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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
začnu netradičně. Právě držíte v ruce něco, co nemělo nikdy
vzniknout. Něco, co jsme se pro vás rozhodli vytvořit, až
když jsme definitivně pochopili, že letos bude vše úplně jinak — bez konference.
Nabízelo se nám několik možností, jak se s vámi rozloučit,
a my jsme nakonec zvolili právě tuto. Propojili jsme Chron,
který již dobře znáte z přípravných setkání, s obdobou tradičního Conference Booku (tentokrát Conference Booku), a pokusili se vám tak nabídnout něco hmatatelného, co nám
umožní udělat za celým ročníkem důstojnou tečku. Nikoliv
ale tečku, po které zůstane už jen ticho. Naopak. Tečku plnou
optimistických vyhlídek. Tečku, která neznamená konec, ale
nabízí začátek něčeho úplně jiného.
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Tato publikace může jen stěží nahradit zážitky, které byste si
odnesli z konference, a my jsme si toho plně vědomi. S o to
větší pečlivostí a zapálením jsme pro vás ale tuto publikaci
připravovali. Snažili jsme se, aby vám připomněla hezké zážitky ze Summitu, ale také nové přátele a nabyté znalosti.
Ty vám totiž zůstanou někde hluboko v hlavě už napořád.
A tato publikace vám je pomůže dostat i za mnoho let alespoň na malý moment zase zpátky na povrch.
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Když jsme se sešli na pátém přípravném setkání, asi nikdo
z nás nečekal, že už se na dvacátém pátém ročníku společně
nepotkáme. Ačkoliv jsme již přípravě konference věnovali
obrovské množství práce — připravovali pro vás konferenční Chrony, krizové jednání, simulaci UNGA, zdlouhavé,
ale dojemné projevy, zařizovali občerstvení a mnoho dalších
věcí — to, čeho nejvíce litujeme, není „zbytečná“ práce, ale
to, že se již neuvidíme s vámi, delegáty. Protože právě vy jste
důvodem, proč tohle všechno děláme. A my jsme vám za to
vděční. Děkujeme.

Ohlédnutí
Summit přežil čtvrtstoletí

Kontext
Komu slouží WHO?
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Ohlédnutí
Jak to bylo s Chronem

ROZLUČTE
SE S NÁMI
VIRTUÁLNĚ

Možná jsme teď každý někde úplně jinde, my vám ale chceme
nabídnout něco, co nás ještě jednou, byť jen na chvilku, spojí
— ať už budete touto publikací listovat kdekoliv, nebudete
přitom sami. Budeme přitom naposledy, alespoň na dálku,
spolu. Protože #SpoluJsmeSummit.
Přeji vám hodně hezkých a obohacujících chvil při listování
touto publikací a těším se, snad, na brzkou shledanou. ◌

Vyfoťte, jak čtete tuto
publikaci, a sdílejte! Na storíčko,
na Instagram, na Facebook.
A nezapomeňte přitom označit
@praguestudentsummit.

JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor
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FOKUS

(NE)SKUTEČNÉ PERLIČKY
ZE SVĚTA DIPLOMACIE
ŠTĚPÁN DOLEŽAL
redaktor

O
konferenci
jsme bohužel přišli
a s ní také o slavnostní
zahájení,
návštěvy ambasád,
všechny coffee breaky, večerní socializace
a jednoduše o všechno, co
dělá závěrečnou konferenci
závěrečnou konferencí. Ze
všeho nejdůležitější je ale samozřejmě jednání a různé perličky, vtipné momenty,
bizarní návrhy a mnohdy ještě bizarnější proslovy.
Když už jsme o to tento summití ročník přišli, podívejme se alespoň na některé momenty ze skutečných
zasedání světových vůdců.
I na Summitu se občas stane, že si někteří delegáti
navzájem nesednou, a to se samozřejmě projeví i v jednání. Může to skončit například i u oslovování daného
delegáta nějakou (ne)adekvátní přezdívkou. Delegátce
Rwandy můžete například říkat Genocida, delegátovi
Kolumbie třeba Pablo. Nebo se můžete, stejně jako to
udělal v roce 2006 tehdejší prezident Venezuely, zhluboka nadechnout, pokřižovat se a říci, že cítíte síru.

Tak adresoval na úvod
svého projevu, ve kterém ostře kritizoval
americkou invazi do
Iráku, Hugo Chávez
svého amerického
protějška George
W. Bushe: „Dnes
sem přišel ďábel.
Přímo sem.“
Stejně tak se může stát, že si
nějakého delegáta nebo nějakou delegátku oblíbíte
natolik, že si jeho či její proslov nechcete nechat za
žádnou cenu ujít. To se stalo v roce 2011 tureckému
premiérovi Erdoğanovi. Ten si opravdu moc chtěl poslechnout projev prezidenta Palestinské autonomie
Mahmúda Abbáse, avšak údajně dorazil až po jeho
začátku. Poté, co neměl být vpuštěn dovnitř, se odehrála mezi jeho osobní ochrankou a bezpečnostním
personálem budovy OSN bitka. Jiné zdroje uvádějí,
že se celé nedorozumění odehrálo jen proto, že se
turecký premiér pokoušel dostat dovnitř špatnými
dveřmi. Pustili byste se ze stejného důvodu do člena
Sekretariátu Summitu?
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FOKUS

Rada teroru

právě tak chtěl Kaddáfí přejmenovat Radu bezpečnosti při svém
projevu v roce 2009

8 hodin

Snad skoro každý slyšel příběh o Chruščovovi a jeho botě – když se mluví o bizárech z OSN, je tento příběh tím prvním,
který se většině vybaví. Problémem ale
je, že se nejspíš nikdy nestal. Přinejmenším to nelze jasně potvrdit. Neexistuje totiž žádný kamerový záznam
ani jiná přímá dokumentace. Známá
fotka Chruščova držícího botu, co
vám po vygooglení vyskočí, je prokazatelně falešná. Jiné zdroje uvádějí, že
sice botou o pultík nemlátil, ale zul si ji
a pohrozil. Jaký scénář je pravděpodobnější, říci nelze, i když je pravda, že Chruščov měl plamenné projevy v oblibě. Například na recepci polské ambasády v Moskvě
oznámil západním diplomatům, že dějiny
stojí na straně Sovětského svazu a jednou je
všechny pohřbí, ať se jim to líbí nebo ne.
Abychom nebyli jen u OSN, musíme
také zmínit evropskou verzi Borise Jelcina:
Jeana-Clauda Junckera. Těžko se vybírá nejikoničtější moment tohoto (občasně společensky unaveného) bývalého předsedy Evropské komise. Pěkným
příkladem může být jeho přivítání maďarského premiéra Viktora Orbána slovy „Diktátor přichází.“ nebo
když si při tiskové konferenci s bývalým slovenským
premiérem Ficem spletl příchozí hovor od Angely
Merkelové s hovorem od své ženy. ◌

trval nejdelší projev přednesený
na půdě OSN

Diktátor přichází
těmito slovy přivítal Jean-Claude
Juncker maďarského premiéra Viktora Orbána

Když je řeč o zajímavých projevech, je třeba připomenout ten, který přednesl Muammar Kaddáfí v roce
2009. Jednalo se o jeho vůbec první projev na půdě
OSN po více než 40 letech v čele Libye, takže si ho
chtěl náležitě užít. V jeho 96 minutovém projevu (každý řečník měl přitom přiděleno jen 15 minut) stihl
promluvit o prasečí chřipce, vraždě J. F. Kennedyho
a Martina L. Kinga a o svém návrhu na přejmenování Rady bezpečnosti na Radu teroru. Jako by spící
delegáti a omdlévající tlumočníci nebyli dostatečnou
kontroverzí sami o sobě, nabídl mu Donald Trump
přístřeší na svých soukromých pozemcích. Tam si
také Kaddáfí postavil svůj stan. Rekord za nejdelší
projev však drží Krishna Menon, významný indický
politik, s obdivuhodnými 8 hodinami.
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POLEMIKA

MÉNĚ OBJETÍ,
MÉNĚ OBĚTÍ
TEREZA ONDRÁČKOVÁ
redaktorka

S rouškou, nebo bez? Téhle
otázce bezpochyby čelila každá
ze světových vlád. A téměř každá
se o ochranu obyvatel nějak postarala. Šíře opatření se různí, od zrušení návštěv v nemocnicích přes povinné nošení
roušek až po striktní zákaz vycházení.
Vážnost opatření závisela zpravidla na
počátečním stavu, kdy se vláda odhodlala
konat – v Číně v ohnisku nákazy sáhli
ihned po domácím vězení, zatímco tehdy
nepostižená ČR preventivně zrušila společenské akce a uzavřela školy. A proč to
všechno? Státy logicky usilovaly o včasnou prevenci zavlečení nákazy odjinud
a zároveň o prevenci jejího následného
rozšíření.
Symbolickým cílem je heslo „flatten
the curve“, tedy stabilizovat situaci a zpomalit šíření nákazy. A to by si právě měli
uvědomit odpůrci opatření argumentujíce výroky, že nemoci Covid-19 není
úniku, že je třeba se poddat a jen si zvyknout na tuto „další chřipku“. Restrikcemi
sice neuchráníme národ před nemocí, ale
zajistíme, aby ti nejzranitelnější měli tu
nejlepší možnou péči, pokud onemocní.
Uvědomme si, že počet lůžek s ventilátory a intenzivní péčí má své limity, svůj
skleněný strop. A pokud tento strop prorazí strmá křivka počtu vážně nemocných, střepy z něj zasáhnou celou společnost. Ta pak bude muset volit, komu dát
přednost a kam umístit těla lidí, kterým
možnost uzdravit se naopak vzala. Chtěli
byste být součástí takové společnosti?
Ukázkovým příkladem s byť přísnou,
ale efektivně zvládnutou karanténou
je Jižní Korea. Jejím unikátním přístupem bylo masivní celospolečenské testování, při němž byli testováni jak lidé
-6-

s podezřením nákazy, tak i zdravotníci
a ostatní pacienti v nemocnicích. Na test
mohli Jihokorejci do klasických stanovišť
v nemocnicích, ale třeba také do tzv. telefonních budek nebo do drive-through
testovacích stanic. Pozitivní jedinci byli
přesunuti do speciálních ubytovacích
zařízení a ti s těžkými příznaky do jedné
z 67 zvlášť vyčleněných nemocnic.
Druhým zásadním opatřením bylo
trasování nakažených pomocí informací
z kreditních karet, kamerových systémů
a dat z mobilních telefonů. Osoby, které
se mohly od pacienta nakazit, byly testovány a umístěny do karantény, kde
pomocí povinně nainstalované aplikace
dvakrát denně aktualizovaly svoje symptomy a pomocí polohy telefonu bylo sledováno dodržování karantény. Obdobou
této Self-quarantine safety protection
app by měla být v ČR Chytrá karanténa.
Ta ovšem bude sloužit pouze k vytvoření
vzpomínkové mapy pohybu nakaženého
a to navíc pouze za jeho souhlasu.
Na tomto scénáři lze demonstrovat,
jak včasná a rozhodná opatření vlády
ve spolupráci se soukromým sektorem
dokážou zastavit blížící se nekontrolovatelný nárůst nakažených. Vše by ale
bylo zbytečné bez podílu ukázněné společnosti. Ve státech, jako je Jižní Korea,
Tchaj-wan nebo Singapur, mají obyvatelé
velkou důvěru ve vládu, která prosazuje
„whole of government, whole of society“.
Ačkoli o „whole of government“ v České
republice nemůžeme hovořit, tak zapojení
a solidarita české společnosti by měla být
pro ostatní národy vzorem. Navíc do jisté
míry i kompenzuje nepřipravenost na
epidemii ze strany vlády. Naštěstí šít ještě
umíme. ◌

POLEMIKA

ŽÁDNÉ ZÁKAZY,
POSTRACH NÁKAZY?
JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor

Koronavirová pandemie téměř ve všech zasažených státech pomalu ale jistě pomíjí a do
světla reflektorů se začíná dostávat zejména diskuse o tom, jestli to všechno bylo ke zdárnému
poražení zákeřného viru třeba.
Ano, téměř nikdo nezpochybňuje, že v okamžiku, kdy tohoto nepřítele téměř nikdo moc
neznal a nevěděli jsme, co čekat, bylo důležité
dodržovat opatření tak, jak je nastavila vláda.
To už je ale za námi. Počty nakažených klesají,
přírůstek mrtvých stejně tak, a my tak máme
konečně možnost rozhlédnout se kolem sebe
a zamyslet se nad tím, zdali opravdu muselo být
všechno tak, jak bylo, a jestli neexistují i lepší
cesty, jak se s virem vyrovnat.
Po bitvě každý generál, říká se. Jenže v tomto
případě to rozhodně není tak, že bychom jen
chtěli využít první možnosti pro kritiku vlády –
jde o to, že pandemie se může v budoucnu vrátit (a někteří experti jsou přesvědčeni, že se tak
stane). V té době již nicméně nesmíme improvizovat. Nyní máme možnost zhodnotit, jestli náš
přístup uspěl, co by se dalo zlepšit, případně co
zvládli lépe jinde, a poučit se z toho do (možného)
příště. Protože příště už by byla nepřipravenost
neomluvitelná.
Podíváme-li se na Českou republiku, opravdu
jsme z této krize vyšli dobře. Nemocnice nebyly
přetíženy, zemřelo méně lidí než v mnoha srovnatelně početných státech. Otázka nicméně je –
bylo to všechno opravdu potřeba? Nedopadlo by
to vlastně dost podobně, i kdybychom více než
měsíc nežili absolutně odtržení od životů, jak
jsme na ně byli zvyklí?
Příklady některých států nám naznačují, že
možná ne – že jsme možná opravdu mohli být
(a příště bychom měli být) v opatřeních mírnější
a nezadusit tak ekonomiku na mnoho měsíců,
nebo možná dokonce i let dopředu.
Vzorem zastánců uvolněnějšího přístupu,
v Česku zdiskreditovaného názvem „promořo-

vání“, se stalo zejména
Švédsko, země populačně
srovnatelná s Českou republikou, která se výrazně
odlišila svým klidným přístupem k pandemii.
Opatření ve Švédsku byla mnohonásobně
mírnější než například v Česku – nedošlo tam
k úplnému zastavení života a k zákazu téměř
veškeré činnosti. Švédové poklidně pracovali
zejména s doporučeními – a právě v tom můžeme vnímat první poučení. Česká vláda každým dnem vydávala nové zákazy a příkazy a po
krátkém čase už se v nich nevyznal skoro nikdo.
Lidé nebyli dobře informovaní, byli zmatení a ve
výsledku vyděšení, protože nevěděli, co v danou
minutu ještě smí a co už ne.
Švédové pak informovali systematicky, koncepčně, srozumitelně. Dávali doporučení, která
nebyla závazná, ale vysvětlovali, proč jsou potřeba. A lidé poslechli. Vláda nepřistoupila ani
k nucenému uzavření podniků. Restaurace
a bary zůstaly otevřené.
Čas ukázal, že Švédové z krize vyjdou nakonec možná lépe než my. Jejich nemocnice nápor
unesly, udrželi menší počet obětí než srovnatelné ale zákazy ochromené Dánsko, nezadusili
ekonomiku a navíc – studie ukázaly, že ve Stockholmu má nyní imunitu asi čtvrtina občanů.
Srovnatelná studie u nás ukázala, že v Česku jí
nedisponuje ani 1 %.
Sami Švédové hodnotí zpětně svůj přístup
pozitivně, berou si z něho ponaučení v podobě
nutnosti důsledněji zabezpečit domovy pro seniory, kde došlo k největší části úmrtí. Jinak jsou
ale připraveni stejný přístup zopakovat i v případě další vlny pandemie.
Nám se tak ale otevírá klíčové téma k diskusi – je v případě další vlny opravdu nutné opakovat tak drakonické restrikce, nebo bychom si
měli vzít příklad ze Švédska? ◌
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OHLÉDNUTÍ

SUMMIT PŘEŽIL
ČTVRTSTOLETÍ
VÁCLAV MALINA
redaktor

26

Co mají společného sportovkyně Ester Ledecká,
herec Timothée Chalamet, Světová obchodní organizace a Pražský studentský summit? Nemusíte si to
googlit. Stačí provést jednoduchý úkon (tedy přečíst
si název tohoto článku) a gramotný člověk průměrného rozumu dojde ke správnému závěru, že všechny
tyto veleúspěšné osobnosti a projekty letos slaví
25 let své existence. Nikdo ale není dokonalý, a každý
z výše uvedených také zažil krize, které mu pomohly
stát se silnějším.
Ester Ledecká je třeba až druhou olympioničkou,
která získala zlaté medaile ve dvou různých sportech. Timothée Chalamet se stal ve světě známým
až ve věku 22 let. Světová obchodní organizace má
jen 164 členů (ve srovnání s OSN je tedy o dost pozadu). A Pražský studentský summit se v minulosti
několikrát málem nekonal kvůli mobilům, volbám,
člověku v boratovských plavkách, památkářům nebo
uklízečce.
První ze zmiňovaných krizí postihla III. ročník Pražského modelu OSN (PMUN), jak se tehdy
Summit oficiálně nazýval. Používání mobilních telefonů bylo v letech 1997/1998 velmi drahé, zvlášť
co se týče volání. Kdyby dnes stálo volání mobilem
stejně jako tehdy, utratili byste, s ohledem na inflaci,
zhruba 5 až 10 Kč za minutu hovoru. Vedle toho však
neexistovala možnost komunikovat pomocí sociál-

Tolikrát proběhla pod hlavičkou Summitu simulace Rady
bezpečnosti OSN (UNSC). Jako
jediný orgán byla na všech
ročnících Summitu. Před 25
regulérními simulacemi v rámci
Summitu proběhla úplně první
simulace UNSC v srpnu 1995,
tedy ještě před začátkem I. ročníku, a právě tato dala podnět
k vytvoření Pražského modelu
OSN (PMUN)

ních sítí, protože žádné sociální sítě neexistovaly.
Summit tehdy před zahájením insolvenčního řízení
zachránily vysílačky, které de facto nahrazovaly
funkci mobilních telefonů.
Zmíněné volby a památkáře spolu pojí VIII. ročník
PMUN. Pro kontext je nutné uvést, že předchozí ročníky zaštiťoval tehdejší prezident republiky Václav
Havel a v souvislosti s tím bylo zahájení závěrečné
konference pořádáno v prostorách Pražského hradu.
Na počátku roku 2003 však mandát prezidenta Havla končil a kdo bude jeho nástupcem, nebylo jisté.
Nakonec se podařilo pronájem prestižních prostor
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25

Tolik ročníků už Summitu slouží
ta stejná dřívka, do kterých
se dávají hlasovací štítky. Jde
dost možná o jediné rekvizity,
které Summitu vydržely celých
25 let bez výměny.

vyjednat, ač za podstatně zvýšenou cenu a s omezeným počtem účastníků. Poslední zmíněný problém
nezpůsobilo střídání prezidentů, nýbrž námitky památkářů, kteří trvali na omezení celkového čísla přítomných. Zřejmě není vhodné tehdejšímu Sekretariátu cokoliv vyčítat, nicméně to, že bude VIII. ročník
problémový, jim mohly naznačit už povodně v létě
roku 2002 (tedy před začátkem VIII. ročníku), které
málem zničily veškeré materiály pro přípravu a organizaci PMUN.
Co se týče příběhů o uklízečce a o člověku v boratovských plavkách, nešlo o tak zásadní ohrožení
existence Summitu, ale za zmínku stojí. V průběhu
IV. ročníku se rázná paní uklízečka pokusila s koštětem a hadrem vyhnat všechny z jedné z místností,
kde se Summit konal. Nemůžeme jí mít však za zlé,
že v letech 1998/1999 Summit ještě neznala. Druhá
z historek se odehrála v roce 2009 během jednacích
dnů konference XIV. ročníku v hotelu Hilton Prague,
kde byl z proskleného výtahu vyveden člověk oděný
pouze do boratovských plavek. K velké úlevě vedení
projektu však nešlo o delegáta (ani člena Sekretariátu) Summitu.
Abychom Summitu nekřivdili, je nutno dodat,
že nebyl vždy jenom problémovým dítětem, ale také
například technologickým vizionářem. Už na V. ročníku byla součástí programu přednáška o práci s internetem, což v letech 1999/2000 rozhodně nebylo
běžnou výbavou středoškolského studenta. Během
dalších ročníků práci s internetem Sekretariát dále

1

Tolikrát se prezident republiky zúčastnil slavnostního zahájení závěrečné
konference, v roce 2001
v rámci VI. ročníku to byl
Václav Havel.

podporoval, až bylo před XII. ročníkem v roce 2006
rozhodnuto (opět poněkud průkopnicky), že se delegáti na projekt budou hlásit elektronicky.
Kromě internetu jako takového Summit postupně
objevoval i svět videí. Výraznou digitální stopu tak
Summit dodnes zanechává na svém kanálu na Youtube, kde lze vedle řady jiných zhlédnout i dva legendární záznamy – jde o náborové video z XVI. ročníku (2010/2011) a vystoupení zástupce hlavního
koordinátora XIII. ročníku (2007/2008) v České televizi. První video se jmenuje „Přihlaš se i ty“ (sic) a je
v něm velmi podrobně vysvětleno, proč se Summitu
mají delegáti zúčastnit. Na druhém z videí (na kanálu
pod názvem „Summit v ČT“) zase tehdejší „zethákáč“
vysvětluje, v čem že to je Summit tak unikátní. Živé
vystoupení v televizi bohužel vyšlo na úterní ráno po
konferenci, kdy tradičně bývá celý Sekretariát značně
vyčerpaný. Tip: Dobře poslouchejte úplně první větu,
kterou „zethákáč“ vysloví (čas 1:00).

14

Už 14 let, tedy od XII. ročníku,
nese Summit oficiální název
Pražský studentský summit
(PSS). Předtím 11 let fungoval
pod jménem Pražský model
Spojených národů, resp. Pražský model OSN (PMUN).

Za zmínku stojí i méně či více známé bizáry, které
Summit provázejí. Někteří čtenáři možná znají píseň
Slunečné pobřeží od Věry Špinarové. Tato píseň se
stala neoficiální hymnou Summitu během XVII. ročníku a přestože roky 2011/2012 nejsou až tak dávno,
nikdo už dnes vlastně neví proč. Naproti tomu historku z II. ročníku můžeme považovat za ryze archivní. Při závěrečné konferenci v roce 1997 tehdy
zajišťovaly delegátskou poštu děti ze ZŠ nám. Interbrigády. Důvod tohoto způsobu řešení delegátské
pošty si dnes pamatuje nejspíš jen pár vyvolených.
Takto bychom mohli pokračovat dál, protože historie Summitu není zdaleka tak černobílá jako jeho
současné logo. Hlavním cílem tohoto textu ale nemělo být pobavit čtenáře, byť to je žádoucí a nejspíš
i nevyhnutelné. Především bychom si měli uvědomit,
že přestože se letos poprvé neuskuteční závěrečná
konference, není to konec. Summit už prožil a přežil
krize všeho druhu a je jenom na budoucích delegátech a Sekretariátnících, jak bude vypadat ten příští,
už XXVI. ročník. ◌
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KOMU SLOUŽÍ WHO?
Světová zdravotnická organizace mezi Čínou,
Spojenými státy a Billem Gatesem
RADEK MAZUCH
komentátor

Světová zdravotnická organizace byla zřízena
v roce 1948 jako součást OSN s úkolem koordinovat
mezinárodní snahy o ochranu veřejného zdraví. Mezi
hlavní činnosti organizace patří rozvoj partnerství
s dalšími globálními iniciativami v oblasti zdraví, provádění výzkumu, stanovení zdravotnických norem,
poskytování technické podpory a sledování zdravotních trendů po celém světě. V průběhu desetiletí se
působnost WHO rozšířila od svého původního zaměření na zdraví žen, dětí, výživu, hygienu a na boje proti
různým nemocem.
Postupné šíření onemocnění Covid-19 vyvolalo
různorodé reakce na působení WHO. Ze strany některých států zaznívala podpora snahy koordinovat
mezinárodní odpověď na sílící pandemii. Státy oceňovaly, že WHO před hrozbou usilovně varovala ještě
před tím, než se rozšířila mimo jihovýchodní Asii.
Zaznívaly ale také poněkud odlišné hlasy: vedle občasných zmínek o neschopnosti WHO reagovat dostatečně rychle se zřejmě poprvé dostal na přetřes politický rozměr celé WHO, zejména vliv Čínské lidové
republiky na její fungování. Je tedy WHO skutečně
prospěšná v boji s globální pandemií? Nebo se jedná
pouze o nástroj Číny, který využila i k zakrývání skutečného rozsahu pandemie?

Trump se zlobí a není sám

Světová zdravotnická organizace vždy patřila mezi
ty součásti OSN, kterým se dostávalo poměrně časté
mediální pozornosti i před propuknutím koronavirové pandemie. WHO se na stránkách novin objevovala například v souvislosti s epidemií eboly či se
zdravotnickými doporučeními, která byla založena
na nejnovějších vědeckých poznatcích z posledních
let. Občasná kritika jejího fungování, zejména spojená
s vysokou mírou byrokracie, se rovněž objevovala již
dříve, stejně jako diskuze o případné reformě celé organizace.
I přes tuto diskuzi působilo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování
WHO jako velmi nečekaný krok, zejména v momentě,
kdy se důležitost organizace jeví větší než kdy před-

tím. Mohlo by se zdát, že prezident v duchu svojí tvrdé
politiky vůči Číně zkrátka vidí prsty čínských komunistů i tam, kde by je našel jenom obtížně. Realita je
ale složitější, Donald Trump nebyl ve své kritice zdaleka osamocen. Zazněla i z úst dalších politiků, místopředseda japonské vlády Taro Aso dokonce ironicky
vyzval k přejmenování WHO na „Čínskou zdravotnickou organizaci“, čímž chtěl poukázat na míru vlivu,
jakou Čína nad organizací má.

Za vším hledej politiku

Velmi kontroverzní postavou je také samotný šéf
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jedná se sice
o vystudovaného mikrobiologa, zároveň ale také
o prvního „nelékaře“ v této pozici. Jinak by se ale
mohlo zdát, že jeho životopis přesně odpovídá tomu,
co post šéfa WHO vyžaduje: v Etiopii zastával postupně funkce ministra zdravotnictví a zahraniční.
Vedle vybudování sítě nemocnic je ale spojován také
se zakrýváním celkem tří epidemií cholery, které postupně propukly v Etiopii v době, kdy působil jako ministr zdravotnictví. Právě on bývá často označován za
politika velmi nakloněného Číně, přičemž tuto pověst
živí zejména jeho velmi negativní vztah k Tchaj-wanu,
který se projevil zejména v průběhu koronavirové
pandemie. Ghebreyesus dokonce zašel tak daleko, že
obvinil tchajwanské čelní představitele z rasismu vůči
Afričanům i jemu samotnému. Ostatně už na samém
začátku svého funkčního období v čele WHO zamířil
do Číny a potvrdil závazek dodržovat politiku jedné
Číny.
Klíčovým momentem v proměně WHO v posledních letech byla změna systému výběru jejího vedení.
Současný šéf WHO je první osobou zvolenou podle
nových pravidel. V minulosti Výkonná rada WHO
složená z odborníků předkládala pouze jednoho kandidáta k závěrečnému schválení Světovému zdravotnickému shromáždění, ve kterém byly zastoupeny jednotlivé členské státy. Od roku 2016 ale Výkonná rada
musí kandidátů navrhovat více, což vedlo ke značné
politizaci celého procesu a nakonec i ke zvolení Ghebreyesuse. Ten měl na svojí straně jak podporu Číny, tak
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amerického miliardáře Billa Gatese, který jej považoval za nejlepšího kandidáta. Gates oceňoval zejména
jeho dřívější podíl na výzkumu léčby malárie, jejíž
vymýcení vnímá Gates jako svůj takřka životní cíl.
Jakou roli ale hraje v celém příběhu zakladatel technologického gigantu Microsoft a jeden z nejbohatších
lidí světa Bill Gates?

Filantrop a WHO

V týdnech, kdy pandemie plně dolehla na Evropu
a Severní Ameriku, se internetem začalo šířit video
z Gatesova TED Talku z roku 2015, v němž varuje
před rizikem globální pandemie, která by, na rozdíl
od v té době odeznívající epidemie eboly, mohla zasáhnout celý svět. Dnes řada lidí označuje Gatese za
vizionáře, který v případě rizika globální pandemie
dokázal znovu vidět budoucnost, stejně jako mnohem
dříve v případě osobních počítačů. Přestože si ani Bill
Gates nemůže (jako soukromá osoba) koupit členství
ve WHO, prostřednictvím své nadace věnoval WHO
miliardy dolarů a je po Spojených státech dlouhodobě
jejím druhým největším přispěvatelem. Server POLITICO ho dokonce označil za „nejmocnějšího doktora
světa“. Poněkud pikantní ale je, že role, kterou Gates
při směřování organizace sehrál, je poněkud odlišná
od té jím prezentované v roce 2015. Jedním z Gatesových velkých cílů je vymýcení některých chorob sužujících zejména rozvojové země, především dětské
obrny. Právě ve jménu tohoto zdánlivě bohulibého cíle
Gates prosadil, aby WHO přesunula svoji pozornost

z přípravy na případnou globální pandemii k boji proti
momentálně zabíjejícím nemocem.

Co bude dál?

Všechny výše popsané události nakonec vedly
k situaci, kdy WHO zejména v prvních týdnech po
propuknutí pandemie nekriticky přebírala informace
šířené čínskou vládou, včetně původních prohlášení
čínských představitelů, že nemoc není přenositelná
z jednoho člověka na druhého. V momentě, kdy si čínská vláda plně uvědomila rozsah celé situace, nastal
stejný obrat i v postoji vedení WHO, která následně
začala velmi rychle přebírat čínský postoj k boji s pandemií. Zatímco Ghebreyesus nešetřil s kritikou nedostatečné reakce ze strany některých zemí, čínské
kroky hodnotil takřka vždy pozitivně, dokonce se
opakovaně vymezil proti kritice Číny za její selhání
v počátcích šíření nemoci. Vedle čínského vlivu se
také naplno projevily důsledky posunu priorit způsobeného v minulosti Gatesovým vlivem, které ukázaly,
že WHO nemá kapacitu jakkoliv koordinovat mezinárodní snahy o zastavení pandemie a není ani schopna
ověřovat a vyhodnocovat informace z jednotlivých
zemí. Je samozřejmě otázkou, zda by absence čínského
vlivu a Gatesových peněz vedla k efektivnější a akceschopnější WHO. O něco jistější je ale fakt, že skutečná
či domnělá pochybení se brzy stanou důležitou otázkou mezinárodní politiky a jedním z mnoha dalších
témat soupeření mezi Spojenými státy a Čínou na globální scéně. ◌
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JAK TO BYLO
S CHRONEM
JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor

Pakliže se účastníte Summitu už po několikáté, jistě jste
letos vedle dalších novinek zaznamenali i proměnu tradičního summitího periodika – proměnu dovolím si říct komplexní, blížící se spíše restartu tohoto konceptu. Proč
tomu tak bylo? Jaké byly ohlasy a jaký vidíme v summitím periodiku smysl? S naším posledním číslem jsem se vám rozhodl za celou redakci dát
trochu nakouknout „pod pokličku“.
Setrvačnost
Už na počátku 25. ročníku, když byla
složena redakce Chroniclu, jsme se napříč
touto redakcí shodli, že jsme původním konceptem již unavení. Že to chce změnu – opět promyslet
účel tohoto periodika od absolutního základu. Po několika dlouhých debatách jsme dali dohromady koncepci.
Koncepci od základu měnící to, jak se s Chroniclem pracovalo doposud.
Rozhodli jsme se, že se chceme brát míň vážně,
chceme působit přístupněji, otevřeněji, ale
zároveň být kvalitním zdrojem inspirace,
a podpořit tak zvídavost těch, kteří nás
budou číst. A hlavně jsme chtěli, aby
nás vůbec někdo četl.
To všechno nás ve svém důsledku
vedlo i ke zkrácení názvu na Chron – to
ostatně bylo zažitou přezdívkou i pro Chronicle.
Tak proč se nepřiblížit vám, pro které to všechno
děláme, a nezačít si tak opravdu říkat? Neméně důležitým důvodem změny názvu bylo symbolické podtržení změny – Chron se proměnil tak dramaticky, že by
posun měl být znát hned.
Ty nejdůležitější změny přisly ale uvnitř. Udělali
jsme z Chronu méně noviny a více magazín – protože
máme za to, že není a nikdy ani nemohl být novinami.
Jsme si vědomi, že nemá smysl nabízet vám klasické
zprávy, na ty máte stovky dalších kvalitních zdrojů –

a my vám chtěli nabídnout něco, co jinde nenajdete.
Právě tato snaha pak dala vzniknout systému rubrik,
které se prolínaly všemi čísly. Snažili jsme se uchopit
témata, která aktuálně rezonují a nabídnout vám je
z originálního pohledu, v kontextu a souvislostech.
Navíc vždy atraktivní a srozumitelnou formou. Věnovali jsme se ale i tématům, která v českém kontextu najdete málokdy, a chtěli jsme vám tak
rozšířit obzory.
Celou dobu jsme si samozřejmě vědomi toho, že máme omezené možnosti,
a nemůžeme tak vždy konkurovat velkým
redakcím (i když jsme se o to snažili, seč jsme
mohli, za cenu mnoha osobních obětí a zejména
spánku :-)), snažili jsme se vás zejména postrčit
k dalšímu bádání – k větší zvídavosti.
Chcete nás?
O to víc jsme vždy s napětím očekávali váš feedback
na každé naše číslo – a veřte, že každý jeden komentář
měl smysl a promítl se do podoby dalších čísel. Nikdy
jsme ale na feedbacky nereagovali, dovolte mi tedy nyní
okomentovat alespoň některé z nich.
„Jako vždycky jsou články v něm
názově příliš jednostranné.“

Věřte, že jsme na názorovou pluralitu při tvorbě
vždy mysleli (i to dalo vzniknout rubrice Polemika), sami jsme sice lidé velmi pestrých politických i sociálně-kulturních názorů, není
ale prakticky možné, aby v desetičlenné
redakci byl zastoupen naprosto každý pohled na svět. Každý příspěvek procházel
mnoha koly korektur a každý četli před
otištěním více než čtyři lidé. Nejeden
článek přitom prošel ve snaze o co

- 12 -

OHLÉDNUTÍ

největší nestrannost dlouhými diskusemi, věřte proto,
že rozhodně nebylo naším záměrem vás jakkoliv „indoktrinovat“.
„Skládám vám poklonu. Z loňského papíru
potištěného spoustou písmenek, kde jsem se občas donutil
přečíst nějaký článek jste udělali plátek vpravdě vizuálně
zaujímavý a tím poutající k přečtení obsahu neméně obohacujícího.“

Toto byl jeden z nejvíce potěšujících komentářů,
který jsme za celý ročník obdrželi. A rozhodně nebyl
jediný – pozitivních ohlasů jsme obdrželi naprostou
většinu a každý z nich nám udělal velkou radost. Děkujeme.
„Všechny články se mi moc líbily, byly
aktuální a zajímavé. Jen jsem objevila
pár gramatických chyb :)“

OK. Tohle jde na mou hlavu – ale vysvětlím.
Všechna čísla byla dokonale zkorekturovaná a stojíme
si za nimi – až na tohle jedno. Došlo zde totiž k drobným
logistickým problémům a abyste ho ráno na workshopu
měli k dostání, rozhodl jsem vydat Chron bez závěrečného kola korektur od naší skvělé Terky. A pak jsem to
schytal nejen od vás.

A kdo za tím stojí?
Na závěr bych zde rád poděkoval každému
jednomu členovi redakce. Věřte totiž, že šlo o nejlepší redakci, jakou jsem si mohl já jako šéfredaktor
i vy jako čtenáři přát.
Díky Káje za nedocenitelné rady z praxe a její trpělivost; Terce za její neuvěřitelnou ochotu obětovat svůj
spánek předworkshopových nocí a trávit ho se mnou
u tiskárny a nad korekturami; Radkovi za jeho vždy
upřímný a často odlišný pohled na věc (a taky za to, že
díky jeho článkům se korektoři nenudili); Václavovi za
více než dostatečnou aktivitu a dodržování deadlinů
(i když v redakci příliš silnou konkurenci neměl); Báře
za neuvěřitelnoou spolehlivost a povzbudivá objetí;
Lucce za nadprůměrnou aktivitu a podporu; Terce O.
za vyčerpávající zápisy ze schůzek a přínosný pohled
medičky; Adéle za to, že se vždy zeptala, jestli není
něco potřeba a Štěpánovi za to, že je Štěpán.
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