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Hongkong patří ke komunistické Číně, avšak listopadové volby skončily jasným vítězstvím
prodemokratických sil. Významný vůdce prodemokratického hnutí Joshua Wong napsal,
že se jedná o historickou událost. „V době, kdy se město mění z poloautonomního v
poloautoritářské, jsme zareagovali a ukázali demokracii v akci.“

Jaký je tedy status Hongkongu ve vztahu k Číně? A mohou volby tento vztah změnit? O
současné situaci a historickém kontextu si budeme povídat s redaktorkou Deníku N
Magdalenou Slezákovou a studentkou Anetou Hečkovou, které byl v listopadu ukončen
výměnný pobyt v Hongkongu. Debatou provází Lukáš Laš z Ostravské univerzity.

Dobrovolné vstupné

Kdo jsou naši hosté…

Magdalena Slezáková je redaktorka zahraniční rubriky Deníku N. Zaměřuje se zejména na
dění na Dálném východě, se zvláštním zřetelem na Čínu a Korejský poloostrov. Zajímá se
rovněž o prostor bývalé Jugoslávie. Studovala jihovýchodoevropská studia a sinologii na
FF UK.

Aneta Hečková, pětadvacetiletá ostravská rodačka, před 6 lety dostudovala gymnázium
Pavla Tigrida v Porubě. Po absolvování oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Masarykové
univerzitě se vydala na dráhu učitelky v malebné venkovské škole u Brna. V srpnu tohoto
roku opustila ČR a nastoupila na studijní stáž na Education University of Hong Kong, aby
se seznámila s tamním vzdělávacím systémem, ale také kulturou, mentalitou a
dechberoucí přírodou. Měla ovšem možnost poznat i mnohem víc – statečné a
cílevědomé mladé protestanty demonstrující za lidská práva, své rodiny, domov a svou
budoucnost.

Natálie Cváčková, třiadvacetiletá studentka druhého ročníku bakalářského studia na
Ekonomické fakultě VŠB-TU bydlící v Ostravě, strávila 3 měsíce na výměnném studijním
pobytu na Hong Kong Baptist University, kde byla po zničení a obsazení kampusu
demonstranty ukončena výuka. Po evakuaci kampusu, se místo plánovaného jednoho
roku studia v Hong Kongu vrátila předčasně domů a nyní alespoň dokončuje semestr v
online režimu.

Lukáš Laš je odborný asistent pro východoasijský prostor na Katedře sociální geografie a
regionálního rozvoje a fakultní koordinátor mezinárodních vztahů na Přírodovědecké
fakultě Ostravské Univerzity. Za studijního pobytu v Japonsku v r. 2012 navázal přátelství
také s Hongkončany, se kterými je v aktivním kontaktu. Od r. 2017 se podílí na navázání a
rozvoji spolupráce Ostravské univerzity s východoasijskými univerzitami včetně
Hongkongu. Za poslední rok navštívil 10 států Asie a Hongkong byl jeho první destinace.
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