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Že bude 3.workshop tak trochu jiný? Že se nám vytratil dopolední program? Ale kdeže, nebojte se, všechno bude!
Protože si všichni přejeme strávit Vánoce s našimi blízkými a chceme předcházet zbytečným rizikům, rozhodli jsme 

pro tentokrát zvolit upravený formát workshopu. Tedy sice neproběhne společná dopolední část, ale nebojte se, o zajímavé 
hosty a přednášky rozhodně nepřijdete!

Čeká vás totiž velké množství podcastů a rozhovorů se zajímavými osobnostmi. Do Vánoc se můžete těšit na Janu 
Emerencie Kostrhunovou, aktivistku, která pracovala například ve fondu pro mezinárodní rozvoj organizace OPEC 
a v Generálním sekretariátu Evropské komise.

Před tím, než vás pohltí pohádkový maraton, napečené cukroví a další radosti těchto svátků, proběhne ještě online 
rozhovor se Štěpánem Slaným, který mimo jiné pořádá hudební festival v rumunském Banátu. Můžete se k nám přidat 
živě 21. prosince od 17 hodin na facebookové stránce Summitu!

Po novém roce se můžete těšit na velké překvapení. Zatím neprozradíme nic víc, než že naším hostem bude česká 
televizní novinářka, učitelka, hlasatelka a moderátorka.

A co z toho vyplývá? Sice se s hosty nepotkáte naživo, zato ale budete mít možnost poslechnout si více hostů než 
na workshopu. Odpadne tak dilema toho, jaký z mnoha lákavých programů na dopoledne zvolit. Všechny rozhovory si 
budete moci pustit opravdu kdykoli a kdekoli.

Neváhejte toho využít, poslouchejte podcast a buďte s námi na streamu. My už se všech hostů nemůžeme dočkat.
A co bude dál? To bohužel ještě nevíme. Věříme v lepší zítřky, nicméně uvidíme, co čas a nová vláda přinese. Rozhodně 

se ale máte na co těšit!

Úterý 21. prosince 17.00 
On-line seminář: 

O Banátu se Štěpánem Slaným
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Věci se mění.
Mění se například to, že se tu v úvodníku jako se šéfredak-

torkou setkáváte se mnou. Především se ale oproti dřívějšku 
výrazně mění to, co znamená prožívat další summití workshop. 
Současná situace, která by se sotva dala popsat slovem ideální, 
si žádá odpovídající přístup. A my všichni tak pro dnešek bu-
deme ve větším bezpečí, ale o trochu víc sami. Nepotkáme se 
na slavnostním zahájení a přednáškách zajímavých hostů, na 
chodbách VŠE, na orgánových večeřích ani večer u piva.

A přesto, potkáváme se, i když se vlastně nepotkáváme.
Ač fyzicky odděleni, jedna z věcí, která nás v tuhle chvíli 

propojuje, je myšlenka. To, co máme společné my všichni, kteří 
jsme se rozhodli trávit svůj volný čas se summitem, je touha 
dozvídat se nové věci a vystoupit u toho ze své komfortní zóny. 
Ochota směnit svůj čas za zkušenosti, které nám pomohou se 
v tomto neustále měnícím světě lépe orientovat.

Jednou z viditelných manifestací této myšlenky je i to číslo 
Chronu, které právě držíte v ruce – ať už si ho čtete v budově 
gymnázia, VŠE nebo Skautského institutu.

A přesně o to jde. Okolnosti se budou měnit vždycky. Po-
kud ale za naším konáním stojí něco většího, myšlenka, která 
nás pohání vpřed, nečekané nepříjemnosti nejsou záminkou ke 
kapitulaci, ale výzvou postavit se k situaci novým způsobem.

Jednou z věcí, kterou mi Summit přinesl, byla právě odvaha 
ke změně. Odvaha podívat se na problém z jiné perspektivy. 
Změnit to, jak přemýšlím o světě a o tom, co v něm jako jednot-
livec můžu udělat. Měnit názory s tím, jak se dozvídám nové 
věci. Reagovat na nečekané situace.

A všechno z toho se i vám jako výbava do světa, který se 
mění neustále, může jedině hodit.

 
Přeji vám, aby Summit i do vašeho života vnesl změnu a aby 

vám informace a zkušenosti díky němu získané pomohly ve 
všech náročných situacích, které přijdou.

Co se bude dít dál, vám teď nikdo z nás nepoví. Co ale vím 
s jistotou, je to, že tu pro vás Summit vždycky bude. A že i díky 
němu budeme společně s vámi za každých okolností hledat od-
vahu k tomu, vzít i tu nejobtížnější situaci jako výzvu.

ANNA MARIE PODLIPNÁ
šéfredaktorka

E D I T O R I A L

ZMĚNA JAKO VÝZVA
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G L O S A

Řada logicky protichůdných událostí v posledních dvou měsících mě donutila přemýšlet nad tím, kam kráčíme. Nejsem 
si ani tak jistý, že si alespoň hrstka našich vrstevníků realitu dneška uvědomuje, zato jsem přesvědčený, že jsme si zvykli 
na život s paradoxy. Možná je to výdobytek postmoderní společnosti, nebo jenom naše lenost a absence smyslu pro pořá-
dek. Něco mi ale zkrátka posledních pár dní tzv. „nehraje“:

ČESKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
Z průzkumu organizace PAQ Research Daniela Prokopa vychází, že mladí voliči ve věku 18 až 34 let k volbám přišli ve 

znatelně větším počtu než před čtyřmi lety – zatímco letos jich k urnám dorazilo 63 %, k minulým volbám pouhých 52 %. 
Znamená to tedy, že hlas mladých bude vyslyšen?

Ještě mám v živé paměti hesla, po kterých po volbách už nikdo ani neštěkne. Zločin proti lidskosti Green Deal, pirátský 
neomarxismus, uprchlíci zaberou vaše byty – někdy až směšné výroky kandidátů do Sněmovny.

Nedokážu se zbavit pocitu, že největším trnem v oku „nespokojených občanů”, kteří často výše zmíněná hesla vykřikují, 
jsou ale právě témata mladých. Ať už jde o klimatickou krizi, manželství pro všechny nebo nedávno rezonující téma sexuál-
ního obtěžování – kandidující celky jako by okolo nich chodily po špičkách a tiše mladým vyjádřily podporu. Nahlas ji ale 
nedeklarují.

Vykroužkovaná porážka Pirátů, strany, která v minulých volbách těžila právě z přízně mladých, je dle mého názoru 
důkazem opatrnosti Češek a Čechů být otevřeně liberální. Dřívější mravenec dnes tahá na zádech někdejšího obra.

Stigmata, nebo spíše dobrá antikampaň spojená s Pirátskou stranou totiž převážila u voličů koalice a kroužkovali 
Starosty, kteří se zdáli být nezdiskreditovatelnými. Agentura STEM ve svém průzkumu volebního chování jasně ukazuje, 
že ač se více voličů koalice PirStan přiklání k Pirátům (61 % Piráti, 39 % Starostové), kroužkovat se nakonec rozhodlo 58 % 
příznivců Starostů a pouhých 29 % příznivců Pirátů.

FEMINISMUS ANGELY MERKEL
V září před koncem svého premiérství se Angela Merkel zúčastnila debaty se spisovatelkou Chimamandou Ngozi Adi-

chie, autorkou knihy We should all be feminists (Všichni bychom měli být feministy). Dnes již bývalá kancléřka se svěřila, 
že se dříve ostýchala říct, že je feministka. Dnes už ale nikoliv. Podle ní bychom skutečně všichni, stejně jak tvrdí název 
knihy její spoludebatérky, měli být feministy.

Nedávno jsem zhlédl video, ve kterém náhodní kolemjdoucí v Berlíně mohli Angele Merkel něco vzkázat vzhledem 
k jejímu odchodu do penze. Mou pozornost upoutalo, jak moc se mezi našimi sousedy objevuje názor, že Angela Merkel do 
své strany vlastně nepatřila.

Strana CDU, tedy Křesťanskodemokratická unie, jejíž tváří kancléřka poslední dvě dekády byla, se dá brát za konzerva-
tivní středopravicovou stranu. Dovedu si představit, do jaké míry byl její výrok o feminismu v této straně kontroverzní, 
aby si ho dovolila vyřknout až na konci svého vládnutí – na načasování se ale historie ptát nebude. Angela Merkel se v cí-
lové rovince své kariéry přece jen postavila za ženy.

GLOSA: O TĚCH, KTERÝM 
NENÍ NIC SVATÉ

MATĚJ ČUMPELÍK
redaktor
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QUO VADIS, GEN Z?
Není snad krédem naší doby život bez nutnosti skrývat své přesvědčení nebo svou identitu? Stále ještě žijeme duali-

sticky – náš skutečný život, pravdivý, tedy neskrytý, je upozaděn. Člověk přehodil výhybku z dřívějšího života, kdy se na 
veřejnosti prezentoval opačně než v bezpečí, na současný styl života plný paradoxů. Ať už je to skrytá feministka v Angele 
Merkel nebo liberální myšlení v českém voliči

Zkuste se sami sebe zeptat, co pro vás naše generace znamená.
Náš svět je přeci jen odlišný od světa našich rodičů. Vyrostli jsme v demokracii, ale stejně ji často bereme jako elemen-

tární minimum. Naše generační nároky, tedy témata mladých, která nastolujeme, se ale v poslední době setkávají s odporem 
a nejistotou ve zbytku společnosti.

„Zase ti, kteří se flákají po ulicích místo školy. Jim není nic svaté.“ dočetl jsem se na Facebooku pod jedním příspěvkem 
o dalším studentském protestu za klima. Pominu-li, kvůli čemu se v době školní výuky studenti ocitli v ulicích, zbývá 
pořád ten odér nedůvěry vůči mladé generaci. Jako by autorce toho komentáře její svět protékal mezi prsty a ztrácel se 
v nedohlednu.

Bohužel pro ni, tenhle svět ale není jen ten její a tahle země je i pro mladé. Je ale na čase se s námi bavit, protože pak by 
„těm, kterým není nic svaté“ mohla dojít trpělivost.

?!

G L O S A
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K O N T E X T

IN VARIETATE DISCONCORDIA: 
ANEB (NE)SPOJENI NEJEN 

NA ZÁPADĚ
STANISLAV KAMENICKÝ 

redaktor

Všichni víme (nebo si alespoň myslíme, že víme), co 
je EU, NATO, OSN, WTO a další všeobecně známé 
mezinárodní organizace. Koneckonců je také tady 

na Summitu simulujete. Svět je ovšem veliký a scho-
vává se v něm velké množství jiných zajímavých 
mezinárodních organizací. Pojďme se na některé 

krátce podívat!

Všichni máme rádi to, co dobře známe 
a proto i my v Chronu budeme pokra-
čovat v hrdé tradici evropského impe-
rialismu a všechny ostatní organizace 
budeme porovnávat s EU pomocí revo-
lučního EU-metru. Organizace budeme 
porovnávat na škále od 1 do 10 podle 
jejich podobnosti s EU. Evropskou unii 
jsem pro komparaci zvolil také proto, 
že je ze všech mezinárodních orga-
nizací v integraci nejvíce pokročilá. 
(EU-metr je zcela subjektivní, čistě 
autorův názor a nese přesně nulovou 
informační hodnotu).

AFRICKÁ UNIE (AU)
Začněme hned jižně od Evropy. Africká unie je rela-

tivně mladým, ovšem nesmírně ambiciózním projektem. 
S Evropskou unií má společné nejen jméno – Stejně jako 
ona vznikla na základě předchozích společenství (v roce 
2001 na základech Organizace africké jednoty) a klade 
si za hlavní cíl integraci a společnou prosperitu celého 
kontinentu. Inspirace EU je zřetelná i z vládní struktury, 
která je jen o trochu méně komplikovaná (ale výrazně lépe 
pojmenovaná). AU má také Parlament a Komisi – roli Ev-
ropské rady plní Shromáždění hlav států AU, roli Rady EU 
pak Výkonná rada AU, to vše doplněné o myriádu speciali-
zovaných technických, právních a ekonomických výborů. 
AU má i vlastní Chartu lidských práv a Soudní dvůr, který 
dohlíží na její dodržování a řeší interpretaci zakládajících 
smluv. Ambice AU zde ovšem nekončí.

V roce 2018 zavedla jednotný africký pas a volnou 
migraci mezi členskými státy. Existují i plány na zřízení 
Africké centrální banky a jednotné africké měny afro (ano, 
vážně). Od roku 2017 jsou členem AU všechny africké 
státy, ačkoliv Mali, Guinea a čerstvě i Súdán mají členství 
pozastavené kvůli vojenským převratům.

Jak tyto suspendace naznačují, AU čelí spoustě vnitř-
ních problémů, které není schopna úplně řešit. Ačkoliv je 

vojensky aktivní v problematických regionech, jednotky 
pod jejím vedením jsou často dezorganizované a špatně 
vybavené. Celá AU navíc bojuje se silnou korupcí, ekono-
mickými i bezpečnostními problémy a musí se vypořá-
dávat se značnou nedemokratičností mnohých členů. Je 
otázkou, jestli se AU podaří dosáhnout svých vzletných 
cílů, ale rozhodně jí nechybí ambice.

EU-metr: 8/10 Hope you do good, African bros!
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K O N T E X T

ARABSKÁ LIGA
Afriku zcela neopouštíme, protože mnoho států ze 

severu je zároveň členem Arabské Ligy (oficiálně Liga 
arabských států). Jde o jednu z nejstarších mezinárodních 
organizací – její základy totiž byly položeny hned po druhé 
světové válce. V současnosti má 22 členů (s pozastaveným 
členstvím Sýrie, jejíž křeslo je rezervováno pro okamžik, 
kdy opozice Bašára al-Asada plně zformuje své instituce).

Liga stojí na idee sdílené solidarity mezi Araby, ale 
zároveň na vzájemném respektování suverenity členských 
států. Toto je reflektováno v zajímavém způsobu přijímání 
rezolucí v Lize: každý stát má jeden hlas v Radě arabské ligy 
a veškerá rozhodnutí jsou závazná pouze pro státy, které pro 
ně volily. Mezi hlavní cíle Ligy patří ekonomická, vědecká 
a kulturní spolupráce v arabském světě a řešení sporů. Ne-
zanedbatelnou roli ovšem hraje i bezpečnostní politika.

Arabská Liga je dlouhodobým podporovatelem Pales-
tiny, která je zároveň plnoprávným členským státem. Od 
počátečního přímého boje proti Izraeli se ovšem už dávno 
upustilo. V současné době se hledá mírové řešení, které 
zahrnuje zřízení samostatné Palestiny v hranicích z roku 
1967. Je ovšem otázkou, jestli toto bude podporováno dál, 
vzhledem k tomu, že čím dál tím více členů Ligy přistupuje 
na Abrahámovské dohody. Ty normalizují vztahy mezi 
Izraelem na straně jedné a Spojenými arabskými emiráty 
a Bahrajnem na straně druhé. Zmínit je také potřeba jasně 
dominantní roli Saúdské Arábie v celé Lize.

EU-metr 5/10 Too many dismembered journalists

SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ (SNS)
Z Blízkého východu budeme pokračovat zpět do Eurasie, 

kde narážíme na Sovětský svaz 2: Asian boogaloo Společen-
ství nezávislých států (SNS). Uskupení se vytvořilo téměř 
okamžitě po pádu SSSR a tvoří jej všechny post-sovětské 
středoasijské státy a Bělorusko. Výjimku tvoří pouze Turkme-
nistán, který je pozorovatelem a z celkem pochopitelných 
důvodů v roce 2009 vystoupila také Gruzie. Primárním cílem 
SNS je zajišťování širšího socio-ekonomického rozvoje člen-
ských států nebo například rozvoj a podpora vzájemné vnitřní 
bezpečnosti.

Společenství také slouží jako rámec pro několik dalších 
organizací se zhruba stejným členstvím, které jsou především 
zaměřené na hlubší ekonomickou spolupráci. Všichni členové 
SNS (včetně Ukrajiny, ale bez Ázerbájdžánu) jsou členy zóny 
volného obchodu Společenství nezávislých států, přičemž 
Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Arménie jsou 
členy Eurasijské ekonomické unie, a tvoří tak jednotný trh po 
vzoru EU s údajnými plány na jednotnou měnu.

V rámci SNS funguje také Rusko-Běloruský svaz, pokus 
o konfederaci, který dlouhou dobu vegetoval ve stavu 
diplomatické klinické smrti. Poslední dobou ovšem opět 

začíná projevovat známky života. Hodí se zmínit, že SNS má 
vlastní konvenci o lidských právech, která je modelovaná 
na základě Evropské úmluvy o lidských právech a svobo-
dách – neobsahuje nicméně její silné vymáhací mechanismy. 
Vzhledem k tomu, že všichni členové SNS mají v této oblasti 
velmi špatnou pověst, to není vůbec překvapivé. SNS se ale 
musí nechat, že má hezkou vlajku.

EU-metr 2/10 Would violate human rights again

MERCOSUR
Je na čase rapidně změnit kontinenty a přesunout se do 

Jižní Ameriky. Zde je geograficky největším blokem MER-
COSUR, neboli organizace Jižního společného trhu. Plnými 
členy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Urugay a Venezu-
ela. Ta má ovšem od roku 2016 pozastavené členství kvůli 
nepřijetí obchodních regulací nutných pro členství. Jde 
o čistě ekonomický blok (sám sebe definuje jako celní unii), 
což je velmi zřetelné z jeho administrativní struktury, která 
je plná všemožných technických a ekonomických výborů 
a podvýborů. Jde také o vcelku úspěšný obchodní blok – 
dohromady tvoří pátou největší ekonomiku světa a vnitřní 
spory řeší uspokojivě.

V rámci podpory obchodu má dosti vstřícná pravidla 
volného pohybu i pobytu, navíc velice aktivně uzavírá jako 
celek externí obchodní smlouvy mimo jiné i s EU. Hlavním 
cílem MERCOSUR je ochrana jihoamerických trhů před 
agresivními externími vlivy, zvlášť ze strany USA, v čemž 
je v rámci svého členství docela úspěšný. Tuto spolupráci 
se nicméně zatím nedaří rozšířit mezi ostatní státy Jižní 
Ameriky, které preferují bilaterální dohody a u MERCOSUR 
jsou přinejlepším pouze jako asociované státy.

EU-metr: 4/10 South America without constant war is no fun

ASEAN
A na závěr zpět do Asie. Asociace států jihovýchodní 

Asie (ASEAN) je hlavní integrační organizací této oblasti 
a má 10 členů – Brunei, Filipíny, Vietnam, Myanmar, Indo-
nésii, Thajsko, Malajsii, Singapur, Laos a Kambodžu. Asoci-
ace je založena na principech ekonomické spolupráce, jejíž 
organizace vyrostla, podobně jako u Africké unie, v dosti 
ambiciózní blok.

ASEAN si od EU tentokrát vypůjčila pilířovou struk-
turu, bezpečnostní, ekonomickou a socio-kulturní komu-
nitu. ASEAN je typická svou interní „tichou“ diplomacií – 
vlády členských států řeší vzájemné spory na neformální, 
neveřejné úrovni a prioritizují při tom konsensus a striktní 
politiku nevměšování se do vnitřních politik členských 
států. Přestože je tento přístup celkem úspěšný, má dosti 
zásadní nevýhody, pokud nastane skutečná krize – na-
příklad během genocidy Rohingů v Myanmaru, ve které 
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K O N T E X T

ASEAN podle mnohých neprokázal dostatečnou iniciativu 
při obraně lidských práv.

I tak je ale ASEAN nepochybně velmi úspěšnou organi-
zací a má ještě mnohem ambicióznější plány. Plánuje zavést 
jednotný prostor založený na známých evropských čtyřech 
svobodách, pokračovat ve finanční a fiskální integraci i pro-
pagování „PanASEANské identity“, představy soudržnosti 
a solidarity mezi členskými státy a jejich obyvatelstvem za 
účelem prohlubování integrace. Kvůli tomuto cíli je ASEAN 
velmi kulturně aktivní – podporuje sportovní i umělecké 
akce a 8. srpen (den založení ASEAN) je svátkem v člen-
ských zemích.

EU-metr: 6/10 You’re getting there, keep it up

Doufám, že se vám tento velmi krátký přehled těch nejzajímavějších a nejdůležitějších 

mezivládních organizací líbil a dozvěděli jste se něco nového. Na světě je mnohem víc 

podobných společenství, takže se je nebojte hledat a hodnotit EU-metrem!
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LIDÉ POMÁHAJÍ LIDEM
Dobrovolnictví je mnoho druhů, nicméně bych se chtěl 

věnovat odvětví, které si neklade žádné vznešené cíle, ale 
snaží se co nejvíce pomáhat na té nejběžnější lidské úrovni. 
Vybral jsem zde několik organizací, které sdružují dobrovol-
níky právě z oblastí pomoci postiženým lidem, seniorům či li-
dem bez domova. Každý má právo na důstojný život, avšak jen 
někteří na něj dosáhnou bez pomoci ostatních. Pokud chceme 
změnit svět k lepšímu, není lepší cesta, než pomoci dalším 
lidem, kteří naši pomoc potřebují. Protože lidé by si měli 
pomáhat. Jedině tak nakonec dospějeme k „lepšímu světu“.

POZNEJTE PRAHU JINAK
Jako první organizaci jsem zvolil sociální podnik Pra-

gulic. Jedná se o uskupení fungující od roku 2012, které se 
zabývá pomocí lidem bez domova. Nápaditým způsobem se 
snaží pomáhat lidem bez domova z Prahy a okolí.

A jak to dělají?
Zprostředkovávají prohlídky Prahy z trochu jiného úhlu 

pohledu. Z pohledu lidí bez domova, kteří vám nebudou 
ukazovat památky, vyhlášené restaurace či architektonické 
skvosty. Ukáží vám Prahu z pohledu lidí bez domova, 
dají vám šanci poznat svět z jejich úhlu pohledu. A co je 
nejlepší? Vašimi průvodci jsou právě lidi bez domova, kteří 
měli zájem o zapojení se do tohoto projektu.

Otázkou však je, jak můžete pomoci vy?

Je to jednoduché. Stačí jít na prohlídku. Cena se pohybuje 
okolo 70 korun, které rozhodně budou stát za to. Nejen, že 
dostanete unikátní perspektivu na různá místa a způsoby, 
ale taktéž tím pomůžete vašemu průvodci a jeho ostatním 
kolegům. Zapojit se však můžete i zasláním přímého daru, 
nákupem merche Pragulic nebo můžete s organizací navázat 
spolupráci. Rozhodně tak neváhejte navštívit jejich webové 
stránky

VE ZDRAVÍ I V NEMOCI, NEVÁHAME POMOCI
V druhé části bych se rád věnoval spolku, který se zaměřuje 

na pomoc seniorům. Jedná se o občanské sdružení Život 90. Toto 
sdružení vzniklo v roce 1990 po pádu minulého režimu z ini-
ciativy Jana Lormana. Inspiraci získal ve Francii u duchovního, 
který mu popisoval, jak se po válce snažil pomáhat potřebným. 
Sdružení Život 90 se snaží propojovat seniory a dobrovolníky 
z celé České republiky. Zapojit se může každý a způsobů, jak 
pomoci, je mnoho. Pokud jste z Prahy nebo okolí, můžete se se 
seniory scházet, případně si lze domluvit i telefonický hovor. 
Lze si také vyměňovat dopisy nebo se stát lektorem v někte-
rém z center, které pod sdružení spadají. Toto sdružení se snaží 
pomáhat seniorům s jejich psychickou i fyzickou pohodou, neboť 
každý má nárok na důstojný život i ve stáří. Stačí opravdu málo 
k tomu, abyste někomu zlepšili život. Pomáhejte proto tam, kde je 
to potřeba a navštivte webové stránky sdružení!

APOLITICKÝ AKTIVISMUS: CESTA 
K LEPŠÍMU SVĚTU NEVEDE POUZE 

SKRZ POLITIKU
FILIP LUPJAN

redaktor

V minulém díle našeho seriálu týkajícího se aktivismu jsme vám představili 
environmentální aktivismus. Aktivismus jakožto koncept je sám o sobě ja-
kousi snahou jednotlivců i skupin o zlepšení světa, ve kterém žijeme. Mnohdy 
bývá spojován s nějakou konkrétní ideologií či je navázán na různé politické 

subjekty, které protlačují konkrétní agendy.

V dnešním díle bych vám však rád představil činnost, která se mnohdy do 
běžného pojetí aktivismu neřadí. Jedná se o činnost stejně, ne-li více zásluž-
nou. Zasazuje se o zlepšení života a životních podmínek pro mnoho lidí, kteří 

v životě neměli tolik štěstí. Hovořím samozřejmě o dobrovolnictví.

S E R I Á L
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ASISTENCÍ KE SVOBODĚ
Na závěr jsem zvolil organizaci Asistence o.p.s. Zabývá 

se pomocí lidem s tělesným, mentálním nebo kombino-
vaným postižením. Za cíl si stanovují podpořit svobodný 
a samostatný život v běžném prostředí. I zde tedy doporučuji 
navštívit jejich webové stránky, kde se dozvíte nejen více 
informací o organizaci, ale také se můžete aktivně zapojit do 
jejího fungování. Zvolil jsem právě tuto organizaci, neboť se 
v ní jako dobrovolnice zapojuje má dobrá kamarádka. Požádal 
jsem ji, aby nám svou dobrovolnickou činnost představila:

JAK SE ČLOVĚK MŮŽE STÁT DOBROVOLNÍKEM PRO 
ASISTENCI?

„Potom, co organizaci kontaktujete, tak každý dobrovolník 
na začátku projde výcvikem, úvodním seznámením s tím, jak 
například pracovat s invalidním vozíkem, jak hovořit s lidmi 
s postižením a podobně. Pro pokročilejší už je potom výcvik 
přímo na práci asistenta, kde se učí třeba oblékat lidi s růz-
nými postiženími i řešit různé logistické problémy pramenící 
z jejich postižení, například při přemisťování.“

JAKOU ČINNOST JAKOŽTO DOBROVOLNÍK 
VYKONÁVÁŠ?

„Tak obecně se ta dobrovolnická činnost hodně různí. 
Často dobrovolníci chodí jako doprovod na různé akce, ať už 
jde o kulturu nebo třeba sport, tak i pomoc třeba se školou.“

A CO KONKRÉTNĚ U ORGANIZACE DĚLÁŠ TY?

„Já jsem jednoho klučinu, který měl právě kombino-
vané postižení, doučovala angličtinu. Jednomu klukovi 
s tělesným postižením jsem pomáhala psát bakalářku, 
protože měl problém psát na počítači, takže jsem to vlastně 
celé sepisovala a ještě jedné slečně dlouhodobě pomáhám 
s tréninkem paměti, protože má právě kombinované posti-
žení, jak mentální, tak tělesné, takže má zhoršené některé 
kognitivní funkce. Trénujeme paměť, nejčastěji různými 
hrami a podobně.“

A CO TO ZNAMENÁ PRO MĚ?
Doufám, že jste si z mého dnešního článku něco 

odnesli. Ať už jste se rozhodli podpořit některý z výše 
uvedených projektů, do některého jste se přímo zapojili, 
nebo jste se alespoň dozvěděli o této možnosti, je to určitě 
dobře. Cílem bylo vám ukázat, že cesta ke zlepšení kaž-
dodenního života nevede pouze skrze politiku a ideologii, 
ale taktéž přes obyčejnou pomoc lidem, kteří to potřebují. 
Pomáhejme, pokud můžeme a pomáhejme zejména tam, 
kde je to nejvíce potřeba. Začít můžeme kdekoliv. Pomá-
hejme našim blízkým či jiným osobám v našem okolí. 
Snažme se aktivně šířit povědomí o podobných organiza-
cích, protože vždy se najdou lidé ochotní pomáhat. A těch 
není nikdy dost.

S E R I Á L
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EUROVIZE: NEJVÍCE TRENDY 
BAROMETR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

ESTHER HYHLÍKOVÁ
redaktorka

HUDBA A IDENTITA
Hudba měla vždy velmi blízko k vyjádření kulturní 

identity a národní příslušnosti. Když se začátkem 19. století 
začala etablovat myšlenka vědomí národů a jejich sebeur-
čení, lidé si začali uvědomovat, že mají společného více než 
pouze státní hranice.

Skladatelé se inspirovali při tvorbě hudby folklorním 
dědictvím svých zemí a mísili jej s panevropským odka-
zem klasických hudebních forem. Hudba byla vždy silným 
nosičem národního vědomí. Od národní hymny počínaje, 
po dechovku na vesnické tancovačce konče.

Rostoucí trend politizace hudby můžeme sledovat 
právě na kontroverzích, kterými si Eurovize v poslední 
dekádě prochází stále častěji. Věrný divák může sledovat 
trend, kdy se výherci snaží zaujmout hlasovací publikum 
různě spornou výstředností. Ať už se jedná o šokující vizáž 
či odkaz na téma společensky citlivé nebo politicky či histo-
ricky sporné

VOUSATÁ SEŇORITA A IZRAELSKÝ BODYSHAMING
Vzpomeňme si v prvním případě například na vou-

satou zpěvačku Conchitu Wurst, která k sobě upoutala 
v roce 2014 pozornost celého světa svým nekonvenčním 
příspěvkem k veřejné debatě o genderu a lidské sexualitě. 
Její ikonické vítězné zvolání „We are unstoppable“ se stalo 
hashtagovou duhou tehdejší LGBT komunity.

Rok 2019 pak korunoval izraelskou zpěvačku Netta 
Barzilai, která se svou prezentací opírala do témat jako je 
zpochybňování ideálu krásy a bodyshaming. Témata jako 
je sexismus, rasismus či práva menšin jsou častými motivy 
mnohých soutěžních písní.

V druhém případě ze soutěže například vystoupila jako 
vítězka roku 2016 ukrajinská zpěvačka Jamala. Její song 
1944, který pojednával o krvavém odsunu krymských 
Tatarů Stalinem, byl jasným odkazem na předcházející 
ruskou anexi Krymu v roce 2014.

LID HLASOVÁNÍM SOBĚ
Stát Izrael, který hostil ročník 2019, byl pak za své 

pořadatelství široce kritizován. Aktivisté po celém světě 
obviňovali izraelské politiky, že chtějí pořadatelstvím 
odvést pozornost od násilí v Pásmu Gazy a na okupova-
ném Západním břehu Jordánu. Barzilai byla navíc koru-
nována vítězkou den poté, kdy došlo ke kontroverznímu 
otevření americké ambasády v Jeruzalémě. V přímém 
přenosu navíc vyslala světovému publiku jasnou zprávu, 
že chce, aby byla Eurovize pořádaná právě v Jeruzalémě, 
nikoliv v Tel-Avivu.

Samotný vzorek hlasování pak jasně ukazuje na 
trend upřednostňování národnostně spřízněných inter-
pretů a jejich fanoušků. 

F O K U S

Eurovize. Celosvětově se na ni dívá kolem 200 milionů lidí a patří mezi nej-
sledovanější nesportovní akce planety. Na televizních obrazovkách ji můžete 
spatřit od roku 1956, tuzemská reprezentace je přítomna od roku 2007. Za-
tímco ve zbytku světa spouští přímo až davové šílenství, v České republice 
se trochu ztrácí v moři pěveckých soutěží, které přerůstají českou hudební 
scénu. Co je na pěvecké soutěží zajímavé je fakt, že jedním z jejích pravidel je 

přísná apolitičnost soutěžících.

Zakládající myšlenkou Evropské vysílací unie, jež soutěž pořádá, byla snaha 
přiblížit k sobě různé národy skrze hudbu. Pořadatelé mají dokonce právo sou-
těžní píseň diskvalifikovat za přílišnou političnost. I tak je Eurovize televizním 
pořadem, na němž se dají vysledovat momentální diplomatické vztahy v Ev-

ropě lépe než v leckterém průzkumu specializovaných think tanků.
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Protože pro interpreta nemohou hlasovat diváci, jejichž 
zemi interpret zastupuje, většinou se uchylují k hlasování 
pro jim blízkou zemi. Především v post-sovětském bloku 
pak drží hlasující při sobě. Především Bělorusové a ukra-
jinští Rusové dodávají velkou část hlasů, takže se říká, že 
Moskva by se probojovala do finále, i kdyby vystoupila jen 
s tichem. Jasně viditelné je také spojenectví Británie, Irska 
a Malty a úzká řecko-kyperská aliance. Turecko se pak může 
opřít o svou diasporu v Německu.

DROGY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Letošní ročník, který vyhrála italská metalová skupina 

Måneskin, se zdá být celistvě nastaveným zrcadlem politicko-
-společenským procesům, které poslední dobou otřásaly svě-

tem. Spíše než o samotném vystoupení Måneskin se mluvilo 
o podezření, že v zákulisí přímého přenosu brali drogy.

Z politických důvodů pak bylo diskvalifikováno Bělo-
rusko s odůvodněním, že hudební příspěvek zesměšňuje 
běloruské protivládní demonstranty. Vlnu pozdvižení pak 
ve své domovské zemi zdvihla ruská zpěvačka Manizha, 
která svým feministickým kouskem Russian Woman 
kritizovala zažité představy o tom, co by žena měla nebo 
neměla dělat – jako rodit děti nebo se vdát.

O tom, že hudba je stále silnějším faktorem v akcen-
tování mezinárodních kontroverzí, se můžeme přesvěd-
čit i mimo Eurovizi. Nikde jinde to ovšem není tolik 
zřetelné jako při jednom soutěžním klání, které sleduje 
čtvrtina celé Evropy.

F O K U S
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CO LETÍ V SEKRETU:
VÁNOČNÍ EDICE

MICHAELA STAŇKOVÁ
redaktorka

MÁŘÍ, PŘEDSEDKYNĚ UNSC
Už třeba 18 let u nás 23. prosince letí soutěž o nej-

lepší bramborový salát, která spočívá v tom, že já, 
brácha i mamka děláme každej svůj salát. Od brambory 
překrojený napůl v době, kdy jsme s bráchou byli fakt 
malí, jsme se dostali do fáze, kdy má naše jednočlenná 
porota (můj taťka) docela problém vybrat vítěze.

DAN, MÍSTOPŘEDSEDA SOCHUM
Vánoce u Dobrů jsou tradičně dobré, s co největším vá-

nočním stromkem, ze kterého celé svátky kocour shazuje 
dnes už otestované plastové ozdoby, protože dokola uklí-
zet střepy přestane jednou bavit každého. Rozhodně ale 
nesmí chybět ozdoba ve tvaru flašky prosecca. Večeřet se 
musí brzy, aby se stihla Popelka (i ta původní bez polibku 
dvou mužů) a aby nejmladší (takže skoro vždycky já) stihl 
rozdat dárky. Ne už tak klasický je nový český film, který 
je vlastně tak nějak bezděčně vánoční – Poslední aristo-
kratka, který vám můžu z celého srdce doporučit. Ale ne, 
že nahradí Popelku, chraň vás ruka paní Šafránkové!

TÁŇA, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ WHO
U nás na Vánoce kapr neletí, jíme ho přes rok dost, 

takže si od něj dáváme zaslouženou pauzu. Tradičně ale 
shrneme z klavíru roční vrstvu prachu a s jeho dopro-
vodem zpíváme všechny koledy, u kterých umíme ales-
poň první sloku. Aby koleda hned neskončila, zpíváme 
tu první sloku rovnou víckrát za sebou.

LUCKA, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ UNSC
Nedokážu si představit Vánoce bez zdobení stro-

mečku večer 23. prosince a koukání se na Anděla Páně 
a Noc na Karlštejně. Den před tím Štědrým si také je-
deme pro betlémské světlo! Pak k Vánocům určitě patří 
společné dělání bramborového salátu, kterého se u nás 
dělá opravdu hodně, a to do lavoru. Procházka na Štědrý 
den, tajné ujídání cukroví (moje nejvíc cukroví jsou vosí 
hnízda), hořící svíčky, vůně skořice, jehličí – to jsou 
prostě Vánoce.

HONZA, MÍSTOPŘEDSEDA ECOFIN
Možná jsme raritou, ale u nás opravdu platí, že 

nikdo nesmí odejít od štědrovečerního stolu, dokud 
všichni nedojí. Zajímavostí (velice delikátní zajíma-
vostí) je i to, že na Vánoce máme k obědu každoročně 
dort se slaným karamelem!

TOMÁŠ, MÍSTOPŘEDSEDA SPECPOL
V naší rodině ujíždíme na vosích hnízdech a cel-

kově jsou pro nás Vánoce obdobím, kdy je i lehké 
obžerství povoleno. Na Štědrý večer nesmí chybět 
babiččina kuchyně a nejlepší bramborový salát. Bez 
koled u vánočního stromku by to nebyly pravé Vánoce, 
ale vzhledem k našim odlišným tóninám je občas těžké 
rozpoznat, o kterou se vlastně jedná – i když nejprav-
děpodobněji to bude Půjdem spolu do Betléma. Hlavně 
že navodí vánoční pohodu.

K U L T U R A

Na Vánocích je krásná jejich stálost. Opakují se každý rok a tak nějak víte, co 
od nich čekat – třeba co vám budou nutit v obchodech, jaké ozdoby se zavěsí 
na pouliční lampy nebo že babička zase napeče cukroví na 2 roky dopředu. Na 
druhou stranu mohou Vánoce tímto tempem působit každým rokem fádněji 

a fádněji.

V následujících odstavcích můžete nahlédnout do svátečních domácností členů 
předsednictva a přesvědčit se, že Vánoce vůbec nemusí být fádní záležitostí. 

Jako skoro u všeho jde totiž o to, jaké Vánoce si člověk udělá.
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VOLBY NE AŽ TAK VŠEOBECNĚ

P O L E M I K A

Já jsem jednoznačně pro 
snížení spodní věkové 
hranice. Proč? Prvním 
důvodem je, že mladí 
se o politiku zajímají. 
Nevím, kdo ze čtenářů 
se se mnou dovede zto-

tožnit, ale mám-li mluvit 
za sebe, jakožto za člověka, 

kterému se osmnáctiny ještě 
ani neblíží, je poněkud skličující 
vědět, že dokud ona magická 
hranice nepřejde, nemám moc 
šanci něco změnit. Přitom jsme 
to právě my, studenti, o jejichž 
budoucnosti dnešní politici jed-

nají. Proč nám tedy upírat volbu?
Ageismus –tento termín je pro 

pochopení situace důležité znát, proto 
ho zde osvětlím. Ageismus je ideolo-
gie založená na myšlence kvalitativní 
nerovnosti jednotlivých vývojových 
stádií člověka. V praxi jsou to věty jako: 
„Sedni si a poslouchej, jak se dospělí 
baví, ty o tom stejně nic nevíš,“ „Dů-
chodci už nemají pro společnost žádný 
přínos,“ a spousta podobných.

Ageismus je velmi nevhodný a nepří-
jemný, proto bychom se ho měli jakožto 
společnost vzdát, stejně jako ostatních 
diskriminačních ideologií.

Jeden z hlavních typicky ageistic-
kých argumentů proti snižování věkové 

hranice je něco ve smyslu: „Děti jsou 
naivní, nezkušené a snadno ovlivnitelné.“ 
Pokud bychom z něho ale měli čerpat, 
ohlédněme se na ty ’děti’ o kterých mluví, 
na studenty středních škol, gymnázií, na 
žáky na učilištích a pracující se základním 
vzděláním. Mnozí z nich mají o mnoho 
nižší předpoklad snadného ovlivnění než 
značná část voličů.

Na druhou stranu podstatnější pro-
blém je vyšší projekce radikalizace mla-
distvých na volebních výsledcích. Mladí 
lidé mají totiž k radikalizaci vyšší sklony, 
což by mohlo volby negativně ovlivnit. 
Objevuje se zde také otázka, zda by sní-
žení věkové hranice pro volby nezměnilo 
celý pohled na koncept dospělosti. Pokud 
jsme dostatečně vyspělí pro samostatnou 
volbu státníka, neměl by být náš vnitřní 
kompas schopný určit, co je špatně, a být 
vystaven plné trestní odpovědnosti? 
Mohlo by se tak stát, že stavění celého 
světa okolo osmnáctin, na které jsme si 
zvykli, by bylo úplně bezvýznamné.

Navíc se nejedná o nějaký neprozkou-
maný koncept. Snížená volební hranice 
už funguje například v Rakousku. Zde 
se smí volit již od 16 let a funguje to 
tak už od roku 2007. Za celou dobu se 
neprovedly žádné změny, čili se zdá, že to 
funguje a měnit není potřeba. Po zvážení 
všech faktorů se tak musím vyslovit 
právě pro snížení této hranice.

Volby jsou svátkem demokracie. Na rozdíl od svátků státních ovšem nejsou 
pro všechny. Ba naopak – statisíce českých i slovenských občanů nemají své 
zastoupení v poslanecké sněmovně, senátu, ani v žádném z místních zastupi-
telstev. Natož v Evropské unii. Stejnou množinu tvoří i značná část summitího 
delegátstva. Ano, správně, hovořím o nezletilých. Volby mají být všeobecné a je 
pravda, že se k té nejširší všeobecnosti historicky blížíme. I mnoho mladých má 
ovšem na politiku a dění kolem sebe jasný názor. Neměly by být jejich hlasy 
slyšet? Nebo spíš vidět v hlasovacích obálkách? Měl by se snížit věk pro aktivní 

volební právo?

Na tuto otázku nám odpověděly dvě delegátky: Eliška Siebertová z UNODC 
a Barbora Trčková ze SPECPOL.

ELIŠKA SIBERTOVÁ
UNODC
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Znečištěná řeka, neefektivní měst-
ská doprava. Už v poměrně raném věku 
vnímáme problémy, které se nás bezpro-
středně dotýkají. „Komunálky“ by mohly 
být těmi prvními volbami, ve kterých by 
se mohl snížit věk, ve kterém k urnám 
budeme moci. Třeba na šestnáct let. Tato 
změna by mohla vést k větší aktivitě 
mladých v životě přímo ve městě. Na 
komunální úrovni se často rozhoduje 
o problémech, které jsou poměrně jedno-
duše uchopitelné a nejsou příliš ideolo-
gicky zabarvené. Proto by zde nemuselo 
hrozit nějaké přiklonění k extremismu, 
jak kritici často namítají.

U komunálních voleb by snižování 
věkové hranice podle mě nemělo končit. 
Aktivismus středoškoláků – ať už se 
jedná o stávky, dopisní akce, a tak dále – 
dokazuje, že nám není jedno ani politické 
dění na celostátní úrovni. Ať už se jedná 
o problematiku školství, nerovností či 
klimatu. Snažíme se mít vliv, ale záko-
nodárci nás ne vždy berou vážně. To by 
se mohlo změnit, kdyby jim šlo o hlasy. 
U některých problematik totiž nemůžeme 
čekat, dokud budeme moci být sami vo-
leni a mít vliv touto cestou – třeba právě 
ve věci klimatu je třeba jednat ihned.

Globální 
oteplování 
bude mít nej-
větší dopady 
právě na naši 
a budoucí gene-
race, a to mnoho 
politiků v dnešní 
době nebere v potaz.

Samozřejmě, volební 
právo pro šestnáctileté by 
nevyřešilo pasivní přístup či nedosta-
tečnou informovanost některých našich 
vrstevníků. Nemyslím si však, že se 
změnou volební hranice musíme nutně 
čekat, než nastane obecnější změna. 
Různé iniciativy již existují. Například 
Studentské volby pořádané Člověkem 
v tísni, ve kterých si studenti starší pat-
nácti let mohou volby ve škole nanečisto 
vyzkoušet, ukazují, že mladým lidem 
záleží na demokracii a politické dění 
sledují. A zákonodárce by mohlo motivo-
vat ke snaze mladé kvalitněji vzdělávat, 
kdyby cítili ještě bezprostřednější tíhu 
zodpovědnosti přímo u nich. Konec-
konců i v politice se hraje na nabídku 
a poptávku. Volby jsou nejpřímějším 
způsobem, jak ekvilibria docílit.

Chtěli byste tu příště vidět svůj text? Napište nám na chronicle@amo.cz!

BARBORA TRČKOVÁ
SPECPOL
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