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Milí čtenáři, 

nejprve mi dovolte přivítat
vás v novém roce 2022. Jsem
ráda, že jste si na začátku
tohoto roku našli čas na čtení
našeho časopisu. 
S novým rokem přichází také
nová témata, o kterých se vás
budeme v průběhu roku
snažit informovat. Jedním z
těchto témat je i nová vláda.
Po několika letech se totiž k
moci dostala převážně
konzervativní vláda, která si
klade vysoké cíle v mnoha
oblastech, a u které nevíme,
jak se v některých klíčových
otázkách zachová. Dalšími
klíčovými tématy, která nás
budou v tomto roce provázet
je konečné řešení covidové
krize nebo české
předsednictví v EU. 
V tomto čísle jsme se zaměřili
na několik klíčových událostí,
které se odehrály v uplynulém
roce jako např. očkování nebo
klimatická konference v
Glasgow a blíže je zhodnotili.
Doufám, že vás bude čtení
bavit, a že bude přínosné.
 
Přeji vám příjemné čtení,
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Expo 2021: Česko jako vědecký
průkopník 

Jak už jistě víme, v EXPO bude poprvé v historii hostit
arabská země-Dubaj. EXPO Probíhá od 1. října 2021 do
31. března 2022. Akce se účastní přes 190 zemí. Již od 1.
prosince Dubaj otevře světovou výstavu EXPO s
českým pavilonem zdobeným mrakem. Česká
republika zaujala vedoucí postavení a postavila se do
čela skupiny zemí, které na Expo prezentují nová
energetická řešení.
Ihned ze začátku bych zde, pro lepší pochopení celé
koncepce ráda citovala slova náměstka ministra
zahraničních věcí Martina Tlapy: „Naši účast na EXPO
v Dubaji je třeba vnímat jako formu komplexní
prezentace s očekávanou ekonomickou návratností
pro ČR ať už ve formě možných investičních vstupů do
prezentovaných technologií v podobě nových
obchodních kontraktů českých firem, či formou
vzniku nových partnerství mezi akademickými
pracovišti,“ shrnuje očekávání od české účasti na
světové výstavě náměstek.
Tématem jsou udržitelnost a mobilita kam můžeme
bezpochyby zařadit například obnovitelné zdroje
energie,výrobu vodíku, modulární jaderné reaktory a
mnoho dalšího.S těmito tématy se pojí i výraz
sustainability což je udržitelný rozvoj, jedná se o
takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí
v soulad hospodářský a společenský pokrok s
plnohodnotným zachováním životního prostředí.
Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování
životního prostředí budoucím generacím v co nejméně
pozměněné podobě.

Kristýna Jurčeková

Na konferenci EGO vystoupí zástupci Univerzitního
centra energeticky efektivních budov při ČVUT, kteří
vyvíjeli systém S.A.W.E.R., což je zařízení, které vyrábí
vodu ze vzduchu za pomocí solární energie. Účastníky
konference budou i zajímaví představitelé jako ŠKODA
AUTO, FENIX Group, GreenTech, ale i Mikrobiologický
Ústav AV ČR. S tímto vynálezem souvisí také celá
koncepce pavilonu. Jeho podstatou je transformace,
tedy přesněji řečeno proměňuje vzduch ve vodu a
suchou poušť v kvetoucí zahradu. To znamená, že to
není pouhá dekorace, ale je i součástí systému, který
reprezentuje.
Ráda bych se věnovala také dalším exponátům, které
lze vidět v pavilonu Czech Spring. Jeden z nich nese
název Srdce pavilonu-kašna. Takzvaný Golden
Rainpropojuje tradiční výrobu skla s moderními
technologiemi. Instalace je složena z desítek
jednotlivých zlatavých proudů, v kterých se nachází
skleněné kapky, které budou pulzovat v prostoru. 
Mezi stálé exponáty patří plastika Fenix Energy,
jejímž autorem je Jakub Nepraš. Má zobrazovat tok
času a energie, na níž je dnešní civilizace závislá, a
také duševní svět člověka. Na toto dílo navazuje
abstraktní malba Adély Olivy Butterfly effect, která
zobrazuje rovnováhu živlů a lidského myšlení.

https://www.kurzy.cz/technologie/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/


Gastronomii zastupuje společnost Gastro Group.
Hodnoticí komise, která doporučila generálnímu
komisaři právě tuto společnost, se skládá z
kulinářského experta Ivana Chadima a Pavla
Maurera,který založil Prague Food Festival.
Restaurace propojuje technologické prvky,ale přesto
působí střízlivým a současným dojmem. Partnerem
restaurace je Plzeňský prazdroj.
Pro návštěvníky jsou zde připraveny doprovodné
programy. Czech Glass Class je konference, jak již z
názvu vyplývá, o českém skle a designu. Náplní jsou
prezentace několika společností, které přispěly k
realizaci národní účasti.
EGO-Czech Science and Sustainable Energy – odborná
konference ze světa energetiky.
Národní den České republiky na EXPO se odehraje 21.
března 2022.Jeho program bude propojovat
samozřejmě přírodu s moderními technologiemi a
českými tradicemi. Budou se zde nacházet loutky
českého lva,sokolů a pouliční divadelníci.
Vyvrcholením národního dne bude multimediální
show s názvem iMucha, která, jak jistě víte, měla své
místo i v pražském Obecním domě. 
Poslední konferencí je Way to Water, která se bude
zabývat především problematikou čistění vody,
odstraňování plastů z oceánů a šetření vodou.
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Stálá expozice pak patří dvěma exponátům. Jedná se o
The Future of Manufacturing, představující stěnu 3D
tiskáren, která tiskne díly, z nichž návštěvníci staví
trojrozměrnou sochu. A to by nebyl český pavilon,aby
do sebe všenezapadalo. Ano, i na toto dílo navazuje
instalace – Fluidum, což je soustava celkem
pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel, která
přetváří obraz diváka a jeho okolí do vodní hladiny. Do
světa tisku patří i Compostable NonOilen Robotyping,
tedy v překladu robotické rameno. Používá náplň,
která se skládá z pouštního písku a speciálního
bioplastu vyrobeného z odpadních tuků. 
Na životní prostředí reaguje i We Speak Plantish, což
je linka, která dokáže číst genetické informace rostlin
na základě jejich reakcí na světlo a hudbu. 
Ze světa umění zde máme exponát Venus – největší
leštěná skleněná socha na světě od Vlastimila Beránka.
Tento autor navrhl i plastiky zdobící střešní SkyBar
pavilonu. Sousoší Lover vytváří iluzizelené – stějně
jako S.A.W.E.R. Více než dva metry vysoká Black Bone
je vyrobená z šest tisíc let starého subfosilníhodubu –
tento materiál doluje ze země a do světa vrací
společnost Subfosil Oak. 
Mimo expozice z budoucnosti zde můžeme spatřit i
pravěké vynálezy. Subfossil Forest ukrývá informace z
doby ledové. A vede návštěvníka k vůbec největšímu
exponátu Victoria Robotorum,kterýmá celkem pět
metrů a byl vytvořen z jediného kusu žuly. Toto dílo
vzniklo ke stému výročí premiery hry R.U.R v
Národním divadle. Varuje před sebezničením člověka,
pokud bude pokračovat se zněčišťováním planety
stejně tak jako doposud. 
Vrátím se na moment zpět k přírodě, protože poslední
dva exponáty se nesou v tomto duchu. AlgaOasis
akademie věd ČR připomíná skleněnou palmu a
prezentuje zařízení pro kultivaci řas. Úplně posledním
exponátem je Hydroponická stěna společnosti
GreenTechnacházející se v restauraci, která umožnuje
kuchařům ochucovat pokrmy přímo před očima
diváků.

https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/obchody/


Zhruba dvě stě delegátů ze dvaceti pěti zemí se v Praze
od dvanáctého do čtrnáctého listopadu sešlo, aby
hlasovali o jmenování nové ujgurské vlády v exilu.,
určené k jmenování nové ujgurské vlády v exilu.
Jmenován do čela vlády byl nakonec Dolkun Isa –
muž, který viděl zemřít své rodiče v „edukačních“
táborech v Číně. Jedná se o jeho druhý mandát v této
pozici, který bude (obdobně jako jeho první termín)
trvat tři roky. „Dělali jsme vše v našich silách,
abychom zastavili genocidu ujgurského lidu,“ takto
komentoval své zvolení v Praze. „Další tři roky
budeme spolupracovat s předsednictvem WUC jako
tým, a tím splníme naše sliby, které směřují k většímu
zdůraznění ujgurských problémech ve světě,“ dodal.

Taipei Times komentovalo zvolení Isa jako „zvolení
odvážného vedení“. Kromě toho, že mu rodiče zemřeli
v „edukačním“ táboře, je známý za to, že dlouhodobě
protestuje proti nadvládě Číny nad ujgurským lidem. V
roce 1985 se zúčastnil své první demonstrace proti
vládě, v roce 1988 zorganizoval svoji vlastní. Byl
vyhozen z univerzity za „terorismus vůči vládě“. 
Současná čínská politika vůči Ujgurům se skládá z
nucené práce, internace a plánovaného rodičovství,
jež je určováno státem a jež je dle exilové vlády v
rozporu se základními lidskými právy. Tato politika
Pekingu vedla k tomu, že některé země Západu uvedly
sankce vůči vrchním představitelům Komunistické
strany Číny. Je uváděno, že začátek roku 2017 byl
startem početného a nuceného stěhování Ujgurů a
dalších muslimských menšin do „edukačních“ a
„pracovních“ táborů.
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Jmenování neoficiální urgujské
vlády v Praze
Dominik Hlinka

V jednom z těchto táborů zemřeli i rodiče Isa – jeho
matka v prefektuře Aksu, a to v květnu 2018, i jeho
otec, jenž zemřel v polovině roku 2017 (o jeho smrti
informovaly úřady až v roce 2020). 
Zvolení však neprobíhalo bez problémů. Pražský hotel
Marriott odmítl hostovat konferenci k volbě předsedy.
Ze začátku hotel říkal, že tak učinil kvůli „politické
neutralitě“, později však mluvčí sítě světových hotelů
Marriott sdělila, že by se měl omluvit přímo hotel,
který jednal v rozporu s interními předpisy, místo celé
sítě hotelů. Dále sdělila, že bude pracovat na školení
zaměstnanců, aby nedošlo k porušení interních
předpisů a aby příště nevznikla politický kauza z
jednání hotelu. Firma však provozuje přes 400 hotelů
v Číně, a tak manažerka kongresu oznámila, že za
odmítnutí mohou „dlouhé ruce Číny“.
Čína tato tvrzení dlouhodobě odmítá, proti konání
kongresu se ohradilo čínské velvyslanectví v České
republice. Jednání velvyslanectví komentoval primátor
Prahy Zdeněk Hřib /Piráti/ - „Slyšel jsem, že je Čína
nešťastná kvůli tomu, že zde v Praze pořádáme tento
kongres. No, já jsem nešťastný z toho, že v roce 2021
existuje země, která má koncentrační tábory.“ Proti
tvrzení se ohradila i česká vláda, která konstatovala,
že se jedná o soukromou akci, se kterou nemá
zahraniční politika České republiky nic společného.
Čína i tak vyzvala, aby „český jednotlivci“ pochopili
separatistickou tendenci kongresu a dodržovali
mezinárodní právo, a tím podpořili rozvoj čínsko-
českých vztahů.
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Bosna a Hercegovina: schyluje se
k občanské válce?

Současný Balkán je opět jako na ostří nože. Od smrti
prezidenta Tita přes krvavý rozpad Jugoslávie až do
dnešních dnů nebylo roku, kdy by se ve veřejném
prostoru nehovořilo o národnostní problematice
Balkánského poloostrova. Ať už se jedná o sporný
status Kosova, či o situaci v Bosně a Hercegovině,
které se primárně tento článek bude týkat.

Možný prostor pro konflikt

Po brutální občanské válce v Jugoslávii se mezi novými
nástupnickými státy objevila Bosna a Hercegovina. Na
vedení této země se podílí tzv. tříčlenné předsednictví,
jež je složené ze členů zastupujících 3 hlavní etnické
skupiny - Bosňáky, Srby a Chorvaty. Vláda v zemi
navíc není zcela stabilní, neboť země je do značné
míry decentralizovaná a výkon ústřední vlády je tedy
omezený. Bosna a Hercegovina se skládá ze dvou
autonomních entit a jednoho regionu: Federace Bosny
a Hercegoviny a Republiky srbské a regionu Brčko,
který však patří pod místní vládu.

Cíl mocenského sporu

Bosna a Hercegovina by mohla být v blízkých letech
potencionálním členem Evropské unie a zároveň je
kandidátem na členství v NATO. Utvrzení většího vlivu
ze strany Spojených států a Evropské unie by však
zasáhlo do zájmů jiných velmocí. I Ruská federace se
na Balkáně snaží šířit svůj vliv, který zde měla už v
dobách ruského impéria před první světovou válkou.

Jaroslav Hassman

V zemi se taktéž nachází mnoho věřících. Bosňáci se
nejčastěji přiklání k islámu, Chorvaté k
římskokatolické církvi a Srbové k pravoslavné církvi.
Není tedy divu, že se ostatní země snaží prosazovat v
Bosně a Hercegovině svůj vliv právě prostřednictvím
církví. Chorvatsko svůj vliv do země promítá skrze
římskokatolickou církev, Rusko a Srbsko
prostřednictvím církve pravoslavné a Albánie a jiné
islámské státy prostřednictvím islámu.
Nové kroky Republiky srbské
Milorad Dodik, srbský zástupce v prezidentském
úřadu, v posledních týdnech zahájil proces stahování
se z institucí na státní úrovni a začal hovořit o přímém
odtržením Republiky srbské.
Tento postup, jehož součástí je i plán na jednostranné
převedení takových kompetencí, jako jsou daně a
vojenská síla, do Republiky srbské, je podle některých
diplomatů a analytiků jasným porušením Daytonské
dohody – dokumentu, ve kterém byl stvrzen mír v
Bosně a Hercegovině.
ejen američtí diplomaté a analytici se obávají, že tyto
kroky jednak ohrozí i tak vratký mír, ale také že
vytvoří prostředí pro nové konflikty a další štěpení
této balkánské země. Je otázkou, zda Spojeným státům
a jejich diplomatům záleží na morálce či na
potencionálním ohrožení jejich vlivu v regionu. Jedno
je však jisté – takové vnitřní rozpory by odvedly
pozornost bosenské vlády od jednání o případném
vstupu do EU, ale i NATO. To by poté mohlo znamenat
částečné omezení amerického a evropského vlivu, ale
také možné zvýšení vlivu ruského či srbského.
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Jde Srbsku skutečně o „velké Srbsko“?

Mezitím co někteří experti, jakým je např. Daniel
Serwer, profesor na Johns Hopkins School of Advanced
International Studies ve Washingtonu, varují před
myšlenkou tzv. většího Srbska, kterou nedávno vznesli
srbští politici, zdá se skutečná situace na Balkáně o
něco odlišná těmto varováním. Myšlenka většího
Srbska spočívá ve spojení oblastí, ve kterých žijí
Srbové ve většinovém počtu ku zbytku obyvatelstva.
Takové myšlenky existovaly již od dob sjednocování
Německa (maloněmecký a velkoněmecký koncept),
kdy v těchto dobách však měly daleko větší význam a
vliv, stejně jako samotný význam jednotlivých národů.
Kromě některých srbských politiků mají podobné
koncepty i politici z ostatních balkánských států viz
větší Chorvatsko, větší Albánie (připojení Kosova)
apod.

Koncept většího Srbska sice existuje, ale nezdá se, že
by byl natolik populární, aby vedl k novému
ozbrojenému konfliktu na Balkáně. Na druhou stranu
je pravda, že takové myšlenky i v dnešních dnech
občasně zaznívají v prostoru srbské politiky.
Realizace konceptu většího Srbsko pravděpodobně
není dlouhodobým cílem srbské politiky. Otázkou však
zůstává: Proč tedy Srbsko zbrojí a posílá vojáky
směrem k Bosně a Hercegovině? Srbská vláda fakticky
nemá podmínky k tomu, aby vůbec mohla vést válku
proti Bosně a Hercegovině. Podobné kroky navíc
používá srbská vláda i v případě Kosova. V obou
případech se tak děje v obdobích, kdy se proti srbské
vládě odehrávají nepokoje.

Po červencových parlamentních volbách v Srbsku, ve
kterých získala Srbská pokroková strana současného
srbského prezidenta Alexandra Vučiće nadpoloviční
většinu poslaneckých mandátů, se v zemi začala
projevovat nespokojenost části obyvatelstva. Po celé
zemi se organizovaly demonstrace, které nebyly
masového charakteru, postrádaly jakéhokoli vedení a
jejich kritika byla různorodá. Nejčastějšími důvody,
proč Srbové vyšli do ulic, byla kritika postupu vlády
proti pandemii covid-19, kdy dokonce v Srbsku
umírali lidé v důsledku covid-19 v nemocničních
čekárnách, a kritika manipulace letošních voleb, které
vláda i přes doporučení lékařů, kteří žádali o jejich
odložení, uspořádala v tom nejkritičtějším období,
čímž prakticky zhoršila epidemiologickou situaci v
zemi.
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Vláda, s odvoláním na epidemiologickou situaci,
redukovala počet volebních okrsků a ztížila podmínky
voleb. Navíc volební aktivita obyvatelstva zažila její
největší úpadek od dob úplné restaurace kapitalismu v
zemi. I když nepokoje nebyly masového charakteru,
bylo pozoruhodné, jak s nimi současná vláda naložila.
Podle některých analytiků byl zásah státu proti
demonstrujícím o dost brutálnější než zásahy státu v
době masových demonstrací proti vládě Slobodana
Miloševiće. Srbští studenti navíc hlásili a kritizovali i
účast tzv. provokatérů a jiných lidí napojených na
vládní stranu a další srbské politické subjekty, kteří
začali šířit nenávistné projevy vůči uprchlíkům,
Kosovu apod.
Možným logickým důvodem, proč Vučić a jeho strana
vysílají vojáky k Bosně a Hercegovině, začínají zbrojit
apod., je, že potřebují odlákat pozornost srbských mas
od vnitropolitických problémů, jako je právě
pandemie, kterou Srbsko stále nemá pod kontrolou. 

Proto v prostoru srbské politiky začínají opět, jako
během ostatních krizí, zaznívat nacionalistická hesla.
A stejně jako dříve poslalo Srbsko během krize vojsko
k hranicím s Kosovem, a nevyhlásilo mu válku, tak
nejspíše i nyní je situace v Republice srbské a
přítomnost srbské armády na hranicích pouhou
snahou o demonstraci síly Srbské pokrokové strany,
odlákáním pozornosti od srbských vnitropolitických
problémů a zároveň i pokusem o rozšíření srbského
vlivu v Bosně a Hercegovině.
Celková situace v Bosně a Hercegovině zatím není
zcela vyhrocená a nezdá se, že by směřovala k těm
nejhorším scénářům, jakým je kupříkladu občanská
válka.



Na zhruba 3kilometrovém hraničním pásmu mezi
Polskem a Běloruskem panuje nepříznivá situace
zapříčiněná „migrační strategií”, kterou zvolil
běloruský režim. Běloruský prezident Alexander
Lukašenko se dlouhodobě pokouší směřovat migranty
ke vstupu do Evropské unie přes polské hranice a
cíleně se tak snaží evropské státy oslabit. Migranti,
převážně pocházející z Blízkého východu, kteří se
nechali k tomuto kroku přesvědčit s vidinou lepší
budoucnosti pro sebe a své potomky, nyní však čelí
velkému problému, nemohou se totiž mnohdy dostat
ani na jednu stranu, a proto se usídlují v hraničním
pásmu, které je z velké části tvořeno lesem.

Podobnou strategii jako v polské situaci již v minulosti
běloruský režim, v čele s Lukašenkem, zvolil s Litvou.
Litva ovšem pohotově reagovala a problém efektivně
vyřešila. Migranty totiž přijala na své území, postavila
velký uprchlický tábor a plot na hranicích, který do
budoucna zamezuje příchodu nelegálních migrantů.
Latentní stádium situace můžeme hledat již v srpnu
tohoto roku, kdy se větší skupiny migrantů začaly v
oblasti pohybovat ve snaze hranici překonat a dostat
se do EU. Nyní na polské straně hranice hlídá nejméně
20 000 vojáků, policistů a pohraničníků. Ti ve
vyhlášeném výjimečném stavu hlídají především okolí
3 km od hranice, čímž částečně omezují svobodu
pohybu místních obyvatel. Za vstup do oblasti hrozí
tresty ve formě nemalých pokut.
Běloruské úřady mají napomáhat migrantům při
snaze překročit hranice tím, že je nakládají do aut a
převážejí podél celé hranice s Polskem a částečně i s
Litvou. Polská hranice je ovšem dobře zabezpečena a
přejít ji není pro mnohé fyzicky možné. To vede k
tomu, že většina migrantů, kteří dojdou až k hranici,
jsou zde již nuceni zůstat a usídlit se v nedalekém
hustém lese. 
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Běloruská 
migrační strategie 
Tereza Konrádová

Tento les je ovšem pro lidi velmi nepříznivým místem
k životu zejména proto, že je v něm vlhko a nacházejí
se tam četné bažiny. 
Migrantům v přežívání nepomáhá ani chladné počasí,
které se bude s příchodem zimy už jenom zhoršovat.
Nedostává se jim ani základních potřeb, jako jsou
jídlo, voda a lékařská pomoc, a to především kvůli
tomu, že do oblasti mají novináři a mezinárodní
organizace omezený nebo odepřený přístup. Některé
humanitární organizace proto působí v oblasti
načerno, migranti se ale mohou částečně spolehnout i
na obyvatele, kteří jim čas od času pomáhají. 
Odepření přístupu k oblasti je také jeden z důvodů,
proč nelze určit, kolik přesně migrantů je, jaká jsou
jejich zranění a kolik jich v náročných podmínkách
nebo důsledkem nepodařeného pokusu přejít hranice
zemřelo. Oficiální čísla uveřejněná běloruskou stranou
uvádějí 15 mrtvých, reálně jich ale bude mnohem víc. 
Většina migrantů, kterým se hranice povede překonat
navíc nestojí o azyl přímo v Polsku a bezpečnostní
složky na polské straně je proto vrací zpět do
pohraničního pásma. Nutno podotknout, že nabídky
azylu jsou spíše ojedinělé a polská strana nemá zájem
azyl poskytovat, přestože jeho nenabídnutí je v tomto
případě v rozporu s mezinárodním právem. Polský
parlament zároveň v reakci na množící se počet
migrantů, kteří o azyl v Polsku požádat nechtějí,
schválil nový zákon, díky němuž je odvoz takovýchto
osob za hranice Polska legálním a podporovaným
aktem. Tento zákon je na hraně (ne-li v rozporu) s
mezinárodním právem a mnoho lidskoprávních
mezinárodních organizací ho již odsoudilo.
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Polsko se dokonce uchýlilo k vyhlášení výjimečného
stavu z důvodu migrační krize a spekuluje se o
výstavbě plotu, který by měl pomoci lépe a efektivněji
chránit polské hranice před nelegálními migranty.
Přestože proti rozhodnutí proběhly demonstrace, s
výstavbou plotu na východní hranici souhlasí většina
obyvatel Polska. Veřejný diskurz v Polsku sice
podporuje zastavení migrační krize, ale liší se ve
způsobu provedení, na který mají občané rozdílné
názory. Mnozí proto nevědí, co přesně podniknout a
do jaké míry se držet mezinárodního práva, jelikož
situace, kterou řeší, je bezprecedentní.
 Polsko se sice částečně rozhodlo k situaci postavit
tvrdě, což vzhledem k situaci není příliš překvapivé.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko sice zatím
veřejně nepřiznal, že sváží migranty z celého světa k
polským hranicím, nicméně se přiznal, že jim pomáhá
při překonávání polských hranic. Lukašenko totiž
migranty na svém území nechce a využívá je pouze
jako nástroj pro naplnění svých cílů.

EU se situaci, která je některými zdroji označována
také jako hybridní válka, rozhodla řešit především
vypsáním dalších sankcí vůči běloruskému režimu.
Sankce jsou totiž z pohledu EU vnímány jako jedno z
mála funkčních řešení. Nesmíme ale zapomínat na to,
že sankce dopadají nejdřív a hlavně na běloruské
obyvatele, kteří s postupem svého prezidenta mnohdy
nesouhlasí. Sankce vůči Bělorusku jsou ale pouze
jedním z důvodů, proč se Lukašenko rozhodl celou
situaci podstoupit. Jen těžko se ale určuje, co přesně
běloruský režim od vzniklé situace očekává. Jedná se
pouze o pokus, jak vnitřně oslabit EU, o pomstu za
uvalené sankce kvůli porušování lidských práv nebo
chce běloruský režim pouze stejné podmínky, jaké má
ohledně migrantů EU vyjednané s Tureckem?
    Odpověď se nejspíš jen tak nedozvíme a konflikt
mezitím začíná pomalu eskalovat do podoby hybridní
války s nepředvídatelným koncem.



Konec levice v ČR

9. října 2021, 15:58. Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny se sčítaly a já jsem se po dlouhém sledování
chystal na chvíli opustit dům. Než jsem však mohl
odejít, spatřil jsem opravdu historický moment.
Procentuální zisk České strany sociálně demokratické
(ČSSD), postupně klesající po celou dobu sčítání, padl
pod 5 % nutných pro vstup do Poslanecké sněmovny.
To samé se již hodinu předtím stalo s výsledky
Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

Následující hodiny situaci pouze zhoršily. V konečném
výsledku získala ČSSD 4,65 % a KSČM 3,60 %. Poprvé
v historii nezávislé České republiky tak není ani jedna
tradiční levicová strana zastoupena v Poslanecké
sněmovně. Co se stalo? Kdo je nahradí? A dokážou se
ještě tyto dvě strany vrátit do Poslanecké sněmovny?

Pro výsledek, který obě strany postihl, má každý
vlastní vysvětlení. Zde se budu zaobírat dvěma
variantami, jež osobně považuji za nejvíce
pravděpodobné a nejvíce logické. Je to teorie
postupného kolapsu a teorie asistované sebevraždy
(osobní pojmenování autora). Pro vysvětlení, dle
teorie postupného kolapsu byly současné volební
výsledky především zapříčiněny  dlouhotrvajícím
postupným úpadkem obou stran, jenž trvá již několik
volebních cyklů. Teorie asistované sebevraždy tvrdí,
že současný výsledek je především způsoben
spoluprací s Andrejem Babišem a jeho získání dříve
skalních voličů obou stran.

Pro obě teorie se dá najít dobré odůvodnění, začněme s
dlouhodobým kolapsem. Výsledky ČSSD v
parlamentních volbách klesají již od roku 2006. Tehdy
dokázala tato strana získat 32.32 % hlasů. O čtyři roky
později už to bylo o 10 % méně, o další 2 % přišla
strana ve volbách z roku 2013. To ještě ale nebylo nic
proti volbám z roku 2017, kdy se podpora strany
propadla na méně než 7,5 % hlasů. A za poslední čtyři
roky ztratila ČSSD své zastoupení v Evropském
parlamentu, má již pouze 3 senátory v Senátu ČR a
zbyl jí jen jediný krajský hejtman v celém státě. A nyní
přišla i o své zastoupení v Poslanecké sněmovně. U
volebních výsledků KSČM je zhoršení výsledků
viditelné až po volbách do Poslanecké sněmovny z
roku 2013. Tehdy získala strana 14.91 % hlasů, její
druhý nejlepší výsledek od roku 1989. Již v dalších
volbách do Poslanecké sněmovny roku 2017 se však
propadla na méně než 8 % hlasů, a v letošních volbách
klesla na pouhých 3.6 %. V Evropském parlamentu
mají jedinou zastupitelku, senátory a hejtmany nemají
žádné.
A nyní asistovaná sebevražda. ČSSD vstoupila do vlády
Andreje Babiše po volbách z roku 2017, zatímco KSČM
vládu tolerovala a podporovala. ČSSD musela
několikrát spolknout hořkou pilulku ať to bylo
odmítnutí prezidenta Zemana přijmout jejich
kandidáta na ministra, či nutnost podřídit se
rozhodnutím Andreje Babiše.Výměnou získali
posměch, katastrofické výsledky ve volbách do
Evropského parlamentu a Senátu stejně jako část viny
za pandemii COVID-19. Přesto se strana rozhodla ve
stanoveném kurzu pokračovat. Oponenti byli na
stranickém sjezdu přehlasováni, následně zbaveni
všech funkcí a strana se pevně přimknula k premiéru
Babišovi. Na oplátku se již nenašlo dost voličů, aby se
strana znovu dostala do Poslanecké sněmovny.
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KSČM sice díky své toleranci vlády dokázala získat
několik vítězství (např. zmenšení armádního rozpočtu
o několik miliard korun), ale musela podpořit
neoblíbená rozhodnutí o pandemii COVID-19 a svou
podporou vlády druhého nejbohatšího Čecha si
znepřátelila mnoho tradičně levicových voličů. A po
100 letech existence se roku 2021 poprvé nedostala do
Poslanecké sněmovny.
Obě teorie mají pro sebe tedy argumenty. Kloním se k
názoru, že obě jsou přinejmenším z části pravdivé a
doplňují se. Známky postupného kolapsu byly již
mnoho let vidět u obou stran (daleko víc u ČSSD).
KSČM zasáhlo stárnutí generace jejích tradičních
voličů. Situaci velmi zhoršil nástup Andreje Babiše,
jenž dokázal získat velkou část voličů obou stran a
svým spojenectvím jim zasadil další úder. A co to
znamená pro budoucnost?
Kdo je dnes levicí v Poslanecké sněmovně? Rozhodně
to není koalice SPOLU či strana SPD. Hnutí Starostů a
nezávislých nemá jasnou ideologii a spíše se orientuje
na politický střed. Pirátská strana by se dala za
levicovou či středo-levicovou považovat, ne však ve
všech ohledech. Zbývá pouze hnutí ANO Andreje
Babiše, jež dokáže vést jak levicovou, tak pravicovou
politiku, jak se  to zrovna jeho vůdci hodí.    Je dost
možné, že Andrej Babiš bude pokračovat v levicovém
směřování, obzvlášť aby se vymezil proti spíše
pravicové vládě. Zda je toto adekvátní hlas pro
levicově smýšlející občany ČR nechává autor pro
uvážení čtenáře.

A dokáží se tyto dvě strany klasické levicové strany
zpět do Poslanecké sněmovny? Je to samozřejmě
možné. Bude to vyžadovat bolestivě změny a oběti, ale
vzhledem k zhoršující se ekonomické a sociální situaci
a pravděpodobné nutnosti nové vlády provést škrty v
rozpočtu by poptávka po rozumné levicové politice
mohla opět vzrůst. ČSSD již své vedení změnila,
zatímco v KSČM k jasné změně zatím nedošlo. Dosti
klíčové budou další volby do zastupitelstev a do
Evropského parlamentu, kde se ukáže, zda se voliči
obou stran alespoň částečně vrátí, či získají nové
podporovatele. Pokud ne, pak pro obě strany příští
velké volby pravděpodobně budou zklamáním. Pokud
ano, možná se za čtyři roky jedna či obě strany do
Poslanecké sněmovny vrátí.

Nyní můžeme pouze čekat a spekulovat.
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Kanál Dunaj- Odra- Labe:
zastavení plánu výstavby 

Byť se zdá, že se jednalo o poměrně nový projekt,
zdání klame. Výstavba jistého spojovacího kanálu,
lehce se podobajícího projektu Dunaj-Odra-Labe, byla
zamýšlena již v roce 1552 v díle Jana Dubravia Dějiny
království českého. Ten předpokládal, že Karel IV.
bude mít zájem o výstavbu spojovacího kanálu řek
Moravy a Vltavy (tím pádem by se logicky jednalo o
nepřímé napojení i řek Moravy a Labe). Z této doby tak
pochází vůbec první zmínka o propojování řek na
českém území. 
Pozdější projekt, z 18. století uvažoval o spojení řek
Moravy a Odry. Dle tohoto projektu by byl případný
kanál veden od řeky Moravy jejím přírodním spojením
s řekou Bečvou. Z té by se u Hustopečí nad Bečvou
odpojil a byl by veden severně Moravskoslezským
krajem. Do řeky Odry by ústil mezi městy Ostrava a
Bohumín, kde se dnes rozkládá jedna z nejhustších
aglomerací v ČR. 
Postupné plánování pokračovalo i průběhem 19. a 20.
století, přičemž projekt nebyl opomenut ani za dob
protektorátu či socialismu. Tehdy jeho výstavbu
podporovaly i významné podniky, například velmi
známé železárny v Ostravě-Vítkovicích. Již onoho času
se ovšem uvažovalo o jeho odklonění, a to z důvodu
pokročilé výstavby aglomerace na Ostravsko-
Karvinsku (v praxi by této trase bránilo území
současného Havířova), ale také z důvodu pokročilé
těžařské činnosti v této oblasti.

Porevoluční vláda v roce 1993 ovšem s výstavbou
kanálu nesouhlasila. Tehdejší ministr životního
prostředí Josef Vavroušek označil projekt za vysoce
absurdní. Jedním z důvodů, proč projekt přestal být
realistický, byl dle stanoviska tehdejší vlády fakt, že po
revoluci došlo ke krachu významných státních
podniků či k jejich přemístění, což způsobilo ztrátu
smyslu celého projektu a na pomyslných vahách
převážila jeho ekologická a finanční zátěž. Jednalo by
se o zásah do nížinné krajiny na Hané a jižní Moravě a
v oblasti Poodří. 
Projekt v tom čase prošel velikou detailní proměnou, a
to včetně konkrétních plánů na stavební změny. Kanál
by byl veden přirozeným korytem řeky Moravy od
jejího ústí do Dunaje. V tomto úseku by došlo k
přizpůsobení celé trasy pro možnost plavby, což
znamená rozšíření či prohloubení říčního koryta v
určitých oblastech. Součástí první etapy by bylo rovněž
splavnění řeky Odry do Ostravy napříč Oderskými
vrchy. 
Součástí druhé etapy by bylo prodloužení Baťova
kanálu a výstavba zčásti umělé trasy kanálu v úseku
Hodonín – Přerov. Toto by samozřejmě opět obnášelo
i přizpůsobení oblasti pro nákladní plavbu. Třetí etapa
zahrnuje napojení Moravy v Přerově umělým kanálem
na Ostravsko s ústím do řeky Odry. Čtvrtá, závěrečná
etapa, zahrnuje napojení druhé části kanálu v Přerově
k umělému ústí do Labe v Pardubicích. Realizací této
závěrečné etapy by došlo k propojení východu a
západu Čech vodní cestou. Součástí doplňkových prací
by bylo i přizpůsobení toku Odry v úseku Ostrava – 
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Bohumín – polská státní hranice pro nákladní plavbu.
K celému projektu byla zpracována studie
proveditelnosti, která byla dokončena a odevzdána
Ministerstvu dopravy v roce 2019. Obsahovala i
ocenění celého projektu na částku 582 miliard korun a
plán, že s výstavbou se bude začínat v roce 2030.
Jedná se tedy o projekt s důležitým významem pro
celou Evropu, jelikož by stavbou kanálu bylo docíleno
kratší spojení Baltského a Černého moře. Projekt
rovněž prezentuje jako svoji výhodu skutečnost, že by
se jednalo o retenční vodní zdroj, jenž by zadržoval
vodu v krajině a mohlo by se jednat o krizový zdroj
vody v suchých oblastech. Studie Spolkového úřadu
pro hydrologii uvádí, že se zároveň jedná o velmi levné
řešení, jelikož přeprava nákladu kanálem by byla
trojnásobně levnější než přeprava železniční cestou a
zároveň šestinásobně levnější než cestou silniční.
Přeložení nákladní přepravy ze železniční cesty na
vodní by v praxi rovněž znamenalo uvolnění železnice
pro nákladní přepravu, doposud vedenou silniční
cestou. Projekt zahrnoval i potenciální budoucí
výstavbu přečerpávacích elektráren na určitých
místech a měl i návaznost na významný projekt T.T.T.,
jenž měl spojovat vídeňské a bratislavské letiště se
železniční přípojkou z trati Břeclav – Vídeň.
Výstavba kanálu D-O-L byla ovšem příčinou krátkých
neshod vlády Bohuslava Sobotky a prezidenta Miloše
Zemana. Ten je doposud velkým podporovatelem
výstavby kanálu, ale tehdejší vláda jeho nadšení pro
stavbu nesdílela. Ministerstvo dopravy v době, kdy jej
vedl Dan Ťok, muselo v zájmu dobrých vztahů s
Pražským hradem financovat rozsáhlou a nákladnou
studii v době, kdy bylo jasné, že negativa výstavby
jasně převažují nad pozitivy. Vláda měla v plánu celý
projekt zatrhnout, což ovšem díky prezidentovu
nadstandardnímu zájmu nebylo možné.

S odstupem času od doby, kdy byla výstavba kanálu
denně konzultovaným tématem, vznikají názory, že
tehdejší vláda Bohuslava Sobotky, ale i kabinet
Andreje Babiše měla obavy z moci a vlivu prezidenta.
Vláda věděla o tom, že Miloš Zeman je velkým
podporovatelem projektu, a snažila se tedy v této
oblasti konat. Nově přicházející vláda se ale rozhodla
prezidentovi odporovat a vyjádřila definitivní
stanovisko o zastavení tohoto projektu z důvodu
enviromentální zátěže a ekonomické nevýhodnosti.
Uvedla to dokonce i ve smlouvě o koaliční spolupráci.
Designovaný ministr dopravy Martin Kupka (ODS)
uvádí, že realizace není možná kvůli špatnému stavu
české infrastruktury, a to jak silniční, tak i železniční.
Potenciální obsluha kanálu by mohla být realizována
pouze po jedné jediné dálniční komunikaci, která v
okruhu 50 km od něj vede. Už tato dálniční spojnice
Praha-Brno-Ostrava-Katovice je značně přetížena ve
všech úsecích jak osobní, tak i nákladní dopravou. 
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Železniční cesta rovněž není možná z důvodu nízké
kapacity celého koridoru Praha-Česká Třebová-
Ostrava, který už v posledních čtyřech letech prochází
ztrojkolejněním, což obnáší výlukovou činnost a
dočasné snížení traťové kapacity v některých místech i
na jednu jedinou kolej. Koridor je kvůli přítomnosti
vysokého počtu dopravců na trati přetížen. V případě
dokončení rekonstrukce veškeré infrastruktury na
českém území by mohlo docházet ke značnému
posílení nákladní dopravy z ostatních států, což by
zatěžovalo dálniční a železniční cestu i na území
Rakouska nebo Slovenska.
Celý projekt je v současnosti dle některých názorů
spíše nedosažitelnou, avšak vysoce finančně náročnou
ideou. Dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu se jen
na přípravu úseku Pardubice-Olomouc vynaložilo 1,4
mld. Kč, aniž by se takříkajíc „koplo do země“.
Samosprávy na jihu Moravy zpochybňovaly i ideály
průkopníků, že by měl kanál i retenční funkci a
zadržoval by v krajině vodu. Starostové obcí na
suchem sužované jižní Moravě se obávají skutečnosti,
že by naopak vodu z krajiny ještě více odvedl.
Česká republika napříč různými obdobími tak
vynaložila spoustu peněz na problematiku, která
rozhodnutím o zastavení výstavby šla do ztracena,
dost možná již definitivně. Otázkou ovšem zůstává,
zda ze všech studií proveditelnosti nemohlo již
předtím jasně vyplynout, že se jedná o jasně
nerealizovatelnou záležitost.



Konec Bohemia Energy

Velmi neočekávaná zpráva přišla 13. října pro
zákazníky skupiny Bohemia Energy, která oznámila
ukončení činnosti a dodávky elektřiny a plynu. Pro ně
to znamená, že si musí najít nové dodavatele. Na
českém trhu působila skupina Bohemia Energy 16 let.
Rozhodla se ukončit svoji činnost pro více než 900
tisíc odběrových míst. Skupina Bohemia Energy
vlastnila Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie
ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Také požádala
Energetický regulační úřad o odebrání licencí pro své
firmy, které pod skupinu Bohemia Energy patří. 
Amper Market, který pod tuto skupinu patří, na trhu
zůstane. Zákazníci ze zákona přešli tzv. k dodavateli
poslední instance (DPI), mnozí již uzavřeli smlouvy s
novými dodavateli. Je to v Česku zcela poprvé, kdy
zkrachoval takto velký dodavatel elektřiny a plynu. 
Firma, jejíž tržby v roce 2019 překročily 23 miliard, je
dnes na pokraji bankrotu.

„Všem našim zákazníkům, obchodním
partnerům i zaměstnancům se hluboce
omlouvám. Velmi mě mrzí, že jsme museli
ukončit naši činnost. Bylo to nejtěžší
rozhodnutí v mém životě a bylo to nutné
rozhodnutí v zájmu našich klientů,” píše na
webových stránkách majitel skupiny
Bohemia Energy Jiří Písařík. „Toto
rozhodnutí bylo neplánované vzhledem k
tomu, že společnost vedla do poslední chvíle
kroky k pokračování své obchodní činnosti. 
K tomuto kroku musela společnost přistoupit
bezprostředně poté, kdy jí banky zastavily
přislíbené financování. Pokud by se
společnost dostala do insolvence, nemohla
by všem svým klientům vrátit přeplatky na
zálohách a klienti by na své peníze museli
čekat i roky,“ 

dodává majitel.

Proč došlo k ukončení činnosti Bohemia Energy? 

Jak je psáno na jejím webu, tak „jejím hlavním cílem
bylo zajistit zákazníkům levnější energie, než nabízeli
tradiční dodavatelé.” V poslední době extrémně rostou
ceny energií na velkoobchodních trzích, a jsou i třikrát
dražší než dříve. 

Jak Bohemia Energy fungovala?

Bohemia Energy si nasmlouvala nákup energií u
velkých výrobců, kteří dodržují pravidla risk
managementu, snaží se zajistit proti budoucím
růstům cen energií forwardem (dohoda mezi dvěma
stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v
budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti
pozn.), kdy kupují elektřinu s předstihem malého či
velkého časového horizontu. V budoucnu se pak
nemusí obávat aktuálního vývoje cen elektřiny. Pokud
by nakupovala energii v současně době, bude
jínakupovat za aktuální ceny. Když si v obchodě
koupíte rohlík, kupujete ho za nějakou cenu, nikoli
podle ceny.

Kroky vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že „jde o firmu,
která používala šmejdovské praktiky. Nemají dobrou
pověst a Energetický regulační úřad to řešil
pokutami.“ Podle Babiše se také proto prý měnil
energetický zákon. Podle něj si firma sama naběhla.
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Jiří Kraus



„Není možné prodávat zboží, které nemám ještě
nakoupené,“ řekl médiím. Podle ministra průmyslu a
obchodu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) „je to selhání
komerčního subjektu v důsledku spekulací a
celoevropského růstu cen energií.“ Skupina Bohemia
Energy uvedla ve své tiskové zprávě, že „důrazně
odmítá veškerá nařčení o tom, že by zákazníky
podvedla, či se dokonce dopouštěla ‚šmejdského
jednání’.“ „V žádném případě nelze hovořit o tom, že
by se Bohemia Energy dopustila jakéhokoli podvodu.
Společnost neporušila žádný zákon. Naopak, hrajeme
fér a ukončujeme svoji činnost v momentě, který
zaručí, že Bohemia Energy všechny své závazky
vyrovná a nikdo nepřijde o peníze,“ říká tisková
mluvčí skupiny Bohemia Energy Hana Novotná. Vláda
nenechala zákazníky ve štychu a rozhodla se jim
pomoct kompenzacemi a úlevami. Mimo jiné také
podala trestní oznámení z důvodu spáchání trestného
činu proti majetku. Havlíček podal trestní oznámení
kvůli podezření z nabízení služeb v době ukončování
činnosti, účelovému převádění majetku mezi
společnostmi a snaze o převedení soukromého
majetku.

Kdo je majitel Bohemia Energy Jiří Písařík? Jak ho
situace ovlivní?

Jiří Písařík je český podnikatel, narozený 25. června
roku 1977. Je ženatý s Hanou Písaříkovou, mají spolu
tři děti. Časopis Forbes odhadl jeho majetek v říjnu
2021 na 8,3 miliard korun a to z něho dělá 37.
nejbohatšího Čecha. V roce 2005 založil Bohemia
Energy. Patří mu jezdecký areál Horse Park Kamenný
Dvůr, byty na Smíchově, Vinohradech a v Nuslích, vila
v Hlubopečích, dům v Kouřimi a další nemovitosti
např. na Mallorce. 
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Jeho manželka disponuje majetkem několika desítek
až stovek milionů. Mezi jeho koníčky patří závodní
auta, která také vlastní, a automobilové závody.
Podnikatel a spolumajitel skupiny Bohemia Energy se
snažil svůj majetek přepsat na jiné firmy, ale když si
toho všiml insolvenční správce, transakci zastavil
soud. Jiří Písařík, který vystoupil na tiskové konferenci
poprvé před veřejností po ukončení činnosti Bohemia
Energy uvedl, že se bál o bezpečí své rodiny a že si
může každý dohledat na katastru nemovitostí, kde
bydlí. Na této tiskové konferenci, která trvala hodinu a
čtvrt, se tvářil Písařík smutně, pomalu mluvil a měl
slzy v očích. 



S novou vlnou pandemie COVIDu-19 se rozhořela debata o povinném očkování. I když
povinné očkování není v Česku novum, tak vzhledem k tomu, že se daná debata vede
především po politické rovině, tak je pro mnohé povinné očkování kontroverzní. Pokud
ještě nejste rozhodnutí, k jakému táboru se připojit, nezoufejte. Přinášíme vám
argumenty obou stran. Za odpůrce povinného očkování vystoupí Terezie Mazlová,
zatímco ohajovat toto očkování bude Ksenie Mayorova.

Aréna 
     názorů
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Povinné očkování proti
COVIDU-19

Dušan Ondráček
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Povinné očkování:
Proti 

Na základě zveřejněných dat je zřejmé, že očkování
není cesta k vytvoření kolektivní imunity. I očkovaní
lidé se mohou nakazit, šířit nákazu a často končí v
nemocnicích spolu s neočkovanými. Současně jsme
svědky narůstajícího strachu a beznaděje, což se
projevuje na psychice lidí a fungování společnosti,
která je už nyní do jisté míry rozdělena. U dětí a
mladých lidí má covid-19 v naprosté většině lehký
průběh. Na druhou stranu jsou hlášeny a popsány
bezprostřední komplikace po vakcinaci. O možných
dlouhodobých nežádoucích účincích není známo
vůbec nic, protože se používají velmi krátkou dobu. V
medicíně vždy platila zásada předběžné opatrnosti a
nyní Česká lékařská komora vyvíjí tlak na povinné
očkování včetně těch, kteří nemoc prodělali a mají
vysokou míru protilátek. U všech těchto nových
vakcín však bude testování dokončeno až v roce 2023.
Část lékařů i vědců apeluje na návrat k medicíně
založené na vědeckém poznání, zkušenostech a
empatii. Kdokoliv projeví jen trochu odlišný názor, je
dehonestován či označen za dezinformátora. Část
druhá ovšem neváhá hazardovat se zdravím a životy
lidí, aby se zavděčila politickým špičkám, které jim
slíbí vše, aby dosáhli svého.

Terezie Mazlová



Povinné očkování: 
Pro

Vakcinace je jediná rozumná cesta, jak zastavit šíření
epidemie u nás i ve světě a vrátit se zpět k normálnímu
životu. Počty nakažených covidem-19 strmě rostou,
nemocnice se plní zejména neočkovanými pacienty a
lékaři musí odkládat naplánované operace. Například
jedna pacientka na operaci oka, která trvá cca 30
minut, čekala víc než půl roku. Takových pacientů
není málo, a i když případy nejsou akutní, tak se jejich
stav může časem horšit. 
Povinné očkování máme i proti jiným nemocem a není
rozdíl mezi nimi a covidem. I při cestách do exotických
oblastí se lidé nechávají očkovat proti některým
nemocem, které by jim v lepším případě mohly pouze
znepříjemnit pobyt v dané destinaci, v tom horším by
si z takové cesty přivezli následky na celý život. Díky
očkování by se lidstvo mohlo zbavit například černého
kašle, dětské obrny. Většina expertů, kteří se zabývají
bojem proti covidu, podporuje povinné očkování,
případně aby se to týkalo jen vybraných profesí –
hlavně zdravotníků, sociálních pracovníků, učitelů,
policistů, hasičů a vojáků, protože se zdá, že je to
opravdu jediná cesta, jak se z té covidové krize dostat. 
Není třeba se bát toho, že vakcína byla hotová
podezřele rychle ale ve skutečnosti se tímto typem
vakcín zabývají vědci posledních 30 let..
Nejrozšířenější vakcíny na nemoc SARS-CoV-2 sice
využívají novou technologii mRNA (v těle nepřežije
dlouho a rozloží se krátce po tom, co splní svou roli),
Jakmile se nová nemoc objevila, vývoj konkrétní
očkovací látky vlastně netrval dlouho, ale skoro rok
pak zabralo následné testování. Vakcíny proti chřipce,
viru zika nebo některým typům zhoubných nádorů
jsou založeny na stejném principu

Ksenia Mayor

Část lidí vakcinaci odmítá s vysvětlením, že pokud
nemoc prodělali, získají lepší, protože přirozenější
ochranu. Je sice pravda, že studií je zatím málo, ale už
teď se považuje za jisté, že lidé po očkování mají vyšší
hladiny protilátek a imunita získaná díky injekci je
spolehlivější.
 Jsou lidi, kteří odmítají očkování z principu vnitřního
vzdoru proti nařízením. Také jsou ti, kteří odmítají
cpát do sebe nějaké špatné věci, ale jíst nekvalitní nebo
nezdravé jídlo, to jim nevadí. Tohle mi přijde opravdu
směšné.
Pro shrnutí, díky povinnému očkování by nemoc měla
lehčí průběh, lékaři by se mohli věnovat jiným
důležitým věcem, byla by nižší úmrtnost. Také už je
dokázáno, že očkovaný přenáší menší virovou nálož. A
nemuseli bychom se pořád v této situaci motat
dokolečka. Jisté je, že nemoci, proti kterým se našlo
očkování, se podařilo zkrotit. Nebo úplně vymýtit, jako
to bylo v případě pravých neštovic.
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Tento rok proběhla ve skotském Glasgow 26.
konference o změně klimatu zprostředkovaná
Organizací spojených národů. Tato konference byla
velkým tématem jak pro politiky, ekology, tak i pro
běžné občany. Zasedání se zúčastnili zástupci celkem
200 států, veřejné osobnosti, včetně mladé klimatické
aktivistky Grety Thunberg, a desetitisíce vyjednavačů,
podnikatelů a úředníků. Dle původního očekávání se
měly všechny jednající státy zavázat k plnění
komplexnějších a závažnějších činností a omezení,
které by změnu klimatu zpomalily. 
Alarmující dopady na životní prostředí stále nabírají
na síle a mají drastické následky, dokonce i ti největší
odpírači změny klimatu si tohoto faktu začínají
všímat. Vědci stále častěji přinášejí nové a nové nálezy
a studie o tom, že skutečně dochází ke zhoršování
kvality životního prostředí, zejména díky vypouštění
skleníkových plynů, které způsobují vzrůst průměrné
teploty a tání ledovců. Čím déle je problematika
zhoršování kvality životního prostředí konzultována a
řešena, tím více absurdních konspirací a důvodů, proč
to není pravda, se napříč veřejným prostorem
objevuje.
Očekávalo se, že tato konference přinese spoustu
změn, avšak realita je diametrálně odlišná. Pojďme si
tedy společně shrnout, s jakými požadavky přišly
jednotlivé státy, co se od konference očekávalo a co v
konečném důsledku přinesla. Jak již výše uvedeno,
jednoznačným očekáváním bylo drastičtější vyhranění
států v problematice a přijmutí tvrdších opatření. 
Zasedání bylo organizováno tak, aby urychlilo
provádění cílů Pařížské dohody o klimatu z roku 2015,
tedy postupný odklon od použití uhlí k výrobě
elektrické energie, snížení emisí na nulu do roku 2050
a zabránění nárůstů teploty o více než 2 stupně. 
V důsledku vleklých diskuzí, které trvali o den déle,
než bylo plánováno, přijali účastníci konference
závěrečnou dohodu, jenž podle generálního tajemníka
OSN „odráží zájmy, rozpory a stav politické vůle v
moderním světě." Za zdmi jednacích prostor to ovšem
také vřelo, demonstranti v ulicích Glasgow
protestovali za přijetí drastičtějších opatření za
použití hesel, která upozorňují na problematiku větší
ekologické zátěže kapitalistického hospodářství.
 

Klimatická konference v
Glasgow: přinese reálné
zlepšení?
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Kamila Herejková

Když konference skončila, sklidila spíše negativní
ohlasy. Přímou kritiku uveřejnila švédská aktivistka
Greta Thunberg, která bez servítek označila
konferenci za špatnou a její výsledky za nepřínosné.
Dle jejích poznatků z jednání mají světové mocnosti
spíše zájem o stabilizaci problému na bodu jednání,
kde se právě nachází a mají tedy zájem o zachování
současného stavu.
Z výsledků ovšem není dozajista patrné, že by
konference v Glasgow měla konkrétně větší přínos než
jiná jednání. Můžeme spekulovat o příčině tohoto
faktu, ale jako takový ho zřejmě nemožno popřít.
Alespoň začátek samotné konference naznačoval
reálný zájem a ambici problematiku řešit a tento rok ji
v Glasgow takříkajíc rozseknout. 
Závěrem – každý z nás, kdo se o danou problematiku
zajímá, jistě narazil na zpochybňující názory. Bohužel,
pravda je taková, jaká je, a asi všichni bychom si přáli,
aby ke zhoršování klimatického stavu už z jakéhokoliv
sebeabsurdnějšího důvodu nedocházelo.



Kdo by byl ideálním prezidentem na dalších 5 let? V
současné době velmi řešená otázka, vzhledem ke
zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana. Hradní
kancelář několik týdnů odmítala sdělit informace o
jeho zdravotním stavu. Nicméně mluvčí Jiří Ovčáček a
kancléř Vratislav Mynář přiznali, že z dlouhodobého
hlediska není schopen vykonávat úřad. Nyní se zde
nabízí 2 možnosti. Jedna z možností je aktivace článku
66 Ústavy, v našem případě by ho pravděpodobně
zastupoval premiér, nebo budou vyhlášeny předčasné
volby. Ani jedna z těchto možností zatím nebyla
využita, přesto se však objevili jednotlivci, kteří
připustili možnost kandidatury. Mezi nimi se objevil
například Andrej Babiš, Vít Rakušan, Pavel Fischer,
Lenka Bradáčová, Marek Hilšer, Petr Pavel nebo také
rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše
Nerudová.

U hlavy státu jsou velmi důležité 2, respektive 3 věci.
Jednak by měl působit reprezentativně vzhledem a
svým způsobem chováním a jednak by měl být dobrým
rétorem. Třetí kritérium je takové, že by neměl nějak
zásadně rozdělit společnost, což se bohužel povedlo
Miloši Zemanovi. Ideální samozřejmě je, pokud lidé
prezidenta mají rádi a přistupují k němu s jakousi
úctou. Jestliže ani jedna možnost není schůdná, měli
by ho alespoň respektovat a zachovat si vůči někomu
určité dekorum. Tohle všechno se lehce říká, ale hůře
dělá.
Z výše uvedeného seznamu jmen je jasné, že hlavou
státu by se poprvé mohla v historii stát žena, tudíž
bychom šli ve slovenských šlépějích. Hodně
skloňovaným jménem je v souvislosti s touto
problematikou již výše zmíněná Danuše Nerudová, má
to však pár zádrhelů.

Problém by pro některé občany mohlo být to, že je to
žena, protože stále žijeme v patriarchální společnosti. 
Všichni totiž známe onen slavný výrok vůči kněžně
Libuši: „Hanba mužům, kterým žena vládne!“.
Musíme však tento výrok brát s velkou nadsázkou. 
Dalšími klíčovými kandidáty jsou generál Petr Pavel a
Andrej Babiš. Petr Pavel dlouhou dobu angažmá v
politice odmítal, to se však změnilo roku 2018, kdy
odešel z aktivní služby s nejvyšší vojenskou hodností.
První úvahy o jeho možné kandidatuře se objevily v
roce 2019, definitivně rozhodnutým se však stal
během léta tohoto roku, následně se začal obklopovat
odborníky, kteří by mu měli pomoci s jeho volební
kampaní. Petr Pavel byl v době své vojenské služby
velice důležitou osobou pro naši vlast, ale také je to
vzdělaný, inteligentní člověk, dokonce v létě 2021
představil svůj plán na boj země proti krizovým
situacím. Jediná věc, kterou by občané mohli tomuto
kandidátovi vyčítat, je vstup do KSČ. Je pochopitelné,
že voliče tato skutečnost může odradit, ale je důležité
si uvědomit, že to bylo nezbytné pro jeho kariéru, bez
vstupu do strany by neměl šanci to dotáhnout tak
daleko. On sám pro média sdělil, že svých činů lituje a
několikrát se za ně omluvil. 
Dále zde máme našeho známého protikandidáta, dnes
již expremiéra Andreje Babiše, který svou kandidaturu
velmi dlouho odmítal, nicméně před pár týdny vyšlo
najevo, že ji rozhodně nevylučuje. Andrej Babiš není
vhodným kandidátem hned z několika důvodů. Tento
politik je známý svými politickými skandály ať už se
jedná o jeho trestní stíhání, působení v StB, odvlečení
vlastního syna na Krym, nebo také poměrně novou
kauzou s vymáháním dotací přes offshorové
společnosti, které pravděpodobně byly využity pro
zcela jiné účely. Nutno podotknout, že pro Andreje
Babiše je funkce prezidenta nevýhodná, protože jeho
pravomoce by byly výrazně omezené, tudíž by téměř
nemohl ovládat dění ve státě, ale také by nemohl
manipulovat s tolika lidmi jako předtím. On totiž moc
dobře ví, že lidé kolem se ho bojí, a z toho on těží. Z
mého pohledu tento souboj bude skutečně napínavý
do posledního hlasu. Nyní se dá říci, že záleží pouze na
preferencích voličů a propracovanosti kampaní
budoucích kandidátů.

Hledá se prezident! Kdo by
byl ideálním prezidentem ČR?
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Kristýna Benešová



Vlnu protestů vyprovokoval Mohamed Bouazizi,
mladý Tunisan, který se 17. prosince zapálil před
obecním úřadem ve městě Sidi Bouzid. Bouazizi, který
živil svou rodinu prodejem ovoce z vozíku, se rozzuřil,
když místní úředníci opakovaně požadovali úplatky, a
nakonec zabavili veškeré zboží. Poté, co úřady odmítly
vyslechnout jeho stížnost, polil se benzínem a zapálil
se. Tento strašný případ, který začal symbolizovat
nespravedlnost a ekonomické strádání, sužující
mnoho Tunisanů za vlády Ben Aliho, inspiroval
pouliční protesty po celé zemi proti vysoké
nezaměstnanosti, chudobě a politickým represím.
Odpověď tuniské vlády na protesty vyvolala
mezinárodní kritiku, když byly při střetech s policií
zabity desítky demonstrantů. V důsledku byli obvinění
z použití nepřiměřené síly a Ben Ali odvolal ministra
vnitra Rafika Belhaj Kacema a slíbil, že zřídí
vyšetřovací výbor, který prověří reakci vlády na krizi.
Střety mezi policií a demonstranty však pokračovaly a
rozšířily se do hlavního města Tunis, kde vláda
nasadila jednotky, aby nepokoje zastavily.

14. Leden 2011: 
Úspěch revoluce v Tunisku,
začátek Arabského jara

Protože dřívější pokusy potlačit nepokoje selhaly, 13.
ledna se Ben Ali objevil v národní televizi a vystoupil s
širšími ústupky opozici a slíbil, že nebude usilovat o
další prezidentský mandát po skončení svého
funkčního období v roce 2014.  Vyjádřil lítost nad smrtí
demonstrantů a nařídil policii, aby přestala střílet na
protestující s výjimkou sebeobrany. Na adresu
některých stížností demonstrantů řekl, že sníží ceny
potravin a uvolní opatření týkající se omezení
používání internetu.

Konec režimu Ben Aliho

Ústupky Ben Aliho neuspokojily demonstranty, kteří
pokračovali ve střetech s bezpečnostními silami, což
mělo za následek opět několik mrtvých. 14. ledna byl
vyhlášen výjimečný stav a tuniská státní média
informovala, že vláda byla rozpuštěna a že v příštích
šesti měsících se budou konat parlamentní volby. Ani
toto rozhodnutí nedokázalo potlačit nepokoje a Ben
Ali odstoupil z funkce prezidenta a opustil zemi. Od
ledna do října 2011 se prozatímní vláda přiklonila k
reformě, uznala nové politické strany a rozpustila
stranu Ben Aliho (Demokratické ústavní shromáždění
RCD). 23. října zvítězila v celostátních volbách
umírněná islamistická strana Ennahda a vytvořila
koaliční vládu se dvěma sekulárními stranami. Ve
dnech po Ben Aliho odchodu protesty v Tunisku stále
přetrvávaly a také docházelo k sporadickým výbuchům
násilí.
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Renata Dyachuk

Jedenact let poté, co protesty ve městě Sidi Bouzid vyvolaly arabské jaro, zůstává Tunisko
jedinou zemí na Blízkém východě, která účinně změnila svůj systém vládnutí. Přesto má

mnoho Tunisanů smíšené pocity ohledně toho, jak velký pokrok jejich země udělala.
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Jaká byla motivace a cíle revoluce?

Mnoho důvodů vyhnalo lidi do ulic v roce 2011, ale
požadavky demonstrantů lze nejlépe charakterizovat
jedním z nejoblíbenějších zpěvů – „šughl, hurriyya,
karama wataniyya“ (práce, svoboda a národní
důstojnost). Politická změna se stala požadavkem, až
když protesty eskalovaly a dostaly se do hlavního
města a když se k hnutí přidaly skupiny občanské
společnosti, odbory, právníci, novináři a opoziční
strany.

Co se změnilo v Tunisku?

Lidová povstání dosáhla tří hlavních výsledků. Nejprve
vedla k přepsání ústavy. Za druhé, umožnila svobodu
projevu a otevřenou kritiku těch, kdo jsou u moci. Za
třetí připravila půdu pro mírovou cestu k demokracii –
ačkoli mnozí věří, že Tunisko zůstává procedurální
demokracií, která dosud plně nezpřetrhala vazby se
starým režimem. Největším úspěchem revoluce je
možná to, že Tunisané objevili sílu svého kolektivního
hlasu sesadit diktátory a přinést konkrétní politické
změny. Ačkoli je jedenácté výročí sesazení prezidenta
Ben Aliho jistě důvodem k hrdosti a oslavě, většina lidí
neslaví. Z pohledu mnoha Tunisanů, zejména těch,
kteří v letech 2010–2011 protestovali na ulicích,
revoluce nedosáhla svých cílů. V roce 2019, když země
zvolila nové vůdce a ekonomika konečně vykazovala
známky zlepšení – jako je pozitivní růst HDP, snížení
inflace a oživení turistického sektoru postiženého
teroristickými útoky v roce 2014 a oživila naděje na
budoucnost Tuniska. Počáteční nával optimismu však
ustoupil do pevného pesimismu z velké části kvůli
neuvěřitelné ekonomické bolesti způsobené
úspornými opatřeními a zhoršené pandemií
koronaviru.

Dnes, i když bylo dosaženo významného politického
pokroku, je mnoho Tunisanů frustrováno
nedostatečným ekonomickým pokrokem – zejména
neschopností vlády řešit rostoucí nezaměstnanost a
přetrvávající korupci. Ale samotná skutečnost, že lidé
mohou svobodně a veřejně vyjadřovat svou kritiku
vlády beze strachu z újmy nebo postihu, je
dramatickým úspěchem. Existuje však také mnoho
důvodů k obavám o budoucnost Tuniska – od
zhoršující se ekonomické situace, které čelí mnoho
jednotlivců a rodin, až po slabé instituce a politické
strany. Bude na tuniském lidu, který se před jedenácti
lety chopil velkého úkolu provést revoluci, aby se
postavil dalšímu problému a zajistil úspěch tuniské
demokratické transformace.



Valné shromáždění je jedním z šesti orgánů OSN.
Označuje se též jako GA (General Assembly)  nebo AG
(Assemblée générale). Pravomoci Valného
shromáždění můžeme najít v kapitole IV. Charty
Organizace spojených národů. Mezi ně patří např.:
jmenování nestálých členů Rady bezpečnosti,
jmenování generálního tajemníka OSN, odpovědnost
za rozpočet OSN nebo vydávání rezolucí. Síň Valného
shromáždění se nachází v sídle OSN a to v New Yorku.
Zasedají všechny členské státy pod vedením předsedy
Valného shromáždění nebo generálního tajemníka
OSN. Je to jediným orgánem, kde je zastoupení všech
členských států.
První Valné shromáždění OSN bylo svoláno Dr.
Eduardem Zuletem Angelem z Kolumbie na 10. ledna
1946. Zasedalo v Metodistické ústřední síni v
londýnském Westminsteru a účastnilo se 51 národů.
Zástupci všech států byli muži. První zasedání trvalo
necelou hodinu přičemž se hlasovalo o volbě předsedy
Valného shromáždění a tím se stal Paul-Henri Charles
Spaak z Belgie. Na prvním zasedání Angel ve svých
nadějích prohlásil:

„An inner voice tells us that,
animated by a broad and sincere feeling for
humanity, we can lift up our hearts and
bring to bearon the problems of peace the
spirit of cooperation, the tenacity of purpose,
the self-sacrifice and the technical effort,
which, when applied to the dramatic
problems of war, led to the splendid
triumph of the democracies that has enabled
us to meet here to-day.“
 
Během prvních zasedání byla moc ve světe rozdělena
odlišněji než dnes. Stále přebývaly kolonie a to
především v Africe.
Měsíc na to Valné shromáždění OSN stanovilo cíl
eliminovat všechny jaderné zbraně a zbraně
hromadného ničení. Dalšími rezolucemi byla založena
Světová zdravotnická organizace (1948).

10. Leden 1946:
První Valné shromáždění OSN

Dále se Valné shromáždění věnovalo otázkám jako
jsou politická práva žen, právo na sebeurčení národů,
uprchlická situace nebo genocidě. I když se na prvním
Valném shromáždění neodhlasovalo mnoho rezolucí
byl to krok do budoucnosti. Po mnoha letech válek,
které způsobily genocidu, jaderné bombové útoky a
velké ztráty na životech se národy spojili a zvolili
jedinou možnou cestu k světovému mír a to byl
prostor, kde malé i velké národy budou vyslyšeny.
Tato cesta přetrvala do dnes a její hlavní cíle se
nezměnili naopak se rozšířila jejich působnost.
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Karolína Chauturová



V roce 1983, během studené války, označil Sovětský
svaz za „Říši zla“. Pár měsíců poté byl sovětskou
armádou sestřelen korejský civilní let KAL007
(zahynulo přes 269 civilistů), což Reagan označil za
masakr a prohlásil, že „Sověti se otočili proti světu a
morálním zásadám, kterými se řídí mezilidské vztahy
po celém světě,“ načež došlo ke zrušení všech
civilních leteckých spojů mezi Spojenými státy a SSSR. 
Po nástupu M. Gorbačova a díky otevřené politice SSSR
navštívil Reagan roku 1988 Moskvu, kde na moskevské
univerzitě přednášel o svobodném trhu. 

Ronald Reagan, původně americký herec a politik, se
stal 40. prezidentem Spojených států amerických
sloužící v letech 1981–1989. Jeho funkční období
znamenalo obnovení americké prosperity a zajištění
„míru prostřednictvím síly“ v zahraničí. Inaugurace
proběhla 20.1. 1981 na západní straně kapitolu ve
Washingtonu D. C.
Jako prezident odborového svazu Screen Actors Guild
se zapletl do sporů spojených s působením
komunismu ve filmovém průmyslu. Jeho politické
názory se s průběhem času měnily od liberálního
směru až po ten konzervativní. Jako moderátor
procestoval zemi a stal se mluvčím konzervatismu, na
což navázal svoji politickou kariéru, jež započala roku
1966, kdy byl zvolen s rozdílem milionů hlasů
kalifornským guvernérem. Znovu zvolen do úřadu byl
v roce 1970. 
Ronald Reagan vyhrál prezidentskou nominaci za
Republikánskou stranu v roce 1980 a získal 489
volebních hlasů proti 49 volebním hlasům pro
Jimmyho Cartera. 20. ledna nastoupil do úřadu a po
přesně 69 dnech ve funkci byl kulkou zasažen do
hrudi, společně s dvěma policisty a tiskovým mluvčím,
atentátníkem Johnem Hinckleymem jr. Navzdory této
traumatické události zůstal vtipným a charismatickým
politikem, díky čemuž jeho popularita prudce vzrostla.
V zahraniční politice se Reagan snažil dosáhnout
„míru prostřednictvím síly“. Během svých dvou
funkčních období zvýšil výdaje na obranu o 35 %, ale
vyjednal smlouvu se sovětským vůdcem Michailem
Gorbačovem, díky níž se postupně snižovat počet
jaderných balistických střel se středním doletem, a
zároveň vyhlásil válku mezinárodnímu terorismu. 
Charakteristická je také sociální a ekonomická politika
(Reaganomika), jež vychází z principů neoliberalismu.
Zavedl měnovou politiku, jež měla mít za následek
snížení inflace, kladl důraz na tržní ekonomiku a
stimuloval ekonomiku velkými daňovými škrty. Tento
druh ekonomiky se stal vášnivým námětem debat. 
V průběhu svého druhého prezidentského období
podepsal zákon, díky němuž se na boj s drogami
přispělo přes jednu a půl miliardy dolarů a určil tresty
za drogové delikty.

20. Leden 1981:
Inaugurace Ronalda Reagana
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Adam Kutina
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Poezie...

Recenze...

Literární koutek



 
Co vůbec jsi

Ke komu náležíš
Dokážeme tě najít na vsi

Či v kruzích vysokých jen se nacházíš
 

Kam daleko až sahat můžeš
Nestáváš se výmluvou

Kouty svědomí prohledáš
Nejsi však jen pro zločiny omluvou

 
Dáš se vůbec se ctí porušit

Může se ti čestný člověk vzbouřit
Svědomí však můžeš zničit

A všechno smysluplné rozrušit
 

Co jsou ti co se ti vzepřou
Mohou být něco jiného než zrádci
Jsou omluvitelní ti co tě pozbudou

I když tak činili s nejlepšími úmysly
 
 

Byli ti co zavraždili Julia Caesara zrádci
Když diktátora dvaatřicetkrát bodli

Své sliby sice porušili
Jeho vládu a ambice ale ukončili

 
Byli vojáci Alexandra Velikého nečestní

Když rozhodli se dál svého vojevůdce
nenásledovat

Své přísahy sice následovat odmítli
Ale umožnilo jim to všem domů dopochodovat

 
Loajalita je zátěž a slib který omezuje ale i

ujišťuje naše rozhodování
A je pouze na nás kam až budeme následovat ji

A zda dá našim duším klid
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Loajalita

Martin Vacek



 
Could this be the moment I've been waiting for?

 
The fork in the road

With two paths diverging from it
One which leads to a new tomorrow

A time filled with laughter and gaiety
With Eden at the end

Simply bliss
And the other

A winding, twisting thing
That leads to yesterday

And all the pain that lies within
But it is not up to me

You see
Which road I will walk down

For my body, my soul, my entire self is no
longer my own

My feet so far are tied to the ground like stone
But could at any point start to move

Without warning
And yet I wish so much to take that first path

For I know for a fact
That it would be the best thing to ever happen to

me
That ever could happen to me, I'd never ever

take it for granted
And be the happiest man alive

For the rest of eternity
But it is not my choice to make

But thine I am but a piece of twine
Ready to be bent or tied in any which way you

see fit
And I will not throw a fit If I should be forced to

walk down that cold, hard road on my own
To turn my back on all the memories I own

If it should be your wish
For I would do anything for you

No matter how hard for me to do 

DIPLOMAT \ 29   

At the crossroads

Rufus F. Kovtun



Chlad nás obklopil ohyzdným bílým prachem,
už je to tady, ohlušující chorály koled a písní

vánočních se rozpínají po zdech našich
domovů jako plíseň a pomalu zabíjí naši

sanitu. Jsem uvězněn v nekonečné agónii jen z
pomyšlení na zdobení, pečení a trávení času s

rodinou…
 

Není úniku. Každá zastávka, každá lampa u
silnice a u chodníku je ošacena hnilobnou,
kýčovitou, rádoby cetkou, co má tu drzost

nazývat se ozdobou. Jediné možné východisko
v tento otřesný čas je lehnout si do postele a

už nevstat. Veselé Vánoce. 
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Počátek

Macabre
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Recenze knížky z maturitní
četby: Fantom Opery
Kateřina Pražáková

Autor knihy: Gaston Leroux

O ČEM KNÍŽKA JE?

Autor příběhu čerpá z pamětí tehdejšího ředitele
Opery, výpovědí „Peršana“ a ostatních svědků.
Operou každou chvíli zmítá chaos kvůli údajnému
Fantomovi. Ten, podle slov malých tanečnic, krade
věci a způsobuje různé intriky v divadle. Popisují ho,
jako by to byla nějaká příšera, ale v podstatě je to jen
člověk. Dle svých slov pracuje pro Operu a nechává si
za to platit, ačkoli se neukazuje. Avšak bydlí přímo pod
Operou a zná všechny chodby.
 Jednoho dne do Opery přijede Christine Daaé, do které
se zamiluje, unese ji, ale ona mu strhne jeho masku,
pod kterou on nosí svou zohavenou tvář a Christine
uteče. On jí ale vyhrožuje, že si ho musí vzít. Christine
netuší, co si počít, jelikož chce utéct s vikomtem de
Chagny. 
 Fantom Christine opět unese, vikomt s „Peršanem“
ho přemohou. Fantom neboli Erik, ví, že umírá, a
proto Christinu s vikomtem propustí. Ti utečou,
neznámo kam, a dle předchozího slibu, po smrti Erika,
Christina přijede dát jeho prsten do hrobky, kde ho i
pohřbí. 

PROČ JE TATO KNÍŽKA NĚČÍM SPECIÁLNÍ?

Kniha se jednak hodí do maturitního seznamu, není
dlouhá a rozhodně je skvěle napsaná. Já osobně jsem
se od řádků nemohla odtrhnout a potřebovala jsem
vědět, jak to dopadne. A právě konec není úplně tak
jasný, jako u spousty knih. Leroux psal v ich formě,
vlastně popisoval děj z toho, co se dozvěděl a zároveň
dával zprávy o tom, jak se ty informace dozvěděl.
Některé části jsou dokonce slovo od slova ocitované
(viz. Kapitoly „Peršanovo vyprávění“).

PROČ BYSTE SI MĚLI KNÍŽKU PŘEČÍST?

Jak jsem již zmínila, knížka se hodí k maturitní
zkoušce, není dlouhá a není náročná na čtení. V
podstatě se čte sama. Děj je zajímavý a hlavně
napínavý. 

NĚCO O AUTOROVI

Gaston Leroux se narodil v Paříži. Roku 1889 se stal
advokátem. Poté, co zdědil okolo milionu franků, vše
propil a prohrál v hazardních hrách. Kvůli tomu začal
pracovat jako reportér a divadelní kritik. Procestoval
Evropu, Afriku a Asii. Dokonce podával zprávy o
revoluci v Rusku v roce 1905. Stal se jedním ze
zakladatelů detektivní literatury. 

„Erik is not truly dead. He lives on
within the souls of those who choose
to listen to the music of the night.“ 
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Recenze knihy:
Jako zabít ptáčka

Renata Dyachuk
Autor knihy: Harper Lee

Jako zabít ptáčka je společenský román americké
autorky Harper Lee. Je tak populární, že už bylo
prodáno více než čtyřicet milionů výtisků a v roce 1961
dostala autorka Pulitzerovou cenu. Následně byl v roce
2015 vydán román „Postav hlídku”, který na dané dílo
dějově navazuje o dvacet let později.

Příběh se odehrává ve 30. letech 20. století v
bezvýznamném městečku Maycomb v Alabamě. V
průběhu děje se čtenář seznámí s diskriminací,
nespravedlností, lidskými předsudky a různými
problémy společnosti z pohledu osmiletého děvčátka.
K největším událostem dojde ve druhé polovině
románu, kde je mladý černoch obviněn ze znásilnění
bílé dívky.

Román Jako zabít ptáčka ale rozhodně není o rasismu
a nespravedlivých soudních procesech. Je to příběh o
dospívání a o různých formách statečnosti, o
přetvářce, morálce a zodpovědnosti.

V tomto románu nám Harper Lee skvěle ukázala
skutečnou podobu života, že jsou v něm věci krásné a
ošklivé nebo spravedlivé a nespravedlivé. Také lze
zdůraznit to, jak nám skrz postavu advokáta Atika
autorka předává morální poselství. Jako příklad bych
uvedla tu část, kde Atikus promlouvá k synovi:

Tahle knížka rozhodně není snadná na pochopení. Aby
se čtenář dostal k hlavní myšlence a odnesl si nějaké
rady či ponaučení, musí při čtení hodně přemýšlet.
Také občas může narazit na stránky, které mu přijdou
nudné, a potom se bude muset do čtení přemlouval,
nebo dokonce i nutit.
Je to román, který na každého bude působit jinak, ale
všem se aspoň jedna z mnoha myšlenek určitě bude
líbit. Při čtení si uvědomíte hodně věcí, kterým jste
doteď třeba nerozuměli, s tím vám nejvíc pomůže
pohled na společnost té doby očima dítěte.

„Chtěl jsem, abys poznal, co je to opravdová statečnost, abys
neměl představu, že statečnost znamená člověka s puškou v ruce.
Statečnost začíná tehdy, když víš, že jsi poražen, ještě než se do
něčeho dáš, a přesto se do toho dáš a dovedeš to až do konce, ať

se děje co děje. Málokdy zvítězíš, ale někdy se ti to podaří.”
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Erasmus Days
Tereza Konrádová

Společně se svými spolužáky jsem měla možnost
zúčastnit se přednášky týkající se Erasmus Days.
Přednáška se odehrála na Vysoké škole mezinárodních
a veřejných vztahů Praha. Přednášet nám přišli velmi
zajímaví hosté, a to Martina Dlabajová, Jakub Dürr a
Václav Velčovský.
Přednášející nám byli na začátku znovu představeni a
krátce o sobě pohovořili. Měli jsme tak možnost
dozvědět se o nich podrobnější informace, které bych
ráda uvedla, jelikož mi přijdou pro relevanci osobních
zážitků, které budu uvádět, důležité.  
Nejdříve se nám představila paní Martina Dlabajová,
která v současnosti působí jako europoslankyně a má
mnoholeté zkušenosti s obchodem mezi ČR a Itálií,
který pomáhala v minulosti aktivně rozvíjet.
Vystudovala navíc prestižní univerzitu v italské
Padově, konkrétně obor politické vědy se specializací
na Evropskou unii, a bylo jí uděleno vyznamenání
„Rytířka řádu italské hvězdy“, které jí udělil italský
prezident za mimořádný přínos česko-italským
vztahům.
Poté následoval pan Jakub Dürr. Je diplomatem, který
v minulosti působil ve stálé misi ČR v Bruselu a v
budoucnu bude Českou republiku zastupovat jakožto
velvyslanec ve Varšavě. Vystudoval obory polský jazyk
a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci a obor politologie na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity.
Nakonec se nám představil pan Václav Velčovský,
který působí jako náměstek pro ministerstvo školství.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a
sám měl možnost si vyzkoušet projekt Erasmus v
praxi. 
Přednáška se týkala především osobních zážitků
přednášejících s projektem Erasmus, respektive jak
tento projekt ovlivnil jejich studium a jaké výhody pro
studenty projekt nabízí. 
Od paní Dlabajové jsme se dozvěděli, jak fungovalo
studium v zahraničí před tím, než byl zahájen projekt
Erasmus. Ona sama totiž studium v Itálii zahájila na
vlastní pěst a prakticky bez pomoci kohokoliv jiného.
ČR v době jejího studia ještě nebyla členem Evropské
unie, a proto bylo i dostat se na samotné přijímací
řízení velmi složitým procesem, se kterým si ale paní
Dlabajová hravě poradila. 

Jednou z nejtěžších věcí pro ni bylo podle jejích slov
uživit se v začátcích, jelikož tehdy ještě neexistoval
žádný program, který by studenty v zahraničí
podporoval nebo jim hradil výdaje za ubytování a
stravu. Poslechli jsme si o dobách, kdy si nemohla
dovolit koupit ani kafe. Musela si proto najít práci a při
studiu si vydělávat sama na sebe. Projekt Ersamus se
na univerzitu, na které studovala dostal, až když
absolvovala třetí rok studia. Když se tak stalo, působila
pro studenty z ČR jakožto „mentor“ a pomáhala jim se
seznámit s chodem věcí. Díky svým dobrým známkám
se jí také povedlo vyhádat prospěchové stipendium,
což bylo pro studenty z jiných států dříve
nemyslitelné, a tím změnit systém udělování
prospěchových stipendií na Padovské univerzitě.
Dnes se věnuje projektům, které podporují
zaměstnanost mladých lidí. Mezi její projekty patří
“PročByNe?“ nebo „Je OK cítit se na dně“. 
Od pana Jakub Dürra jsme se zase dozvěděli, že měl
možnost si vyzkoušet studium na několika
zahraničních univerzitách, díky čemuž se naučil
hovořit 6 jazyky. Jako osobní zážitek nám líčil, jak myl
nádobí na jedné z univerzit, jelikož za něj ještě nebyl
projekt Erasmus a on si musel na studia přivydělávat.
Pan Václav Velčovský je mladší než předchozí dva
hosté, a proto měl možnost zažít si projekt Erasmus ze
stany studenta, a to v německém Lipsku. Díky Erasmu
získal nespočet nových zkušeností a vyzkoušel si také,
jaké to je pracovat v zahraničí. 
Na konci přednášky nám přednášející poradili, co
dělat, abychom se jednou dostali tam, kde jsou dnes
oni. Jejich rady se týkaly hlavně studia jazyků, píle,
cílevědomosti a zkoušení nových věcí, ale především
nám zdůraznili, že je důležité mít štěstí a být ve
správný čas na správném místě. 
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Výstava EXPO 2020 v Dubaji:
přednáška Karla Smékala
zvláštního zmocněnce pro účast ČR na světových výstavách 

10. 12. 2021
Přednášky odborníků z praxe, tedy i mnoha
diplomatů, jsou na naší škole dlouholetou tradicí.
Tentokrát nás navštívil Karel Smékal, zvláštní
zmocněnec pro účast ČR na světových výstavách.
Představil nám svou cestu ke kariéře diplomata a
hlavně přiblížil právě probíhající světovou výstavu
EXPO 2020 v Dubaji. 

Svou diplomatickou dráhu zahájil v roce 2009, kdy
úspěšně prošel výběrovým řízením na Diplomatickou
akademii MZV, která je vstupní branou do českých
diplomatických služeb. Před tím absolvoval
magisterský studijní program v oboru hispanistika na
FF Univerzity Karlovy a také souběžně dokončil
studium Pražské konzervatoře. 

Nejen zájemci o profesní budoucnost v diplomacii se
na přednášce dozvěděli, jak probíhá výběrové řízení do
Diplomatické akademie, jehož nedílnou součástí je
zkouška ze dvou světových jazyků, esej na aktuální
zahraničně-politické téma a pro někoho překvapivě i
test z gramatiky českého jazyka a IQ test.
Vysokoškolské vzdělání je samozřejmě podmínkou,
může však být z libovolného oboru. Kromě mnoha
dalších předpokladů je nutná ještě znalost třetího,
pokud možno méně frekventovaného jazyka, jako je
například arabština a čínština. 
Pan Smékal popsal historii světových výstav, která
sahá až do 19. století, první oficiální světová výstava se
konala v roce 1851 v Londýně, ale již v roce 1791
proběhla Průmyslová výstava v pražském Klementinu,
která je považována za první průmyslovou výstavu na
evropském kontinentu. Smyslem světových výstav je
propagovat vlastní zemi z hlediska technického
pokroku, zvyků, kultury a dalších hledisek a umístit se
v mezinárodním srovnání co nejlépe. 

Návštěvníkům z celého světa zde bývají představeny
převratné vynálezy, které znamenají technologický
pokrok pro celé lidstvo, jako tomu bylo např. v r. 1856,
kdy byl ve Filadelfii poprvé představen telefon nebo v
roce 1901 v Buffalu rentgen. 

Pro Českou republiku byla velkým úspěchem výstava
EXPO 1958 v Bruselu, kdy jsme získali 1. cenu za
nejlepší pavilon díky představení Laterna Magica -
kombinace filmové projekce s vystoupením živých
herců. 

Na současné výstavě EXPO 2020 v Dubaji, která
probíhá od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022, se očekává až 20
miliónů návštěvníků, kteří mají možnost si
prohlédnout 191 expozic účastnických zemí. Je
unikátní v tom, že jde o první světovou výstavu EXPO v
regionu Blízkého východu. Na životní prostředí tohoto
regionu je zaměřena koncepce českého pavilonu s
názvem “Czech Spring”, jehož největším “tahákem”
je český vynález S.A.W.E.R. - autonomní systém na
kultivaci pouště využívající sérii patentů ČVUT na
získání vody z pouštního vzduchu. Jinými slovy “umí
proměnit poušť v oázu”... 
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Efektní kovová konstrukce systému symbolizující
mrak, aspirující svými 17 km délky potrubí na největší
ocelovou plastiku světa, prochází celým pavilonem,
prostupuje jeho střechou a voda získaná z pouštního
vzduchu pak stéká po vnitřních částech pavilonu.
Vody získané díky tomuto vynálezu pak využívá
systém kultivace pouště AV ČR, který umožňuje
pěstovat rostliny přímo z pouštního písku
obohaceného o koktejl živin. Dalšími dechberoucím
exponátem je světelná instalace firmy Lasvit tzv.
“Zlatý déšť” designéra Maxima Velčovského, který je
vyroben z kovových vláken a skla a propojuje tradiční
výrobu skla s moderními technologiemi

Karel Smékal nám představil nejen český pavilon s
mnoha úchvatnými exponáty, ale také přiblížil
expozice dalších zemí. Mohli jsme se tak alespoň
prostřednictvím jeho prezentace zúčastnit výstavy
EXPO 2020 v Dubaji, kterou je možné navštívit do
konce března příštího roku. A kde se bude konat další
světová výstava? Na organizaci EXPO 2030 kandidují
Ukrajina, Rusko, Itálie, Saúdská Arábie a Jižní Korea. 



„Změna plodí vždy další
změnu.“
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