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ČÍNA •
V Číně se letošních
třídenních přijímacích
zkoušek na vysoké školy
(Gaokao) zúčastnilo
na 9 milionů studentů.
Na základě výsledků
Gaokao jsou studenti
dokončivší středoškolské
vzdělání rozdělováni
k přijetí na jednotlivé
čínské vysoké školy od
roku 1977. Očekává
se, že letos se přijetí
dočká zhruba 4 miliony
studentů. S vysokou
konkurencí stoupá i
preciznost opatření
proti podvádění, které
od loňského roku
může být považováno
za trestný čin. vania a
ČÍNA / USA •
Americký prezident
Donald Trump oznámil
na začátku června
odstoupení USA od
Pařížské dohody, která
spojila svět v úsilí o
zbrzdění klimatických
změn. Čína označila
Trumpův krok za selhání
a spojila se s Evropskou
Unií v jednání o
rychlejším snižování
uhlíkové stopy. Ze
strategického hlediska
Číně americký postoj
velmi pomohl. Peking
se dlouhodobě snaží
posílit svoji mezinárodní
diplomatickou pozici
a role lídra v ochraně
životního prostředí je v
tomto ohledu dlouhý
krok správným směrem.
neexistuje dôkaz, že

Duterteho boj proti ISIS

Filipíny vykonávajú rozsiahlu vojenskú protiteroristickú operáciu na južnom ostrove Mindanao.
Mesto Marawi ležiace v severnej časti ostrova sa stalo terčom masívnych útokov a čiastočnej
okupácie zo strany militantných skupín napojených na Islamský štát. Islamistická Mauteho
skupina a bojovníci skupiny Abú Sajjáf, ktorá je odnožou ISIS-u na Filipínach, vedú v prevažne
moslimskej časti ostrova ostrý boj s vládnymi jednotkami.
Filipínský prezident Rodrigo Duterte vyhlásil 23. mája v bojmi zasiahnutom regióne stanné právo,
ktoré má trvať 60 dní. Strety medzi filipínskymi zložkami a islamistickými extrémistami v júni
ďalej eskalovali. Boje si doteraz vyžiadali 460 obetí, zároveň bombardovanie a materiálne škody
vyústili do značnej humanitárnej krízy, pri ktorej na 300 000 ľudí stratilo domovy.
Situácia sa pre vládne zložky skomplikovala potom, čo
sa do konfliktu zapojili komunistickí rebeli, s ktorými
Duterte už od svojho zvolenia striedavo bojuje a
vyjednáva o miere. Nová ľudová armáda (NLA), ktorá je
ozbrojeným krídlom Komunistickej strany Filipín, využila
oslabenú pozíciu vládnych zložiek k podnikaniu vlastných
operácií. Duterte avšak naložil s hroziacim „bojom na
dvoch frontoch“ pragmaticky a ponúkol separatistom a
maoistickým rebelom návrh ku spolupráci v boji so
spoločným nepriateľom - islamistickými militantmi.
Aj keď ponuka zostala zo strany komunistických rebelov bez oficiálnej odpovedi, 18. júna
filipínska vláda oznámila ukončenie operácií proti NLA, čo naznačuje nájdenie zhody. V takom
prípade sa vynára otázka aké dôsledky voči angažmánu NLA vyvodí filipínska vláda po skončenom
konflikte s islamistami.
Ďalším dôležitým a zároveň sporným bodom filipínskeho
boja s islamistami je pomoc od špeciálnych síl Armády
USA. Výrazne acionalisticky ladená Dutertova politika
často pranieruje filipínsku vojenskú závislosť na USA a
prítomnosť amerických jednotiek v krajine. Vyhrotená
bezpečnostná situácia v Mindanao so sebou priniesla
viditeľný útlm Dutertovej negatívnej rétoriky, zároveň sa
však prezident od pomoci zo strany USA dištancuje.
Prezident naopak nešetril vďakou za pomoc Číne, ktorá krajine poskytla materiálnu pomoc na
danú protiteroristickú operáciu. Tento počin reflektuje Dutertovu politiku, ktorá uprednostňuje
spoluprácu s regionálnymi partnermi pred vplyvom Západu. Ako ale ukazuje zapojenie
amerických špeciálnych síl, navzdory agresívnej anti-americkej rétorike Filipíny stále nie sú
schopné bez svojho tradičného spojenca plne zaistiť vnútornú bezpečnosť.
Filipínsky prezident čelí kvôli vyhláseniu stanného práva kritike časti obyvateľov, podľa ktorých
nie je toto opatrenie nutné, a naopak môže spôsobiť eskaláciu násilia. Podľa Duterteho ide ale
o nutný krok k totálnej porážke islamských radikálov na filipínskom území. Ak sa tak nestane v
nasledujúcich troch týždňoch, Duterte plánuje stanné právo predĺžiť.

Boris Varhélyi

HISTORICKÁ NÁVŠTĚVA PREZDENTA XI V HONGKONGU
Xi Jinping navštívil Hongkong ku příležitosti 20. výročí předání města z pod
kontroly Velké Británie zpět pod správu Číně na základě principu “jedna země, dva
systémy”. Xi se jako čínský prezident do města podíval poprvé. Ještě před Xiho
příletem bylo zatčeno dvacet šest aktivistů, kteří pořádali prodemokratický protest
na místě, kam měl čínský prezident další den zavítat.
Během návštěvy Xi dohlížel na přísahu Carrie Lam, nově zvolené šéfky
administrativy Hongkongu. Prezident následně zdůraznil nutnost „zlepšení
hongkongského systému“ a „ustoupení od snah vedoucí k nezávislosti města“.
Upozornil na to, že jakékoli pokusy ohrozit svrchovanost Číny, zpochybnit moc
ústřední čínské vlády nebo použít Hongkong k sabotážním činnostem zaměřeným
proti pevnině je akt, který překračuje „červenou linii“. Prezident nijak nereagoval
na protestující nebo jejich otázky.
Během Xiho návštěvy bylo zadrženo několik dalších demonstrantů, kteří
odkazovali na “deštníkové” protesty z roku 2014, a také na zmizení několika
knihkupců z konce roku 2015 – mezi zadrženými byl i Joshu Wong, hlavní
představitel „deštníkového hnutí“. Poté, co Xi Hongkong opustil, se desetitisíce lidí
zúčastnilo každoročního pochodu vyzývajícího k větší demokracii.

JAPONCI PROTESTUJÍ PROTI NOVÉMU, PŘÍSNÉMU ZÁKONU
Japonský parlament schválil kontroverzní zákon zaměřený proti terorismu
a jiné trestní činnosti. Došlo k tomu i přes nelibost OSN, která upozorňovala
na to, že zákon omezuje občanské svobody, a i přes protesty tisíců lidí před
budovou parlamentu. Premiér Shinzo Abe zdůraznil nutnost schválení nového
zákona ve spojitosti se zvýšením bezpečnostních opatření v rámci připravovaných
sportovních akcí jako Rugby World Cup (2019) a olympijské hry (2020).
V souladu se zákonem policie bude moci nově zadržet potenciální teroristy
ještě před jejích „plánovaným útokem“. Zákon však mimo jiné počítá i se zpřísněním
trestů pro činy, které s terorismem nesouvisejí, například nelegální kopírování
hudby, účast na protestech proti výstavbě nových bytových domů nebo sbírání
hub v chráněných rezervacích. I to je důvod, proč se proti němu zvedla vlna
nevole u veřejnosti i různých organizací.
Odpůrci poukazují na to, že zákon nepřiměřeně posiluje pravomoci policie
- nově budou moci například provádět domovní prohlídky bez toho, aby měli
důkaz o kriminální činnosti.

HONGKONG / PEKING • Obyvatelé Hongkongu uctili 4. června
památku obětí potlačeného povstání na pekingském Náměstí
nebeského klidu v roce 1989. Se svícemi v ruce se na poklidné
demonstraci sešly desetitisíce lidí. Podle aktivistů si události z
přelomu studené války přišlo připomenout na 110 tisíc lidí, policejní
odhady mluví o 18 tisících.
V Pekingu vládla v době výročí zpřísněná bezpečnostní pravidla.
Někteří aktivisté údajně pořádali menší připomínkové akce, ale ani
ty nebyly dovoleny. Nejméně 11 lidí bylo zatčeno.

ČÍNA • Rozsiahly zosuv pôdy v dedine
Xinmo v provincii Sichuan v Číne si
vyžiadalstav,
15 obetí,
a ajkeby
napriek
snahám
a preto
to zákon
dovoľoval, pri
záchranných
služieb
je
naďalej
takmer
polícii, aby strieľala drogových dílerov
100 ľudí nezvestných. Zosuv pôdy zapríčili
silné dažde počas posledných dní. V roku
2008 prišlo v dôsledku zemetrasenia s
magnitúdou 8,0 v tejto oblasti o život
takmer 70 tisíc ľudí. ochrancov ľudských

ČÍNA PŘEBRALA TAIWANU DALŠÍHO SPOJENCE
Panama prerušila svoje diplomatické vzťahy s Taiwanom v prospech
vzťahov s Pekingom. Oficiálne tak pristúpila na politiku “jednej Číny” a
pomohla k ďalšiemu víťazstvu Pekingu pri izolovaní Taiwanu, ktorý si
nárokuje ako provinciu. Podľa slov panamského prezidenta je “to správna
cesta pre Panamu”. Zmena v panamskej politike prichádza po masívnych
investíciach Číny v oblasti Panamského prieplavu.
Podľa vyhlásenia prezidentského paláca Taiwan nebude súperiť s Čínou
v tejto “diplomatickej hre peňazí”. Peking sa týmto spôsobom dlhodobo
snaží obmedziť medzinárodné kontakty Taiwanu. S každým štátom, ktorý
preruší diplomatické vzťahy s Taiwanom klesá legitimita nároku ostrova
na medzinárodneprávnu suverenitu. Postup Číny v Paname je preto
možné vnímať ako strategický ťah. Od nástupu prezidentky Tsai Ying-wen
do úradu minulý rok je Panama už druhou krajinou, ktorá uprednostnila
spoluprácu s Pekingom pred Taipei. Diplomatická vojna bola Pekingom
obnovená po osemročnom prímerí prekrývajúcom sa s obdobím vlády
predchádzajúceho taiwanského prezidenta Ma Ying-jeou nakloneného
Pekingu. Na svete tak ostává už len 20 krajín, ktoré Taiwan oficiálne
uznávajú.

SOUL ZASTAVUJE INŠTALÁCIU PROTIRAKETOVEJ OBRANY

ČÍNA•
Před budovou školky v
městě Xuzhou v čínské
provincii Jiangsu vybuchla
nálož, která zabila 8 lidí –
včetně útočníka – a dalších
65 zranila. Za pachatele
byl označen mladý muž,
který údajně nedokončil
středoškolské vzdělání
kvůli poruše autonomního
nervového systému. V
jeho domě policisté našli
materiál k výrobě bomb a
nápisy „smrt“ a „konec“ na
stěnách. Mezi mrtvými a
zraněnými údajně nebyli
děti ani učitelé ze školky.

Vláda nového kórejského prezidenta Moon Jae-in rozhodla o pozastavení
rozmiestňovania protiraketového systému THAAD (Terminal High Altitude Area
Defense) na území Južnej Kórei. Pozastavenie sa týka štyroch batérii systému
THAAD, avšak nemá žiaden vplyv na dve batérie, ktoré už boli rozmiestnené a
uvedené do čiastočnej prevádzky tesne pred zvolením Moona za prezidenta.
Pozastavenie rozmiestňovania ďalších batérií je významným ústupkom voči
Číne, ktorá rozmiestneniu systému v Južnej Kórei vokálne oponovala. Kritika zo
strany Číny sa týkala najmä výkonného radaru, ktorý je súčasťou THAADu a má
potenciál sledovať balistické strely odpálené nie len z územia Severnej Kórei, ale
aj z čínskeho územia. V tomto kontexte Čína vníma rozmiestňovanie systému
THAAD ako pokračujúcu snahu USA a ich spojencov obmedzovať pôsobenie
Číny v regióne.
Tento ústupok sa avšak Južnej Kórei nevyplatil, keďže Čína i napriek pozastaveniu rozmiestňovania systému zrušila svoju účasť na trilaterálnom summite
s Kóreou a Japonskom. Dôvodom zrušenia má byť práve rozmiestnenie systému
THAAD v Južnej Kórei.

SEVERNÍ KOREA NEJSPÍŠ VLASTNÍ INTERKONTINENTÁLNÍ BALISTICKOU STŘELU
Severokorejská státní média naznačují, že se KLDR nebezpečně přibližuje
k testování mezikontinentální balistické rakety. V druhé polovině června bylo
potvrzeno, že došlo k testu nového raketového pohonu, avšak podrobnosti o typu
testované součástky nebyly zveřejněny.
Zprávy o severokorejské zkoušce se objevily den poté, co Spojené státy naléhaly
na Čínu, aby vyvinula větší ekonomický a diplomatický tlak na severokorejský režim.
Americký prezident Trump se ve svém projevu zmínil o „možnosti závažného konfliktu“
a na konci června zdůraznil nutnost spolupráce s ostatními zeměmi na ochraně
samotných Spojených států i amerických spojenců ve spojitosti se severokorejskou
hrozbou. Navázal také na smrt amerického studenta Otto Warmbiera, který ve
Spojených státech zemřel krátce po propuštění ze severokorejské věznice, kde byl
držen více než rok za odcizení propagandistického plakátu. Pchjongjang jakékoli
špatné zacházení s americkým vězněm popřel.

Cyber News

W A N N A C R Y S TÁ L E Ú T O Č Í
Ransomware WannaCry, který v polovině května zasáhl více než 150 zemí
v pouhých 72 hodinách, se v červnu vrátil na scénu. Malware, který šifruje
počítačová data a za jejich návrat požaduje výkupné, zasáhl 19. června výrobnu
aut japonské společnosti Honda v prefektuře Sayama. Honda utrpěla ztrátu v
hodnotě přibližně tisíce vozů, které zde denně vyrobí. Ve stejný den WannaCry
vyřadil z provozu také světelné značení v australské Victorii, které spravuje
soukromá společnost Redflex.
Microsoft vydal patch zranitelnosti v operačním systému Windows, které
WannaCry využívá, více než před měsícem. Obě společnosti tak zaplatily za
ignoraci výzvy k přijetí opatření, která by je před tímto ransomwarem ochránila.

Business News
JAPONSKÁ TAKATA KRACHUJE, POMOC NABÍZÍ ČÍNA

Japonský výrobca airbagov Takata podal v Japonsku a v USA návrh na vyhlásenie konkurzu. Takata
dlhuje na náhrade škody niekoľko miliárd dolárov. Ide o škodu spôsobené vadnými airbagmi, ktoré
zapríčinili minimálne 17 úmrtí na celom svete. Okrem zranených a usmrtených vodičov sa medzi
poškodenými nachádza aj desať automobiliek, ktoré použili airbagy od Takaty vo svojich autách. Odkedy
sa škandál s vadnými airbagmi prevalil v oku 2007 bolo z obehu stiahnutých viac ako 100 miliónov
automobilov, z toho okolo 70 miliónov len v USA.
Po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu prejavila čínska spoločnosť Ningbo Joyson Electronic Corp.
(prostredníctvom dcérskej spoločnosti Key Safety Systems sídliacej v USA) záujem kúpiť časť businessu
Takaty. V prípade uzatvorenia transakcie Ningbo Joyson získa časti Takaty nepoznačené škandálom (napr.
výroba bezpečnostných pásov). Akvizícia v hodnote 1,59 miliardy dolárov avšak nepokryje celú výšku
dlhov Takaty, ktoré sa odhadujú až na 10 miliárd dolárov.
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