou problematiku a respektovali jimi
vydaná nařízení a doporučení. Zachrání to spousty
životů. Pro mě z toho plyne poučení: žádná vláda by v
tak zásadních věcech, jako je zdraví a životy lidí,
neměla podlehnout populismu a měla by být naprosto
nekompromisní. Ale po bitvě je každý generál……
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Stažení vojáků z Afghánistánu:
správné, či nikoliv?

Americký prezident Joe Biden, na začátku května
letošního roku oznámil, že chce stáhnout americké
vojáky z Afghánistánu. Tehdy ještě nejspíš nikdo
nečekal, jak tento překvapivý krok ovlivní život
nejenom lidí v Afghánistánu. 
Všem bylo sice zřejmé, že vojenská mise na
afghánském území nemůže trvat věčně a že
Afghánistán bude muset jednoho dne převzít
kontrolu, nicméně rychlost a způsob, kterým bylo
stažení provedeno, nebyly dle mého názoru úplně
optimální a zároveň byly jedním z důvodů, proč se
Afghánistán dnes nachází v zoufalé situaci. 
Jako první důvod lze uvést chybu v logistice spojenou
především s evakuací Afghánců a dalších osob, které s
americkou armádou spolupracovaly. Místo toho, aby
bylo vše včas naplánováno, zavládl chaos. Rychlost
stažení amerických vojáků totiž způsobila problémy i
ostatním státům (zejména těm v NATO), jejichž vojáci
a ambasády v Afghánistánu působily a které bez USA
na území Afghánistánu samy o sobě zůstat nechtěly.
Nikdo totiž nečekal tak rychlý postup Tálibánu skrze
afghánské území. Lidé se proto začali stahovat na
Amerikou hlídané letiště, kde se pokoušeli o evakuaci
v (někteří i na) letadlech nebo se snažili z
Afghánistánu utéct jinou cestou. Většina obyvatel
totiž dopředu zhodnotila, že nic pro ně není horší než
žít ve státě ovládaném Tálibánem a vrátit se tak
desítky let zpátky. 
USA navíc investovaly do vojenských operací v
Afghánistánu nemalý finanční obnos (skoro 2,3
bilionu dolarů) a dosáhly ve spojení s ostatními státy
značných úspěchů. Nechápu proto, proč se americký
prezident rozhodl všechny kladné výsledky,
vynaložené finance a snahy zahodit v tak krátkém
období. Biden ve svém projevu k tomuto tématu
zmínil, že za intervencí USA v Afghánistánu bylo vždy
zabránění teroristickým útokům na území USA, a
nikoliv vytvoření sjednocené a centralizované
demokracie (zdroj BBC). To je ovšem v rozporu s jeho
výrokem z roku 2001, ve kterém zmínil, že doufá, že v
Afghánistánu vznikne stabilní vláda, která poskytne
budoucí základ pro jeho obnovu. Nebo s jeho výrokem
vztahujícím se na Afghánistán, z roku 2003, ve kterém
uvedl, že alternativou k budování národa je chaos,
který chrlí krvelačné válečníky, obchodníky s drogami
a teroristy (zdroj Politico).

Tereza Konrádová

Americký prezident navíc vůbec nepromyslel
následky, které rychlost stažení všech jednotek měla.
Sice nemohl předvídat, že se Tálibán dostane k moci s
takovou rychlostí, ale mohl se aspoň pokusit změnit
své plány v době, kdy mu byla situace blíže známá. To
ovšem neučinil. Dalo by se tak říct, že nastoupení
Tálibánu k moci je především vinou Američanů, kteří
jej nejprve na začátku konfliktu částečně ozbrojili a
nakonec zhodnotili, že vzniklá situace není již jejich
problém (nýbrž problém afghánských vojáků) a že by
se měli stáhnout. (Nikdo už bohužel nemluví o
americkém vlivu při ustanovení a dosazení bývalé
afghánské vlády, kvůli které afghánští vojáci ztratili
důvod k boji za vlastní zemi.) 

Na druhou stranu nemůžeme klást veškerou vinu
pouze a jenom současnému americkému prezidentovi.
Co mu však za vinu dát můžeme je rozpoutání chaosu,
oběti na životech těch, kteří se nestihli evakuovat a
především lhostejnost, kterou projevil ve vztahu k
budoucnosti afghánských občanů (především žen).
Závazek pojednávající o dodržování mezinárodních
závazků a snaze přinutit Tálibán dodržovat základní
lidská práva, z bezpečné vzdálenosti, totiž umí dát
každý politik, realizace se ale nejspíš nedočkáme.
Stažení vojáků z Afghánistánu tedy bylo správné,
pouze pokud se na situaci podíváme skrze americké
zájmy.
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Vznik Svaté aliance

„Evropa je unavena válkami a revolucí. Je nutný klid a pořádek, přičemž tento stav
zajistí policie, církev a cenzura.“ (Metternich) 

 

Dorota Friedová

Vítězné země (Rakousko, Rusko, Prusko a Británie)
se 1.9. 1814 sešly na Vídeňském kongresu, kde se
chtěly dohodnout na poválečném uspořádání Evropy
a budoucím postavení Francie v Evropě.
Kongres byl však přerušen návratem Napoleona z
internace na ostrově Elba do Paříže. Ještě před jeho
konečnou a definitivní porážkou v bitvě u Waterloo
stihly delegace podepsat závěrečné usnesení
kongresu. 
Ve Francii byli restaurováni Bourboni a na trůn
znovu usedl Ludvík XIII.
 Aby se předešlo podobným sporům a aby se v
Evropě podařil udržet status quo neboli politika, jež
respektuje dohodnuté rozdělení území a právně
uznané vztahy mezi státy, vznikla Svatá aliance. 

Svatá aliance byla ustanovena smlouvou
podepsanou v Paříži 26. září 1815 zástupci Rakouska
(rakouský císař František I.), Ruska (ruský car
Alexander I.) a Pruska (pruský král Bedřich Vilém
III.). 
Hlavní roli při vytvoření Svaté aliance sehrál
rakouský kancléř C. Metternich, proto se také někdy
nazývá Metternichovským systémem. 
Svatá aliance se také snažila restaurovat
předrevoluční poměry, tedy obnovení panovnického
absolutismu a znovunastolení starých panovnických
dynastií. Byla také označována jako systém
kolektivní evropské bezpečnosti.
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Datum, které změnilo svět 
11. září 2001

Tento rok si připomínáme dvacáté výročí tragédie,
která se podepsala svými následky na životech
miliony lidí a následně i chodu celého světa. 
Útoky z 11. září označovány také jako 9/11, byly řízené
útoky provedené islamistickou organizací Al-Kaida na
budovy Světového obchodního centra (WTC) a
Pentagonu. Útok byl spáchán za pomoci 19
islamistických extremistů, kteří unesli čtyři letadla
komerčních linek United Airlines a American Airlines.
Jedná se o nejhorší teroristický útok v historii
Spojených států.
Ráno 11. září kolem sedmé hodiny procházeli iniciátoři
útoku kontrolou na letišti v Bostonu a ve
Washingtonu, D.C, kontrolou prošlo všech devatenáct
atentátníku bez problémů, brát si na palubu kapesní
nožík bylo v tu dobu ještě povoleno. 
Pár minut po vzletu byla teroristy na palubě za
pomocí nožů převzata moc nad letadlem.
O hodinu později od vzletu letounu, přesně v 8:46
narazil Let American Airlines 11 do severní budovy
mrakodrapů Světového obchodního centra (WTC) v
New Yorku. Letadlo narazilo do 96. patra a ihned po
nárazu došlo ke vznícení paliva, což vedlo k uvěznění
několika desítek lidí v patrech nad místem nárazu.
Mnoho lidí se tehdy domnívalo, že jde o leteckou
nehodu, to však vyvrátil další náraz Letu United
Airlines 175. Ten narazil do jižní věže centra, tento
náraz mohly vidět miliony lidí, jelikož byl přenášen v
přímém přenosu. 

Kamila Herejková

Prezident George W. Bush byl během útoků na
návštěvě školy Emmy Bookerové na Floridě. O zásahu
druhé věže ho informoval jeho poradce Andrew Card.
Třetí unesený let zasáhl v 9:37 Pentagon, sídlo
Ministerstva obrany USA, na místě zemřelo 125 lidí
včetně všech 64 pasažérů na palubě letadla. Ochranné
služby ihned evakuovaly Bílý dům a Kongres, všechna
letiště ve Spojených státech byla uzavřena a byly
ukončeny všechny finanční operace na akciových
trzích. Jižní věž WTC se zhroutila hodinu po zasažení
letadlem a o půl hodiny na to se zhroutila i věž
severní. 
Poslední unesené letadlo, Let United Airlines 93,
jehož primárním cílem byl Bílý dům a záložním cílem
Kapitol se zřítilo do polí v Pensylvánii poté, co se
pasažéři tohoto letu na palubě proti teroristům
vzbouřili a pokusili se nad letadlem získat kontrolu.

Následky útoku

Při útocích zahynulo celkem 2977 lidí a poraněných
bylo přes 6000. Stovky tisíc lidí bylo po zřícení budov
zasypáno velkým množstvím jemného, ovšem zdraví
velmi škodlivého prachu z vnitřního vybavení. Až u 20
000 lidí se v nacházejících letech projevily respirační
onemocnění z vdechnutých zplodin z budov. 
U mnohých byla diagnostikována posttraumatická
stresová porucha a podle studují zveřejněných New
York Times obyvatelé New Yorku po útoku 9/11
podléhají depresím dvakrát častěji, než ostatní
Američané.



Reakce Spojených států amerických 

Po útoku 11. září vyhlásil prezident George W. Bush
„válku proti terorismu“. Měsíc po vyhlášení vstoupila
americká vojska do Afghánistánu, ve kterém byla
organizace Al-Kaida vedena. 
Cílem invaze do Afghánistánu bylo zajetí Usámy bin
Ládina jako hlavního vůdce teroristického útoku,
zajetí dalších členů Al-Kaidy, zničení islamistického
hnutí Tálibán, který Al-Kaidu aktivně podporoval a
poskytoval jí bezpečné zázemí a nastolení míru. 
Konflikt začal 7. října 2001 jako reakce na odmítnutí
vydání bin Ládina z Afghánistánu. Tálibán na území
Afghánistánu byl označen za hrozbu a byla zahájena
vojenská operace.
V roce 2011, tedy necelých deset let po invazi za
prezidentství Baracka Obamy byla operace s názvem
Neptunovo kopí, jejímž cílem bylo zneškodnění
Usámy bin Ládina úspěšně ukončena. 
Po necelých 20 letech boje proti terorismu, začalo
stahování vojenských jednotek prezidentem
Donaldem Trumpem, které bylo dokončeno za
administrativy prezidenta Joe Bidena v roce 2021.
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Poslední unesené letadlo, Let United Airlines 93,
jehož primárním cílem byl Bílý dům a záložním cílem
Kapitol se zřítilo do polí v Pensylvánii poté, co se
pasažéři tohoto letu na palubě proti teroristům
vzbouřili a pokusili se nad letadlem získat kontrolu.

Bezpečnost

Útoky zanechaly obrovskou ránu po celém světě.
Bezpečnost již nebyla samozřejmostí a proto byly
přijaty řady bezpečnostních omezení a rozsáhlých
systémů opatření. Ve Spojených státech byl schválen
zákon rozšiřující pravomoci vládních agentur a
bezpečnostních složek za účelem boje proti terorismu.
Bylo tak usnadněno odposlouchávání, sbírání
fotografií a monitorování veškerých internetových,
turistických a zdravotních aktivit. 
Většina omezení měla platit jen v určené lhůtě, avšak
byla stále prodlužována a některé omezení v
pozměněných podobách platí dodnes. 
 
Konspirační teorie

S útoky na dvojčata a Pentagon se objevují i zastánci
konspiračních teorií o vládním spiknutí proti svým
občanům. Zastánci teorie spiknutí založili mnoho
spolků ve kterých jsou i lidé nejrůznějších profesí
spojených s 9/11 jako třeba architekti, piloti, stavitelé,
ale i vysokoškolští učitelé a studenti, kteří se snaží
přijít na kloub “reálnému“ vysvětlení útoků a
zpochybnit tak oficiální verzi událostí. 
Jedna z nejpopulárnějších konspiračních teorií je o
zhroucení budov Světového obchodního centra. Mnozí
konspirační teoretici tvrdí, že nemohly oba dva
mrakodrapy spadnout jen v důsledku nárazu letadel a
následného požáru. S nárazem letadel totiž počítala
již vlastní konstrukce budov a požár nebyl natolik
silný, aby mohl roztavit ocelové nosníky budovy. 

Mrakodrapy tak musely být údajně direktivně
odpáleny, a to přímo materiálem zvaným nanomerit,
jehož přítomnost údajně dokazoval nález kuliček
roztavené oceli v troskách. Řízený odpal mají také
dokazovat „mráčky“, které se objevují na některých
videích pokaždé v patře, jež se vzápětí zhroutí- mají
to být známky explozí. 
S dalšími podobnými teoriemi zabývající se identitou
atentátníků, údajným mařením vyšetřování nebo
dokonce působností skupiny Illuminati se můžete
setkat na různých internetových fórech či YouTube
videích.
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Začátek Irácko-íránské války

Konflikt, který začal 22. září 1980 a skončil 20. srpna
1998 příměřím. Celé to začalo pádem monarchie už v
60. letech, kde začaly pohraničnín konflikty Iráku a
Íránu kvůli íránské provincii Chúzistán, která se
nachází na západě země a hraničí s Irákem a je bohatá
na ropu. V roce 1968 se k moci dostal Baas, což je
Socialistická strana arabské obrody a v tu dobu si Irák
začal nárokovat Chúzistán. 
V médiích o provincii mluvili, jako by už dávno Iráku
patřila, dala jim i vlastní arabské jméno a to Nasýrie.
Postupem času v basřské televizi začali arabsky
nazývat i jiná Iránská města. 
Přímo v Chúzistánu začali Iráčané s propagandou.
Jako odpověď na tuto aktivitu povzbuzoval v roce 1974
Írán Kurdy proti Iráku. 
 V roce 1974 se Sovětský svaz, který podporoval
Kurdy, pokusil domluvit jednání se stranou Baas a
také mezi Irákem a Íránem. Jenže bohužel to nevyšlo a
v roce 1974 po summitu v Rabatu se jordánskému králi
Husajnovi podařilo dohodnout předběžnou schůzku
mezi představiteli Iráku a Íránu. Na začátku roku 1975
proběhla v Istanbulu schůzka na ministerské úrovni a
proběhla i separátní diskuze s prezidentem Sadatem a
Boumédienem. Výsledkem jednání byla Alžírská
dohoda, kterou uzavřel Saddám Husajn a Šáh v březnu
téhož roku. Tato dohoda prakticky ukončila boje v
Kurdistánu a připravila cestu pro rychlé a
permanentní vytyčení sporné irácko-íránské hranice.
Poté, co se Íránci stáhli, se kurdský odpor zhroutil.
Íránci dokonce pohrozili, že se přidají k Iráčanům a
společně na Kurdy zaútočí, dokud nebudou ochotni
přijmout podmínky dohody. Po podpisu Alžírské
smlouvy dobré vztahy mezi Bagdádem a Teheránem
trvaly do Šáhova pádu v únoru 1979.
 12. února roku 1979 přišel nový režim a napětí mezi
Irákem a Íránem rostlo. Čtyři měsíce na to Irák
provedl letecký nálet na Írán, za který se formálně
omluvil. Bohužel tyto incidenty se stávaly od února do
září roku 1980 skoro každodenně. V listopadu dokonce
Irák varoval Írán, že by se alžírská smlouva měla
přehodnotit a že by se Írán měl vzdát 3 ostrovů.
Příčina střetu mezi oběma zeměmi se nacházela
hlavně v územních sporech. Což vedlo k začátku
íránské revoluce.

Karolína Janků

 Saddám Husajn měl odhodlání získat úplnou
kontrolu nad všemi odvětvími politického života, ale
íránská revoluce byla vnímána jako něco, co tento
absolutní vliv může ohrozit. Vítězství by mu ale
zaručilo absolutní vládu v Iráku, zmocnění se
obrovských nalezišť ropy a že oslabený Írán bude
možná ochotnější spolupracovat s Irákem.Vidina
výhod rychlého a oslnivého vítězství nad Íránem
zabránila realističtěji zhodnotit strategickou situaci.
Největší problém byl v tom, že počet Íránců byl
zhruba třikrát vyšší než Iráčanů.
 Boje díky rozhodnutí OSN skončili nerozhodně. Ztráty
na životech a škody na hospodářství, které způsobila
válka byly zdrcující. Západní zdroje odhadují, že
zemřelo téměř 400 000 lidí, z čehož asi čtvrtinu
tvořili Iráčané. Podle odhadů válka stála Irák 452
miliard a Írán 644 miliard (USD). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bagd%C3%A1d
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Poezie...
Recenze...

Literární koutek
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Recenze: Matematika zločinu

Napadlo vás někdy, že český právní systém není zcela
demokratický? Myslím, že určitě ano. Na stejný
problém se snaží poukázat i kniha Matematika
zločinu, jejíž příběh se odehrává v prostředí české
justice.
Autorkou dokumentární detektivky je reportérka a
dokumentaristka Magdalena Sodomková. Pracovala v
Mladé frontě DNES, v Reflexu a v Lidových novinách.
Spolu s dánskou novinářkou Brit Jensen se podílela na
tvorbě rozhlasových seriálů Yusra plave o život a
Matematika zločinu. 
Při čtení této knihy budete mít pocit, jako kdybyste
četli thriller, jenže je to drsná realita.
Hlavní postavou příběhu je Tomáš Toman, který
skončil za mřížemi na základě znaleckého posudku
muže, kterého můžeme znát pod přezdívkou
Matematik zločinu, ačkoli svědci a jiní odborníci
svědčili ve prospěch obviněného. Zmíněný pán se
jmenuje Jiří Straus a je považován za jediného
odborníka na biometrii v České republice, což
znamená, že jeho posudky rozhodují o spoustě osudů. 
Určitě se ptáte, jak se Magdalena Sodomková dostala k
tomuto a dalším podobným případům. Napsal jí
vlastně sám Tomáš Toman a požádal o vyšetření jeho
případu v době, kdy se nacházel ve vězení na Bali, kam
uprchl od české spravedlnosti. Přes všechny překážky
se autorka dozvěděla hodně informací o zmíněném
Matematikovi zločinu, které ji nejen překvapily ale i
šokovaly. 
Autorka vás seznámí s různými dobovými změnami,
které se nějakým způsobem týkaly tohoto příběhu. Je
to například převzetí společnosti MARFA Andrejem
Babišem, zmíní také působnost současné ministryně
spravedlnosti Marie Benešové. Přečtete si i o
skutečném kriminalistickým pozadí, které se dělo na
Slovensku. 
Matematika zločinu je příběh o tom, jak známí kryjí
své známé bez ohledu na spravedlnost.
Podle mého názoru Magdalena Sodomková je opravdu
výborná novinářka, která je odhodlaná bojovat za
spravedlnost. Ve své knize poukázala na nedostatky
české justice a kvůli tomu se stala terčem mnoha
útoků lidí, kteří neměli zájem, aby se kauza Tomáše
Tomana ještě více zmedializovala.

Renata Dyachuk

Způsob, kterým Sodomková zpracovala tento příběh,
vás zaujme od začátku, protože je stručný a upřímný.
Jedná se o knihu, která vám v oblasti práva rozhodně
rozšíří obzory. 
Čtení je opravdu zajímavé a hodně napínavé. Mojí
radou ale je si dokumentární detektivku rozložit.
Kniha obsahuje spoustu dějových linii a v neustálém
přeskakování v čase se může čtenář ztratit. 
Kniha je ideální pro milovníky krimi-dokumentů a
také pro ty, kteří se zajímají o to, jaká je česká justice
doopravdy.
Kromě knihy bych vám ráda doporučila také podcast
Matematika zločinu.
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Děti ze stanice Zoo
Klára Andrlová

Autorka knihy: Christine F.

Legendární a dechberoucí příběh, který byl sepsán na
základě nahrávek autorčina vyprávění, zasáhl mnoho
čtenářů převážně tím, jak realistický, bohužel, je, se
odehrává v sedmdesátých letech na sídlištích Berlína. 

 První zkušenost s drogami měla hlavní hrdinka knihy,
Christiane Vera Felscherinow, již ve svých 12 letech,
avšak seznámena se závislostmi byla už od dětství.
Závislou se stala brzy poté, přičemž název díla vyplývá
ze stanice ZOO, na které si vydělávala prostitucí pro
koupi drog, především tedy heroinu. 
Nejděsivější na knize je asi to, že příběh Christiane se
děje každý den a v okolí každého z nás. 

Velmi známá filmová adaptace je zde pro ty, kteří
četbě tolik nedají a dílo by jiným způsobem chtěli
poznat. V roce 2021 byl podle této knihy natočen seriál.



Ach ty a tvá sestra jste mne zaujaly
Jak jste to o mě soupeřily

Její tvrdost a přímost jasná
Tvůj oheň a šance nabízená

Proč mi tak lichotíš
Jak to že mi tolik radosti dáváš

jsem tě plný až příliš moc
myslím na tebe každou noc

A takové štěstí mi dáváš
Mou nejhlubší touhu plníš

Bez výčitek tě určitě mohu následovat
A do sytosti se tebou naplnit

Ale pak se najednou proti mně obrátíš
K těm druhým se připojíš

Ty a sestra tvá tvrdě mě pronásledujete
Bojujete o to která mě dostihnete

Konečně vidím odhalenou celou tvou tvář
Oheň vše spalující ji tvoří

Jsi ta nejjasnější zář
Ten oheň jsi jenž všechno mé štěstí boří

A nyní již vše kolem mě v plamenech nacházím
Svůj konec jsem si sám způsobil

Oheň pomsty na tomto světě jsem sledoval
Místo jisté spravedlnosti v životě příštím
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Osudná volba

Martin Vacek



Recenze:
Queenie 
vystoupili v O2
aréně
Jiří Kraus

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You či We Are
The Champions. To jsou jedny z nejznámějších
písniček kapely Queen.
V České republice již 15. rokem působí revival
Queenie se zpěvákem Michaelem Kluchem coby
představitelem legendárního Freddieho
Mercuryho.
3., 4. a 5. září se konaly jejich velkolepé koncerty
v O2 aréně, na které jejich fanoušci kvůli
covidovým restrikcím čekali rok a půl – Queen
Relived. A čekání stálo jistě za to. Diváci zaplnili
celou O2 arénu, mimo jiné také proto, že dva
termíny koncertů byly za chvíli vyprodané.
5. září je také spojeno s narozením frontmana
Queenů Freddieho Mercuryho (dříve Farrokh
Bulsara), který by oslavil 75. narozeniny.
V úvodním slovu promluvil bývalý komorník a
dlouhodobý přítel Mercuryho Peter Freestone,
který dlouhodobě žije v České republice. Pak již
koncert pomalu mohl začít.
Více či méně známé písně zněly celou O2 arénou
a lidi poslouchali, tančili a bavili se.
Pokud má někdo rád hudbu kapely Queen, mohu
jen doporučit zajít na jejich koncert. Myslím si,
jako mnoho lidí, že Michael Kluch skvěle
představuje Freddieho Mercuryho a Queenie
mají do budoucna jistý úspěch.
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Z NAŠÍ HISTORIE...



Článek na Monster.cz
Ing. Alois Houdek, předseda Asociace
soukromých vysokých škol, v úvodu
debaty zhodnotil situaci v duchu titulku
článku: "Takže soukromé vysoké školy
včera, dnes a zítra. Včera, neboli   v

ŽIVOT ALOISE HOUDKA

Ing. Alois Houdek se narodil v Popelíně v roce 1943
. Za

svého života zastával řadu referentských a řídících

funkcí. Mezi jeho koníčky patřila muzika - hrál na

kytaru, na piano, v kapelách a zpíval. Jeho

nejoblíbenější zemí bylo Thajsko. Rádi s ženou jezdili na

chatu do jižních Čech a cestovali.

STIPENDIUM

Stipendium Aloise Houdka je odkazem zakladatele

školy, uchováním vzpomínky na jeho osobnost. 

Chtěl svou prací přispět k tomu, aby se mladí lidé uměli

rozhodovat sami za sebe. 

ZALOŽENÍ ŠKOL

V roce 1991
 spolu založili Školu managementu a

služeb Praha jako jednu z prvních soukromých škol v

ČR. Roku 1998
 založili také vyšší odbornou školu a

osmileté gymnázium.V roce 1999
 byla naše škola

přejmenována na Školu mezinárodních                  a

veřejných vztahů Praha. V roce 1999
 založil A.

Houdek Vysokou školu mezinárodních a veřejných

vztahů Praha.

MANŽELKA JANA HOUDKOVÁ

Jeho žena Jana Houdková, která měla rozsáhlé

zkušenosti v oblasti školství, byla spoluzakladatelkou

školy.       
       V 90. le

tech po revoluci spolu s přáteli,

vzdělanými a schopnými lidmi, zahájili budování jedné

z prvních soukromých vzdělávacích institucí v Praze.

Brzy prostřednictvím poboček mohli rozšířit své

aktivity po celé republice. 
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ČLÁNEK NA MONSTER.CZ

Ing. Alois Houdek, předseda Asociace
soukromých vysokých škol, v úvodu debaty
zhodnotil situaci v duchu titulku článku: "Takže
soukromé vysoké školy včera, dnes a zítra.
Včera, neboli   v uplynulých deseti letech, se
podařilo zavést soukromé vysoké školy do
státního vzdělávacího systému. Dodnes je
patrné, že mnohým v tomto systému stále
vadíme. A co bude zítra? Podle toho, co jsem
slyšel od předsedkyně akreditační komise a co
se objevilo i v tisku, je třeba řadu soukromých
vysokých škol zrušit. Jediný argument, že ve
srovnání s jinými zeměmi je jich moc, nemá
oporu v žádném ověřeném zdůvodnění,
obhajoval Alois Houdek činnost soukromých
vysokých škol.

ČLÁNEK V UČITELSKÝCH NOVINÁCH
"Alois Houdek měl zajímavý přístup k učení, jeho
nápad spočíval v tom, že studenti musí uplatnit
své znalosti v životě,   v práci a v kolektivu.
Chtěl, aby jeho studenti byli přítomni                   na
důležitých akcích. Chtěl, aby si různé situace
"osahali" přímo v praxi. Život by podle něj měl být
náš hlavní učitel.A navíc studenti dostávali
doporučující referenční dopisy, kterými se mohli
prezentovat časem při hledání zaměstnání.“

WEB ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH
VZTAHŮ PRAHA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
GYMNÁZIUM, S.R.O.  

Chtěl svou prací přispět k tomu, aby se mladí
lidé uměli rozhodovat sami za sebe, prosazovat
svoje zájmy a cíle a v životě se neztratit. Právě
proto škola má takové krédo:
 „Umění vést je uměním komunikovat“
Vždy pro něj byla nejsilnějším motorem víra ve
smysl své práce. 

SLEDUJTE NAŠÍ ŠKOLU

ŠKOLA A MÉDIA 



„Nevím, čím se bude bojovat ve
třetí světové válce, ale ve čtvrté

to budou klacky a kameny.“
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