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Afghánská islámská republika 
Hámmid Farzájí/Habbiba Farzájí 

Pokud se o někom dá říct, že je „umírněným islamistou“, byl by jím bezesporu právě tento 

bývalý poradce Kábulské vlády. Jako mladík se zapojil do bojů proti sovětské okupaci a 

později podporoval také Severní alianci v bojích proti Tálibánu. Když Spojené státy 

americké zahájily vojenské operace proti tomuto hnutí, podpořil jejich aktivity a po nastolení 

současné vlády se hlavně snažil, aby lokální afghánské klany nebojovaly mezi sebou; nebo 

aspoň ne proti centrální vládě. Pochopitelně to byl v zemi dlouhodobě sužované konflikty 

nadlidský úkol, ale dalo by se říci, že v rámci možností byl Farzájí úspěšný. Z velké části to 

bylo díky jeho zkušenostem z války a z toho plynoucímu respektu napříč hnutími a frakcemi. 

Svou pozici poradce vlády si zasloužil mimo jiné také pro své dobré styky s okolními 

postsovětskými zeměmi, hlavně s Turkmenistánem a Tádžikistánem, a s některými 

vojenskými představiteli Pákistánu. Nepodložená obvinění, že je snad zapleten do nelegálních 

obchodů se zbraněmi nebo drogami, vždy ponechává zásadně bez komentáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Arménská republika 
Armen Karapetjan/Armine Karapetjan 

Reprezentovat zájmy Arménie na mezinárodním poli není žádná zásadní výhra, zvlášť, 

pokud pozice doma není dostatečně pevná. Karapetjan o tom jako vzdálený příbuzný hlavy 

státu ví své. 

Prezident Robert Kocharyan se drží v úřadu od posledních voleb před třemi lety, kdy sice 

porazil v druhém kole svého oponenta, ale tisíce Arménů demonstrovaly v ulicích proti 

machinacím s hlasy; podobná situace se opakovala během referenda následující rok. 

Přestože si prezident s demonstrujícími příliš mnoho starostí nedělá a ačkoli se arménská 

veřejnost zdá být stále více apatická, nepopulární kroky na mezinárodní scéně by mu 

mohly uškodit právě vyvoláním dalších podobných protestů. Naopak zvládnutí obtížných 

úkolů jako např. udržení Karabachu Arménií by mohla zvýšit jak prezidentovu popularitu, 

tak Karapetjanův plat, protože Kocharyanův vztah ke Karabachu je více než osobně 

vřelý. 

Významným úkolem, který si Karapetjan vzal za svůj, je uznání tureckého vraždění 

Arménů jako genocidy. Symbolický význam takového aktu je značný a každý další zářez 

přináší politické body. Nemluvě o tom, že má potenciál vyvést zemi z určité politické 

izolace, ve které se v současnosti částečně nachází: a jako země obklopená četnými 

nepřáteli potřebuje silné přátele! 

Nad Arménií se navíc také stále vznáší dusná atmosféra po tzv. 27. říjnu – teroristickém útoku 

v arménském parlamentu. Ten se sice stal před sedmi lety, avšak spekulace o tom, že 

současný prezident a jeho suita na něm vydělali nějak příliš mnoho, stále nezmizely. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ázerbájdžánská republika 
Akram Kulijev/Aziza Kulijev 

Prezident Ilham Alijev řídí Ázerbájdžán s heslem „jeden muž, jeden hlas“ – on je ten muž a on 

má ten hlas. Všechno důležité, co se v zemi děje, řídí buď prezident sám, nebo jiný člen 

rodiny či úzkého okruhu věrných. Kulijev do této suity patří a nevidí důvod, proč by měl chtít 

situaci změnit. Co by však změnit chtěl, je situace s Náhorním Karabachem, jako ostatně 

každý pravý Ázerbájdžánec. 

Z těchto důvodů podporuje jak ázerský zbrojní průmysl, tak by rád zajistil pro svou zemi i 

finanční zdroje, nejlépe výhodnými energetickými kontrakty s Evropou. Z prostředí ázerského 

ropného 

byznysu ostatně sám vzešel a s plynem proudícím do věčně hladového starého kontinentu by 
plynuly tučné zisky i do jeho vlastní kapsy. 

Kromě Karabachu má před sebou Kulijev ještě dvě karty: početnou ázerskou minoritu v 

Íránu a otázku Nachičevanské exklávy – území, které má prezident Alijev jako své rodiště 

značně v oblibě. Pokud má Kulijevova kariéra dál zářit, měl by se postarat o bezpečnost a 

prosperitu obojího. 

Hráč Kulijeva bude mít hlavně za úkol posílit svou zemi a získat zpět ztracené území, na 

které má rozhodně právo. Může se také spolehnout na komplexní síť přátel a spojenců: s 

USA už čile pracuje na ekonomické i bezpečnostní spolupráci, získat za ropné peníze 

přízeň v Evropě je tedy další přirozený krok. Ázerbájdžán se nezříká ani ambicí na blízkém 

východě, byť přísně sekulární charakter jeho režimu ho oddaluje od některých lokálních 

mocností. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Čínská lidová republika 
Wang Fang/Wang Fang (vedoucí delegace) 

Mladík ze skvělé čínské rodiny a absolvent prestižních škol rostl spolu s rostoucí mocí 
Pekingu a neviděl důvod, proč si z toho nevzít také něco pro sebe. Wangovi se totiž podařilo 
to nejdůležitější – pochopil, jak funguje systém. Už během studií mezinárodního obchodu 
uměl velmi dobře odhadnout, s kým se spřátelit či koho si držet od těla, nebo uměl velmi 
přesvědčivě mluvit o komunistických ideálech a ve skrytu si o nich myslet své. Popravdě, příliš 
se takovými věcmi ani nezaobíral. Byl přesvědčen, že si člověk může věřit, čemu chce, pokud 
to pomáhá růst Číně i jemu samému. 
Wangovou pracovní specializací se stala globální strategie Číny pro chudé země, respektive 

osvědčené schéma přijít – přinést peníze a vybudovat infrastrukturu – uzavřít dlouholeté 

závazky. I kdyby jedna z deseti takových zemí nebyla schopná je dodržet, bylo by to pro Čínu 

stále výhodné, a nad jejich vnitřními režimy (na rozdíl od západních zemí) nikdo příliš 

nemoralizoval. Blízký východ k tomu má ještě jedno významné aktivum, po kterém má Země 

středu stále hlad, a tím je ropa. Je jí třeba stále víc. Čím déle dokáže Wang výhodnou bilanci 

kontraktů udržet, tím déle si sám udrží křeslo šéfa delegace. 

 
Čang Hubej Weishing/Čang Hien Wu 

Čang vždy toužil po spravedlnosti. To, že se narodil do největší země na světě, která se 

navíc hlásí k myšlenkám rovnosti všech lidí, považoval za největší štěstí. Hned, jak to bylo 

možné, vstoupil do strany a díky nadšení i štěstí v ní brzy začal stoupat směrem vzhůru. 

Bohužel, časem poznal, že ne všechno funguje tak, jak píší stranické letáky. Nebál se na 

chyby upozorňovat tak intenzivně, až ho strana vyslala pracovat daleko do autonomního 

regionu mezi Ujgury. Oficiálně měl mít na starost zdravotnictví, neoficiálně ideologickou 

kontrolu. 

Během dlouhých dvanáct let se tu seznámil se všemi významnými lidmi, zejména z muslimské 

komunity. Populárním se stal zejména pro svou schopnost řešit problémy mírně a 

domluvou. Jeho pověst skvělého vyjednavače časem doputovala až na hlavní ústředí 

strany. Rozhodlo se otestovat legendu z periferie v praxi – vyslat jej na mezinárodní 

konferenci o blízkém východě, kde by mohl zužitkovat své znalosti muslimské kultury a 

snad i oprášit hodnoty komunistického kolektivismu. To, jak dobře si povede, by nakonec 

mohlo velmi významně ovlivnit jeho kariéru i doma. 

 
 
 

 

 

 
      
 
 

 

  



 

Egyptská arabská republika 
Masúd el-Shafei/Masúda el-Shafei (vedoucí delegace) 

V dnešní době je důležité moci někomu důvěřovat. A Masúdovi prezident Husní Mubarak 

skutečně důvěřuje. Proto jej také pověřil vedením delegace. V minulosti pracoval pro 

egyptskou tajnou službu a zaměřoval se na bezpečnostní otázky a boj s terorismem. 

Proslýchá se, že to byl právě on, kdo vedl vyšetřování atentátu na předchozího vládce země 

Anwara Sadata. V následných soudních procesech bylo obviněno na tři sta radikálních 

islamistů, včetně současného významného představitele Al-Kajdy – Aymana al-Zavahrího. 

Ačkoli je přesvědčeným sunnitou, je zároveň silným zastáncem sekulárního státu a vzájemné 

spolupráce arabských zemí. Z tohoto důvodu má své pochybnosti ohledně pokračování 

spolupráce se Saudskou Arábií, jejíž představitelé mají zásadně jiný pohled na otázku islámu. 

Zároveň se mu příliš nezamlouvá ani zvýšený tlak ze strany USA na větší demokratizaci 

země. Spojenci by se přece měli navzájem respektovat a nezasahovat do svých vnitřních 

záležitostí! 

Hráče Masúda čeká těžký úkol - udržet silný a jednotný Egypt, navzdory stávajícímu vnitřnímu 

sociálnímu napětí a nepříznivé ekonomické situaci. To může být při rostoucí síle Muslimského 

Bratrstva skutečná výzva (v posledních parlamentních volbách jeho nezávislí kandidáti 

obsadili 88 křesel a stali se tak faktickou parlamentní opozicí). 

 
Zosar Feraheddin/Zoe Feraheddin 

Zosar se věnuje v diplomatickém a státním aparátu Egypta humanitární problematice. Krize v 

Darfúru či situace palestinských uprchlíků budou jeho přední oblastí zájmu. Stejně tak je ale 

potřeba pomoci i velkému množství Egypťanů, kteří jsou postiženi těžkou ekonomickou 

situací. V tomto směru oceňuje charitativní činnost řady mešit a islámských organizací a s 

řadou umírněných imámů udržuje vřelé kontakty. 

Z osobního úhlu pohledu je Zosar skálopevným sunnitským tradicionalistou. Postavení víry ve 

společnosti je podle něj z dobrých důvodů významné, a pokud nenarušuje fungování 

ekonomiky a státu, mělo by být spíše posíleno. V tomto ohledu spatřuje velký potenciál ve 

spolupráci s ostatními arabskými zeměmi. Arabská a muslimská kultura má přece tisíciletou 

historii a není důvod neustále vzhlížet k západním zemím, jejichž kultura v poslední době 

značně upadá. 

Hráč Zosar se bude snažit zabránit vzdáleným zahraničním vlivům ve svojí zemi, 

zejména těm ze Západu. Spíše se zaměří na spolupráci s ostatními zeměmi v regionu. 

Dostane zároveň možnost nasměrovat svou zemi k většímu prolnutí státu a 

náboženství.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



Husání Nour/Hannah Nour 

Politický nezmar Husání má za sebou čilé aktivity hned v několika opozičních stranách. Tou 

poslední je El-Ghad (“Strana zítřka”), které se dostalo dokonce podpory ze strany 

západních zemí. Spekuluje se, že právě proto se Husání stal členem delegace: aby oslabil 

kritiku Egypta ze strany Západu. 

Studoval ekonomii ve Velké Británii, kde později založil úspěšnou turistickou kancelář. 

Získané jmění pak altruisticky využil pro financování svých politických aktivit na domácí scéně. 

Je stoupencem postupné liberalizace egyptské společnosti, pro kterou aktivně hledá podporu 

v zahraničí. Jeho umírněnost (není příznivcem radikálních změn systému) ho činí pro režim 

akceptovatelnou figurou, se kterou lze vést dialog a spolupracovat. Očekává se od něj, že se 

na konferenci postará zejména o dostatek zahraničních investic proudících do domácí 

ekonomiky. On sám by se nicméně raději zapsal do tisíciletých egyptských dějin jako ten, kdo 

svou zemi dovedl o další kus blíž ke skutečné demokracii. 

 



 

Francouzská republika 
Jean Dupont/Jeanette Dupont (vedoucí delegace) 

Nestor francouzské politiky a diplomacie, kariérní úředník s pochopitelně výbornými 

známkami z École nationale d'administration a historií práce pro téměř všechny strany 

francouzského politického spektra. Z role úředníka výrazně vystoupil, když v posledních 

volbách podpořil Jaquese Chiraca proti Jean-Marie Le Penovi a stal se součástí týmu jeho 

kampaně. Po osmdesátiprocentním vítězství ale postupně přišla i řada zklamání: 

francouzská veřejnost se od prezidenta začala odvracet kvůli množství nepopulárních 

pokusů o reformy, které zůstaly nedotaženy. Dupont už také několikrát zmínil, že Nicolas 

Sarkozy vypadá jako nadějný kandidát - obzvlášť, když se vystříhá nacionalistických řečí. 

V mezinárodní politice se ale kurz v případě nástupu Sarkozyho nebude prakticky měnit. 

Dupont zastává zájmy velkých francouzských firem včetně silné farmaceutické a zbrojní lobby, 

zprostředkoval nejednu schůzku mezi Chiracem a jeho “dobrým kolegou” Putinem a připravil 

několik projevů odmítajících americkou agresi v Iráku. Na Blízkém východě a v severní Africe 

nevylučuje použití síly, musí být ale zcela zřejmé a jasné, proč má k zásahům docházet: a tyto 

mají mít spíše podobu krátkých intervencí než protažené vojenské přítomnosti. Evropskou unii 

vnímá jako důležitý protipól USA v rámci Západu. 

 
Francois Renard/Francoise Renard 

Renardův životopis je skutečně pestrý. Původně vysokoškolský učitel a odborář přešel na 

krátkou dobu do politiky, aby z ní po několika radikálních (a ne úplně populárních 

proslovech) odešel do služeb diplomacie. Je blízkým spolupracovníkem Ségolène Royal, 

pravděpodobné další socialistické francouzské kandidátky na prezidenta. Ta už stihla v 

rámci turné po blízkém východě učinit několik zásadních kontroverzních kroků: neohradila 

se proti ostré kritice Izraele při setkání se zástupcem Hizballáhu v Libanonu (překladatel 

tuto část údajně nepředal) a poděkovala také libanonskému ministrovi za upřímnost v 

označení americké politiky na blízkém východě za “neomezené americké šílenství”. 

Renard je přesto ale stále především zástupcem francouzských odborů, socialistů a malých 

zemědělců. Preferuje silnou roli Francie v Evropské unii, ovšem s řadou výjimek chránících 

citlivý francouzský trh. Omezený volný pohyb pracovních sil, silné zemědělské subvence pro 

malé a střední zemědělce, pečlivě řízená migrace kvalitních pracovních sil a co nejsilnější 

kulturní integrace příchozích: v tomto bodu vnímá současný stav jako nevyhovující. Od 

Renarda se také přímo očekává kompenzování Royaliných neobratností (vyzvala např. k 

sankcím proti Tálibánu jako režimu vládnoucímu v Afghánistánu v době, kdy již několik let 

nebyl u moci) a tvrdé prosazování lidských a hlavně ženských práv, ať už za pomoci 

ekonomické diplomacie nebo pod hrozbou sankcí. 

 

 

 

 

  



 

 

Indická republika 
Kiran Cox/Kamala Cox (vedoucí delegace) 

Kiran je potomkem britského diplomata a indické úřednice z časů, kdy Punžábí ještě bylo 

britskou kolonií. Jeho rodina se po rozpadu regionu rozhodla nejprve zůstat, po vlně nepokojů 

a násilí se ale 

rozhodla raději odejít do Británie. Přesto si během studií mezinárodních vztahů v Londýně 

Kiran řekl, že se cítí více Indem, než Britem a školu dokončil v Novém Dilí. Jeho původ a 

znalosti mu ale i tak v kariéře velmi pomohly, když stál při řešení mnoha sporů, zejména 

těch pohraničních mezi Indií a Pakistánem. Často mu také pomáhaly jeho vazby na kolegy z 

někdejších britských studií.  

Kiran byl kdysi proslulý razancí až agresivitou, ale nyní, na konci své kariéry a po mnoha 

letech zkušeností, si uvědomuje, že síla nebyla vždycky jediným řešením. Zejména jde o 

případ Kašmíru, kde by propuknutí násilí mohlo zničit všechno, co v oblasti celý život 

budoval. 

Cox nereprezentuje žádnou specifickou skupinu obyvatel, ale spíše něco, čemu říká 

„mírové zájmy Indie“. I když se považuje za Inda, britskou zkušenost a krev v sobě 

nezapře a jako křesťan se snaží hlavně v náboženských sporech vždy hledat 

kompromisy. Navzdory tomu v sobě stále cítí pachuť historické křivdy kolonialismu a byl 

by rád, kdyby ji mohl alespoň částečně zahladit. 

 
Hari Pipal/Haima Pipal 

Pokud Cox představuje v delegaci tradici, stabilitu a kompromis, Pipal je dítětem Indie 

mladé, hrdé a dravé. On sám je hrdý hlavně na svůj vesnický původ a na fakt, že se díky 

svým schopnostem jako jeden mála členů své kasty dostal na diplomatickou školu. To mu 

dodalo sebevědomí a s tím, jak studoval pozici své země v mezinárodních vztazích, došel k 

názoru, že by podobné sebevědomí měla mít i celá Indie. Na cestách po světě s Lékaři bez 

hranic se přesvědčil, že vlastně neexistuje důvod, proč by se Indie neměla naopak hřát na 

světovém výsluní, pokud bude sebevědomá i silná zároveň. Za takových okolností by pak 

bylo i pro indické obyvatelstvo vně stávajících hranic nakonec lepší, kdyby se stali občany 

Indie… 

Pipal však není z těch, co by chtěli nutně používat sílu k prosazení svých zájmů. Hlavně by 
nemělo trpět civilní obyvatelstvo, kterému by se naopak mělo pomáhat. I díky zkušenosti s 
Lékaři bez hranic jej doslova štve, když vidí utrpení tam, kde by se dalo lehce odstranit – 
například dostatkem potřebných léků, v jejichž výrobě vidí pro Indii značnou příležitost. 

Kariérním diplomatem se Pipal stal poměrně nedávno a blížící se konference je jeho první 

velkou šancí, jak se blýsknout. Má se tu učit od zkušenějšího Coxe a pokusit se pro Indii 

získat co největší vliv na blízkém východě. Jeho další kariéra bude ostatně na výsledku 

konference velmi záležet. 

 

 

  



 

Irácká republika 
Sammir Antar/Sadda Antar (vedoucí delegace) 

Komplikované jsou zákruty irácké politiky. Šíitská Islámská Výzva (Islámská strana Dawa) 

vyšla z voleb na konci roku 2005 jako zdaleka nejsilnější reprezentant. Ostatně, dalo se to 

čekat jak z důvodu silných šíitských sentimentů u veřejnosti, tak z důvodu intenzivního 

zapojení představitelů strany do boje proti Saddámově straně Baas, respektive utrpení, které 

od ní museli za minulého režimu snést. První kandidát Výzvy na premiéra, Ibrahim al-Jaafari, 

ale odstoupil, dle mnohých hlasů pod tlakem USA a dalších spojenců z důvodu jeho blízkých 

vazeb na Írán. Na jeho místo nastoupil Núrí Maliki, který prý neformálně slíbil alespoň nějaký 

odstup od Teheránu a který veřejně prosazuje iráckou suverenitu jako zásadní hodnotu. 

Spolehlivý a loajální Antar je Malikiho blízkým spolupracovníkem ještě z dob disentu, pracoval 

s ním dlouhých deset let v jeho exilu v Teheránu. Teď je ale čas, aby se šíitská většina po tak 

jasném vítězství v demokratických volbách ujala svých práv! Některé hlasy sice vyzývají ke 

střídmosti, ale je tu také řada historických křivd, které je třeba napravit. Antarova strana 

momentálně drží jasnou politickou dominanci (43%) nad Irákem a k tomu se může případně 

vždy spolehnout na silné a početné šíitské milice. 

 
Jamal Obádí/Jaeda Obádí 

Ze silné pozice vedoucího delegace Antara by se to tak mohlo zdát, ale Islámská strana Dawa 

opravdu neshromáždila všechny šíitské hlasy. Společná “národní” kandidátka představila 

pestré spektrum osobností od velmi slabě zastoupených komunistů až po dominující stranu 

Wilfaq (Irácké národní porozumění). Projekt získal 8% voličských hlasů a postavil svůj 

program na sekulárním a nezávislém Iráku. 

Mladý Obádí je pak typickým představitelem nově se objevujících Iráčanů. Jeho hlavní 

inspirací je Iyad Jamal al-Din, šíitský klerik zásadově volající po sekularizaci a vymezující 

se vůči Íránu. Obádí se může opřít hlavně o úzkou, ale rostoucí vrstvu liberálů z Bagdádu, 

Mosulu a dalších větších měst. 

Jeho hra bude dosti náročná: nemůže se opřít o žádné ozbrojené složky, významnou 

politickou silou také nedisponuje a jeho voliči mají náročné požadavky. Výhodou je naopak 

možnost hodně posunout zemi vpřed a kdo ví, třeba se alespoň pokusit zabránit takovým 

katastrofám, jakým musel čelit skutečný svět. 

 
Tárik al-Tikriti/Tahira al-Tikriti 

Požadavky strany interně nazývané Tawaguq jsou poměrně jednoduché. Sunnitská strana se 

sama prezentuje jako nesekulární politická síla zastupující nekurdské sunnitské muslimy, s 

hlavními 

mocenskými základnami v provinciích Anbar, Salah ad Din a alespoň nějakým 

zastoupením v Bagdádu. Strana získala ve volbách 15% s programem, který žádá 

co nejrychlejší ukončení „debaasizace“ (která se dotýká hlavně sunnitů) a obnovení 

irácké armády včetně začlenění původních (převážně sunnitských) důstojníků zpět 

do jejích řad. Hlasitě protestují proti šíitskému “vyřizování účtů”, obzvláště hlasitě 

pak odmítají jakoukoliv dohodu s Teheránem. 

Al-Tikritiho mocenská základna je sice po změně režimu výrazně zdecimovaná, ale tím víc 

agilní. Čeká ho náročné balancování na hraně nože v tom, jaké síly bude ochoten podpořit a 

využít aby dosáhl spravedlnosti pro svůj lid. 

 

  



Nečírvan Zabar/Noura Zabar 

V určitých kruzích Iráku je jeho jméno legendou. Je veterán kurdské občanské války i odporu 

proti Saddámovu režimu. Pyšní se osobním přátelstvím se synem současného prezidenta 

kurdského autonomního regionu (KRG) Masúda Barzáního a sám je hodnostář Kurdské 

demokratické strany. 

Prosazuje konzervativní sociální hodnoty, ekonomický liberalismus a to, co ostatní Kurdi 

kritizují jako “mezinárodní oportunismus”. Barzáníové odmítají, že by měla KRG jakousi 

morální povinnost neomezeně zasahovat ve prospěch Kurdů v jiných státech, obzvláště Kurdů 

sdružených v pochybných levicových organizacích. 

Kurdové postavili velkou vlasteneckou alianci do celoiráckých voleb: ta získala 21% a stala se 

tak 

druhou nejsilnější politickou silou v zemi, byť na úrovni lokální vlády má KDP jen lehkou 

převahu nad jinou kurdskou stranou, Vlasteneckou unií Kurdistánu (PUK). Ostatně, leccos 

napoví i mapa rozdělení KRG po válce 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Iraq_kurdish_areas_2003_vector.svg). 

Právě ještě z dob války má KDP dobré vztahy s Tureckem a přímo nenávistný vztah s PKK 

(Kurdskou stranou pracujících, která bojovala proti KDP). Stejně jako PUK má KDP k dispozici 

i vlastní pešmergy (kurdské bojovníky), byť oproti dobám občanské války už trochu ztratili 

ostří. KDP také získala pod kontrolu většinu místního průmyslu, jakkoliv nepříliš výkonného. 

 
Barhám Askari/Batul Askari 

Vlastenecká unie Kurdistánu (PUK) má hodnoty v lecčems přímo opačné než KDP, přesto 

spolu obě strany úspěšně kandidovaly do celoiráckých voleb. PUK se definuje jako 

levicová strana, jejímiž hlavními body jsou snaha o sebeurčení národů, solidarita, důraz 

na lidská práva a ekonomické postoje v rozmezí od středu po silný kolektivismus (byť 

stále umírněnější než požadavky PKK nebo severosyrských Kurdů). PUK sice popírá 

kontakty s PKK a dalšími elementy, ale jejich přiznaná dlouhodobá snaha o vytvoření 

Kurdistánu jako svobodného státu Kurdů a těch národů, kteří v něm budou chtít s Kurdy 

dobrovolně žít, a levicové smýšlení zaručuje, že tyto vazby zůstávají živé. Na území 

ovládaném oběma stranami se tak stále najde dostatek táborů a středisek PKK, která se 

údajně odvděčuje PUK i finančně skrze výnosy ze své ilegální činnosti. 

Askari se nachází v komplexní pozici: bude dost možná v ostrém a neustálém konfliktu s 

nejlépe postaveným Kurdem ve hře, má silné a funkční vazby na mocné lokální skupiny a ty 

samé vazby ho nutně zatahují do spousty problémů a neštěstí. Příležitostí ke sjednocení 

Kurdistánu bude mít možná dostatek, zásadní otázka je, jak se k tomu postaví okolní 

mocnosti a hlavně jaký Kurdistán případně bude vybudován. 
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Íránská islámská republika 
Bašír Musharaf/Bardija Musharaf (vedoucí delegace) 

První Bašírovou oblíbenou aktivitou je čtení historické a náboženské literatury a snění o 

uvádění jejich obsahu do praxe. Má velmi blízko k duchovním kruhům a byl by nejraději, 

kdyby se z jeho země stalo centrum světového šíitského Islámu a do hlavního města se s 

úctou scházeli vůdcové ostatních států pro radu a poučení. Alfou i omegou jeho života je 

islámská revoluce a její principy považuje za vhodný model pro celý islámský svět. Pokud jde 

o její zachování, jakékoli vedlejší problémy jdou stranou, a o její zachování jde vždy. 

Druhou oblíbenou činností je pak pálení vlajky Spojených států, které považuje za příčinu 

všeho špatného, co Írán potkalo za poslední půlstoletí. Kdyby záleželo jen na něm, Írán by 

pokračoval ve vývoji jaderných zbraní, časem zničil Izrael (jeho slovy “židovský tábor”) a 

hlavního geopolitického rivala, Saúdskou Arábii, zahnal do moře. Drží faktickou kontrolu 

nad správou země a nad šířením revoluce. 

 
Derafsh Sadr/Dana Sadr 

Pokud Bašír usiluje o vytvoření ráje šíitského islámu, Derafsh je duší voják a jeho snem je 

obnovení slávy bývalého perského impéria. Den, kdy by padlo rozhodnutí Íránských 

představitelů prosadit se v regionu silou, by byl nejšťastnějším v jeho životě - zatím alespoň 

hlasitě volá po co největších investicích do armády a zbrojení, včetně jaderného programu. 

Zákulisní historky, že prošel výcvikem u jednotek Al Quds nejspíš nebudou pravdivé, ale z 

jeho rétoriky a chování by jeden i zaváhal. Zato o tvrzení, že si nechal natisknout vlajku s 

hvězdami a pruhy na podrážky svých vojenských bot, aby mohl po Americe šlapat, kudy 

chodí, je uvěřitelné velmi. 

Zároveň však Derafsh není z těch, kdo se rozběhnou hlavou proti zdi, pokud opravdu 

nemusí. Není mu cizí podpora žádných ozbrojených skupin (jmenovitě Hizballáhu), s nimiž 

má společný cíl a které dokážou nepříteli zatopit i bez toho, aby si Írán sám spálil prsty. Sám 

se raději vrhá do přímého boje tam, kde je velká šance na vítězství a válečné vavříny. Je 

však oddán plně svému duchovnímu vůdci, a pokud přijde rozkaz k útoku, bude první, kdo se 

objeví na generálním štábu. Vůči Iráku má jednoduché požadavky: je třeba ho stabilizovat a 

učinit z něj dobrého menšího spolupracovníka Íránu. 

 
Javad Rafiej/Jaleh Rafiej 

Životopis tohoto diplomata není veřejně přístupný: byť nejspíš není ani příliš zajímavý. 

Zajímavé jsou jeho postoje. Dalo by se říci, že na Íránské poměry je tento diplomat k 

západnímu světu až neuvěřitelně přátelský, což v praxi například znamená, že by byl za 

určitých okolností ochoten smířit se s existencí výrazně modifikovaného Izraele. Zároveň si 

uvědomuje neméně palčivé problémy, které má Írán doma (zejména nezaměstnanost a 

kritické problémy s vodou) a fakt, že by mohly být pro jeho zemi podobně fatální, jako lecjaký 

vojenský konflikt. 

Jeho otevřenost však končí tam, kde začínají požadavky západních států na změkčení 
vnitřního režimu v Íránu. Jakékoli náznaky v tomto směru znamenají přinejlepším konec 
kariéry a on má svůj pohodlný život a práci rád. Často se také zmiňuje o Iráku a mluví o 
nutnosti spolupráce mezi Teheránem a Bagdádem na ekonomické úrovni. 

 

  



 

Italská republika 
Francesco Sivori/Francesca Sivori (vedoucí delegace) 

Vedoucímu italské delegace se někdy v diplomatických kruzích přezdívá „měkké srdce 

Itálie“. Jako pravá ruka italské eurokomisařky pro rozvoj a humanitární pomoc úspěšně 

realizoval několik rozvojových projektů v severní a střední Africe a prosazuje, aby se v 

nich pokračovalo ve větší míře. Přehlížení zoufalé ekonomické situace v této oblasti 

podle něj může vyvolat zásadní migrační krizi, která postihne celou Evropu. Autoritativní 

režimy na severu Afriky (Libyi a Egypt) vidí jako potenciální partnery, jejichž 

prostřednictvím lze problém řešit. 

V mládí byl odborářem a levicovým aktivistou a své názory si přenesl i do vysoké politiky. 

Stát by podle něj měl štědrými investicemi zajistit ekonomickou prosperitu a slabší regiony 

mají být 

dotovány těmi bohatšími. To platí i v rámci Evropské Unie, jejíž hlubší integrace je velkým 

zastáncem. Volný obchod bez jasných pravidel a regulace je špatná cesta, která oslabuje ty 

nejchudší vrstvy obyvatelstva. 

Hráč Francesca může očekávat pestré diskuze s partnery v rámci EU o jejím dalším 

směřování, ale i řešení problémů, s nimiž se potýká. Bude reprezentovat více propojenou a 

regulovanou Evropu. 

 
Vincenzo Mori/Veronica Mori 

Vincenza přivedl do státní služby jeho dlouholetý blízký přítel Silvio Berlusconi. Začal 

však v podnikatelském prostředí, podepsal se například pod investice do strojního 

průmyslu v Rusku a navázal tam bohaté kontakty na tamní oligarchy a státní instituce. 

Několik let zastával post velvyslance v Moskvě a říká se, že hodně napomohl vřelému 

vztahu mezi Silviem Berlusconim a Vladimirem Putinem. Po svém návratu působil na 

ministerstvu obchodu, než byl opět povolán do diplomatického sboru. Několikrát ostře 

vystoupil proti vůdčí roli Německa v rámci EU a zastává názor, že Itálie by se spíše 

měla zaměřit na přímou spolupráci s velmocemi jako je USA či Ruská Federace. Itálie 

by se podle něj zároveň měla více angažovat na Blízkém Východě. Obzvlášť, pokud to 

pomůže obchodu! 

Hráče Viktoria čeká prosazování ekonomických zájmů Itálie, zejména v oblasti Středozemního 
moře. A pokud by se jeho přítel Berlusconi třeba vrátil do nejvyšší exekutivní funkce, mohl by 
pomýšlet i na post vedoucího delegace. 

 

 

 
      
 

 

 
 

 

  



 

Stát Izrael 
Benjamín Peretz/Barbara Peretz (vedoucí delegace) 

Peretzova úloha v rámci delegace je v první řadě stabilizační. Izrael právě prochází po mrtvici 

premiéra Sharona náročným obdobím, kdy chystá nové volby a v zemi konečně dochází k 

hodnocení Sharonových experimentů s ústupky vůči Palestině. Peretz má tu výhodu, že vždy 

stál pouze v úřednických funkcích a nikdy nemusel činit skutečná rozhodnutí: ať se situace v 

Izraeli vyvine jakkoliv, Peretz má jako dokonale středový a bezbarvý kandidát šanci vést 

delegaci úspěšně dále.   

Jeho vlažnost je na druhou stranu terčem útoků z obou stran: Peretz je věřící Žid, ale důrazně 

sekulární a odmítající ortodoxní postoje. Dokáže si představit různé formy vyrovnání situace 

se zástupci Palestiny, ale dal si pozor, aby nikdy neřekl jakékoliv přesné ústupky. 

Peretz vybočuje z totální rovnováhy snad jen jedinou věcí: okrajově se otřel o mnohé nedávné 

korupční skandály a bývá tak nazýván “kandidátem úředníků a mezinárodních 

organizací”. Sám se považuje za zástupce jediné síly, totiž státu Izrael jako celku, ať se 

promění jakkoliv. 

Jeho křehká pozice ale zásadně visí na tom, že dokáže balancovat zájmy všech delegátů 

výpravy a ti se proti jeho vedení nikdy nedokáží spojit. V rámci toho se rovněž předpokládá, 

že většinu veřejných projevů kromě čistě ceremoniálních přenechá různě naladěným 

kolegům. 

 
Ariel Mizrahi/Adah Mizrahi 

Mizrahi je další stálicí izraelského diplomatického týmu, na rozdíl od vedoucího Peretze však 

má poměrně jasnou minulost a postoje. Svou kariéru začal v armádě a až po delší době 

přestoupil k 

diplomacii a většinu původních vazeb, kontaktů a závazků podle kritiků ještě zdaleka 

neopustil. Určité naděje umírněných vzbuzuje jeho aktivistické mládí, kde bývalí spolužáci ze 

střední školy vzpomínají na jeho vstřícné postoje k řešení konfliktů, byť jeho současná linie 

se ale omezuje na “s teroristy se nevyjednává”. Ne snad, že by z radostí navrhoval nějaká 

radikální řešení: celé jeho úvahy se ale točí jen kolem osy bezpečnosti a toho, jestli se zvýší 

či sníží. Izrael dle něho musí neustále odpovídat na hrozby a zvyšovat své obranné kapacity. 

Velmi podezřívavě se tak přirozeně staví jak vůči zástupcům Fatáhu, tak speciálně vůči 

zástupcům Hammásu. V jeho kalkulacích o mezinárodní situaci se pak jenom opakuje 

mantra národní 

bezpečnosti: spolupráce s důvěryhodnými partnery je smysluplná, jen když má konkrétní 

výsledky, a Izrael je naopak povinován hrozbám předcházet. Otázky vyznání vidí v tomto 

kontextu jako čistě osobní. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



David Mofaz/Debora Mofaz 

David se narodil v Tel Avivu do rodiny s dlouhou historií služby státním zájmům sahající až 

do začátku minulého století. Jeho osobní kariéra tak měla očekávatelný průběh: Izraelská 

armáda, následně Mossad - a nečekaná rezignace, dokončení doktorátu na právech a 

specializace na obchodní právo. Po působení postupně ve dvou firmách Velké Čtyřky se 

vrátil do Izraele a krátce působil i v národní politice. Po nešťastném vyjádření, že “je 

absolutně nezbytné rozlišovat mezi teroristickými útoky vůči našemu civilnímu obyvatelstvu a 

odbojářskými akcemi vůči našim silovým složkám” se pro něj našlo klidnější místo v 

ekonomické diplomacii s tím, že tímto způsobem snad nic moc nepokazí. Před 

naprostým skandálem ho zatím úspěšně chrání rodinná historie i vlastní životopis, ale kdoví, 

jak dlouho mu to vydrží. 

Za Mofazem stojí jak ta smířlivější část izraelské společnosti, tak jeho vlastní kontakty a 

často i podíly ve významných firmách high-tech sektoru. Sám sebe označuje za liberálního 

žida, dokonce se sklony k agnosticismu. 

 

Josef Dahan/Jáel Dahan 

Dahan je v Izraeli menší podnikatelskou celebritou. Zdědil podíl ve významné firmě na 

broušení diamantů, vydělal v ní jmění, založil rodinu, žil prostopášně a s řadou skandálů; 

teprve prodělaný těžký infarkt jej donutil radikálně přehodnotit životní priority. Běžný chod 

firmy předal rodině a 

manažerům a začal se sám věnovat jak studiu posvátných textů, tak brzy i politice. Strana 

Shas i další ortodoxní složky izraelského veřejného života ho přijaly s velkým nadšením jako 

cenného spojence: on zase rád odevzdal do jejich pokladen množství sponzorských darů. 

Několik kritiků se zmínilo o tom, že výměnou za ně prý měl dostat pro svůj byznys přístup ke 

klíčovým zakázkám a lepší obchodní podmínky, ale nikdy se neobjevilo nic průkazného. 

Dahan jako diplomat sám sebe vnímá jako služebníka Bohem vyvoleného národa, jehož 

základním imperativem je přežít - a hned druhým pokynem růst. Současnou politickou 

situaci vnímá jako možnost napravit státem nařízené opuštění osad v roce 2005, pro 

které sám rád využívá pojem Vyhnání. Přes všechnu deklarovanou zbožnost se političtí 

komentátoři nicméně nemohou shodnout, jestli se v případě konfliktu mezi byznysem a 

hodnotami víry Dahan rozhodne pro nově nalezený odkaz předků nebo pro praktické 

záležitosti tohoto světa. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jordánské hášimovské království 
Ghannem al-Muftí/Gema al-Muftí 

Ghannem je pro současné Jordánsko ideální diplomat - sunnitský muslim, zastánce 

umírněného a pokrokového islámu. Vystudoval diplomacii a mezinárodní vztahy v Německu a 

zaujalo ho mezi 

místními Turky populární učení Necmettina Erbakana o pan-islamismu. Když se vrátil do 

Jordánského království, stal se jedním z hlavních vyjednavačů s Izraelem. Je velkým 

příznivcem královské rodiny a krále a podporuje nadšeně veškeré jeho reformy i prozápadní 

směřování země. Plně chápe, že rozvoj Jordánska je velmi závislý na míru na blízkém 

východě. Jako klíčové vnímá zejména uspořádání mezi Izraelem a Palestinou, protože v 

Jordánsku stále žije významná palestinská menšina. Hodlá se o mírový proces osobně 

zasadit jako prostředník z neutrální země. 

Hráče Ghannema čeká zejména diplomatické urovnávání nekončících sporů mezi svými 

sousedy a dalšími figurami na blízkém východě. To se ale může velmi snadno obrátit proti 

němu i Jordánsku jako takovému: umírnění a ti, kteří se snaží najít přátele na obou stranách 

konfliktu, jsou často obětováni jako první. Kromě toho nesmí zapomínat ani na vlastní zemi a 

její nelehkou ekonomickou situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Libanonská republika 
Alí Azari/Abila Azari (vedoucí delegace) 

Alí žije úspěšný život snad na všech frontách. Úspěšně vystudoval Sorbonnu, úspěšně 

podnikal v Saúdské Arábii, úspěšně se propracoval až na prestižní post poradce libanonské 

koaliční křesťansko- arabské vlády. V průběhu tzv. Cedrové revoluce pomáhal vést kampaň, 

která nakonec vedla k stažení Syrských okupačních sil z Libanonu a novým svobodným 

volbám. 

V rámci delegace reprezentuje současnou většinovou vládu, úzké napojení má i na neziskové 

společnosti v Libanonu působící a skrze ně i na množství západních vlád. I díky svým 

kontaktům z dob studií propaguje a udržuje velmi úzký vztah Libanon - Francie. 

 
Muhammad al-Musáví/Malak al-Musáví 

Ani absolventi humanitních oborů se války nebojí. Muhammad, šíitský klerik a historik to 

dokázal, když se v průběhu libanonské občanské války aktivně účastnil bojů. Je o něm 

známo, že má mnoho doposud dobrých kontaktů v syrských vládních kruzích a pravidelně 

jezdí přednášet na teheránskou univerzitu. 

Když byl vybrán reprezentovat Libanon na konferenci v Bernu, složil poslanecký mandát, 

který získal ve volbách za hnutí Hizballáh – nikoliv však své politické smýšlení. Několikrát 

vyjádřil, že respektuje občany Izraele, ale z principu nemůže respektovat existenci tohoto 

státu: či alespoň ne v současné “perverzní a utiskující podobě”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Spolková republika Německo 
Heinrich Moltke/Herta Moltke (vedoucí delegace) 

Vítězství Angely Merkelové přineslo do německé diplomacie řadu podstatných změn. Místo 

tahání králíků z klobouku vsadila kancléřka na osvědčené kádry, které sice doteď plnily spíše 

druhořadé a úřednické úkoly, ale je na ně spolehnutí. O Moltkem se dlouho myslelo, že své 

pracovní dny v klidu doklepe v Bruselu v libovolném z evropských úřadů: jeho jmenování 

vedoucím delegace je tak poměrně překvapivý, byť zcela logický tah. Má potřebné zkušenosti, 

kontakty i neskutečnou 

trpělivost. 

Politicky se od něj očekává, že se bude držet stranické linie. Tu vytyčují konzervativní 

hodnoty, opatrná fiskální politika, pokračující integrace Evropy a jen velmi limitovaná 

vojenská účast v rámci spojeneckých závazků. Moltke má také to štěstí zastupovat zemi, 

jejíž ekonomika začíná nabírat fascinující rychlost - a jejíž velké průmyslové koncerny od 

Volkswagenu přes Siemens po Rheinmetall momentálně hledají nové trhy, které by mohly 

svojí efektivitou ovládnout. Při nedávném interview byl tázán, jestli nepovažuje za 

vyjednávací slabinu německý pacifismus; jeho mlčení bylo interpretováno jako vůle věci 

pomalu začít měnit. 

 
Rudolf Axner/Rosa Axner 

Nominace Axnera do vyjednávacího týmu byla často prezentována jako velkorysé gesto vůči 

poraženému Gerhardu Schröderovi, a snad i jako důkaz snahy nové kancléřky spojit různé 

názory na zahraniční politiku Německa do jednotné dlouhodobé strategie. 

Jiní naopak tvrdí, že se jednalo o čistě machiavelistický tah využívající Axnerovy zkušenosti a 
hlavně kontakty. Diplomata se Schröderem poutá letité osobní přátelství, které zahrnuje i 
společnou práci na vazbách s Ruskem. Axner stál v pozadí všech velkých Schröderových 
proslovů na téma energetické bezpečnosti Německa a zásobování ruskými surovinami vůbec. 

Co se týče Evropy, panuje zatím v Německu konsensus. Větší výhrady už sociální 

demokraté mají vůči USA a stále se velmi negativně staví i vůči jejich zásahu v Iráku. Věří, 

že Německo je zde pro všechny jeho občany: ale pokud má udržet svůj sociální systém a 

Axner si má zachovat přízeň odborů, bude muset učinit i těžká rozhodnutí. Axner se také 

narozdíl od Moltkeho vyjadřuje vůči obnovitelným zdrojům jako základu energetiky výrazně, 

výrazně opatrněji. 

 

 

 

 
      
 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Stát Libye 
Abú-Bakr Yunis/Ariza Yunis (vedoucí delegace) 

Vedoucí libyjské delegace je synovec jednoho z důstojníků stojících za nekrvavým převratem, 

který dostal k moci Muammara Kaddáfího. Sám vystudoval medicínu na univerzitě v Moskvě a 

vedl libyjské humanitární mise v Darfúru a Somálsku. Objevily se sice náznaky, že byly tyto 

mise nějak provázány s operacemi tajných služeb, ale nejsou pro to žádné důkazy. 

Abú-Bakr je přesvědčeným zastáncem posilování postavení a vlivu Libye mezi zeměmi 
afrického 

kontinentu, i na úkor spolupráce s Ligou Arabských Států. Za skutečně významné partnery 

své země považuje hlavně Rusko a Čínu. 

Jako hlavní úkol Abu-Bakra čeká boj za vyvedení Libye z mezinárodní izolace, ale nejen 

to - i přes rostoucí ekonomickou úroveň v zemi také může snadno znovu vypuknout 

krvavý vnitřní konflikt, pokud by se mezinárodní situace nezlepšila. 

 
Bagdádí Senussi/Badija Senussi 

Tento zkušený, ale stále dravý a ambiciózní diplomat pochází z Benghází. Své mládí 

nicméně prožil v Paříži, kde jeho otec pracoval v diplomatickém sboru. Dostalo se mu 

solidního ekonomického vzdělání a v současnosti se věnuje hlavně rozvoji v oblasti 

ropného průmyslu. Několik let zastával pozici ministra hospodářství a jsou mu připisovány 

zásluhy za postavení rozsáhlé zavlažovací sítě ve východní části země. 

Díky svým podnikatelským aktivitám má dobré kontakty na evropské mocnosti (zejména 

Francii a Itálii). Na rozdíl od vedoucího své delegace vidí budoucnost Libye v užší 

spolupráci s arabskými 

zeměmi a Evropskou Unií, což nevyhnutelně vede k vzájemným konfliktům. Zároveň je velkým 

zastáncem samostatné Palestiny. 

Kromě nelehké situace ve vlastní delegaci jej během konference jistě čeká také také 

složité vyjednávání se západními partnery a zároveň udržení vztahů s arabskými 

zeměmi a Izraelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Islámská republika Pákistán 
Akram Taqvi/Adiba Taqvi (vedoucí delegace) 

Akram pochází z poměrně solidně postavené, ale navzdory tomu radikálně sunnitské 

rodiny. Oba jeho rodiče vstoupili do Muslimské ligy Pákistánu, čímž synovi kromě jiného 

vyšlapali cestičku až na prestižní diplomatickou školu v Německu. S takovým profilem byl po 

návratu prakticky ihned poslán na svou první misi na ambasádě v Rijádu. Při práci na 

zdejším ekonomickém oddělení si plně uvědomil sílu peněz, které považuje za jediného 

skutečného hybatele mezinárodních vztahů. Ještě víc o kapitálu se pak naučil v Číně, kde 

strávil své zatím poslední diplomatické roky a viděl tak její ekonomický zázrak doslova na 

vlastní oči. 

Nepřehlížel však ani ty momenty, kdy je zkrátka nutné sílu použít, aby si o Pakistánu (a 

sunnitských muslimech obecně) nikdo nemyslel, že jde snad o slabý stát. Pákistán je přece 

jadernou mocností a ani mnohokrát propíraná muslimská jednota nemůže zařídit, aby 

například Írán byl na stejné pozici jako Pákistán. Akram je proto rozhodným odpůrcem 

všelijakých všemuslimských společenstev. Na druhé straně by podle něj sunnité žijící 

východně od Pákistánu měli mít právo žít v zemi, která se hrdě hlásí k muslimské víře – a 

dvojnásob to platí o Kašmíru. Nemá problém s použitím síly, ale jen tam, kde selže cesta 

peněz, nebo kde jsou v nebezpečí jeho bratři a sestry ve víře. 

Budoucnost suverénního a silného Pákistánu vidí v rovnocenném spojenectví s klíčovými 

světovými hráči – například to s USA, táhnoucí se až k období těsně po 11. září. 

 
Salman Khosa/Samirah Khosa 

Salmán měl jako syn místního kmenového náčelníka z bohem zapomenutého městečka v 

Balúčistánu brzy jasno o tom, co v životě chce. Prohlédl, že moderní cesta k míru v celém 

muslimském světě vede jen přes vyšší politiku, ne přes lokální žabomyší války. Navzdory 

svému vyznání nevstoupil do Muslimské ligy Pákistánu, ale do Pákistánské lidové strany; 

socialismus pro něj tehdy znamenal reálnou naději na sjednocení muslimů. Ve volbách roku 

1970 se jako nejmladší poslanec a miláček médií dostal i do parlamentu. 

Brzy však o „vysoké politice“ ztratil iluze a vrátil se domů. Díky svému původu začal zmírňovat 

spory mezi šíity a sunnity (respektive Afghánistánem a Iránem) alespoň v malém. Díky tomu 

získal nejen mnoho zkušeností s diplomacií, ale i kontaktů na obou stranách, včetně vysokých 

představitelů Tálibánu. Vrátil se na naléhání spolustraníků až po patnácti letech. Do 

parlamentu se už nedostal, ale vstoupil do diplomatických misí, hlavně do Saúdské Arábie. 

Díky jeho zásluhám s ním ani Muslimská liga neměla problém a časem se stal stálicí 

pákistánské diplomacie; ne však jejím vedoucím, což je fakt, který se neformálně přičítá 

přílišné kritice politiky prezidenta Mušarafa. 

 

 

 

 
 

 

  



 

Stát Palestina 
Elias Hassan/El-Borak Hassan (vedoucí delegace) 

Hassan se může pochlubit poměrně čitelnou a jasnou minulostí, která zahrnuje jak aktivní 

boj za palestinskou svobodu, tak hlavně dlouhá doba blízké spolupráce s Jásirem Arafatem. 

Sám se profiluje jako pevně věřící muslim a Palestinec, který chce navrátit to, co bylo jeho 

zemi ukradeno. 

Na rozdíl od svých mnohých kolegů je v této věci ochoten přistoupit na kompromis a hledat 

smírná řešení s židovským státem; nehodlá se ale zapsat do historie jako muž, který ztratil 

důvěru a čest svého národa. Už tak je malým zázrakem, že bývá uváděn jako hlavní 

představitel palestinské 

delegace: “jeho” hnutí Fatáh byl ve volbách poražen Hamásem a další špatné zprávy můžou 

znamenat definitivní propad Fatáhu do propadliště dějin. A to ještě před volbami Hassan 

otevřeně 

prohlašoval, že zodpovědnost za stav věcí nemá jenom Izrael, ale z velké části i agresivní 

akce “šílenců z Hamásu”. 

Na domácí půdě má vliv především na Západním břehu. Jeho možnosti ovlivnit dění v Gaze 

jsou poměrně omezené, ale záleží také na tom, jakých úspěchů dosáhne na mezinárodním 

poli. Velmi dobře si uvědomuje komplikovanost své pozice a hodlá hledat spojence, 

kdekoliv to bude možné. 

 
Rašíd Bakri/Rabia Bakri 

Mladý Bakri měl v životě jak obrovské štěstí, tak i výhodnou kombinaci neobyčejného 

talentu, stipendia, což mu dalo možnost vycestovat za studiem do Evropy. Stal se z něj 

úspěšný reklamní kreativec a mediální politický konzultant. Po krátké, ale o to intenzivnější 

kariéře do svého portfolia přidal i charitu a neziskový sektor. Když se pak konečně vrátil 

domů, jeho nový zaměstnavatel byl poměrně překvapivý: Bakri začal spolupracovat s 

Hamásem a pracoval na kampani Hamásu pro volby na začátku roku 2006. Zvítězili. 

Jeho nominace do vyjednávacího týmu pak byla více než logickým krokem. Bakri se nijak 

neúčastnil pochybných aktivit Hamásu v minulosti, má západní vzdělání i rozhled a přesto je 

velmi pevně přesvědčen o tom, že věc samostatné Palestiny je spravedlivá. O tom svědčí i jím 

připravené materiály, v nichž se výrazy jako “okupace”, “satan” nebo “pachatelé genocidy” ve 

vztahu k Izraeli nijak nešetří. Bakri věří, že historické i současné křivdy na jeho lidu je třeba 

vyplatit v plné míře a včetně úroků a hledání falešných kompromisů jen prodlužuje spirálu 

násilí. 

 

 

 
      
 

 

 
 

 

  



 

Ruská federace 
Alexandr Romanovič Morošin/Alexandra Romanovna Morošinová (vedoucí delegace) 

Alexandr se narodil ve třetí generaci bílé emigrace, ale jakmile padl Sovětský Svaz, vrátil se 
do vlasti. 

Přišel vybaven zkušenostmi z několika bank a investičních fondů a šťastně přijal nabídku 

podílet se na přeměně Ruska ze země, kde nikdo nevlastní nic, na zemi, kde alespoň někdo 

vlastní všechno. Blízce spolupracoval s Hermanem Grefem i Alexejem Kudrinem na 

liberalizačních reformách, byť v poslední fázi privatizace opustil zemi a začal se věnovat 

ekonomické diplomacii. Momentálně otevřeně pracuje na klíčových smlouvách o těžbě na 

Sibiři s British Petroleum i Exxonem. Přesvědčit partnery, že v Rusku najdou právní stát a 

stabilní podnikatelské prostředí nebude vzhledem k posledním kauzám úplně nejjednodušší 

úkol, ale nešťastná zatýkání se dají vždy nějak vysvětlit. 

Pavel reprezentuje proud ekonomických liberálů, kteří věří, že přeměna Ruska ve standardní 

tržní 

prostředí bude dostatečně silnou společenskou změnou, aby vytáhla zemi všech ostatních 

problémů. Panicky se obává návratu komunistů k moci a stejně ostražitě sleduje i příliš 

levicové režimy všude po světě. Jeho specializací v delegaci budou obchodní dohody - jak 

ty přicházející zvenku, tak i pokusy ruských firem expandovat za hranice. Ruská ekonomika 

si v době začátku hry prochází velmi tučnými lety a moudří ekonomové jako Pavel jsou si 

jistí, že právě teď je zlomová chvíle: a pokud jí Rusko promarní, už nikdy nedožene ani 

Západ, ani Východ. I pro tyto ambiciózní názory se Morošin probojoval na post vedoucího 

delegace. 

 
Ivan Sergejevič Platonov/Irina Sergejevna Platonovová 

Začínal jako překladatel na sovětských ambasádách - a jeho kariéra v KGB pokračovala 

stejně uspokojivým, pravidelným a vytrvalým tempem. Tedy až do revoluce. Ta ho z řad 

slavné agentury přeposlala nejprve na petrohradskou radnici, pak do Moskvy… a Ivan se 

dnes obzvláště rád chlubí tím, že jeho kariéra šla prakticky ve stopách Vladimíra 

Vladimiroviče Putina. 

Jeho osobní velká chvíle přišla v podobě nedávného procesu s Chodorkovským. Ivan 

Sergejevič dokázal jako akcionář Rosněfti vhodně upozornit na mnohé přešlapy, chyby a 

porušení zákonů a následně pokorně a dobře spravovat panství uprázdněné oligarchou. Stále 

ale pečlivě udržuje 

kontakty s příslušníky tajných služeb a bývá tak považován za hlídacího psa siloviků v 

energetickém sektoru, potažmo v politice celkově. 

Ivan Sergejevič je do začátku velmi na koni. Dříve všemocní oligarchové se musí buď 

začlenit do systému, nebo přichází o majetky. Beslan i Kursk už prakticky všichni 

zapomněli. Šíření barevných revolucí do Ruska se také povedlo zabránit. Je čas 

stabilizovat režim a najít v něm pro Ivana Sergejeviče pohodlné, vlivné a dobře placené 

místo – úspěch v Bonnu by mu je měl zaručit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Roman Jakubovič Knězov/Raisa Jakubovna Knězovová 

Tuva je sice rozsahem malá, ale na veliké muže bohatá republika. Zatímco jiný slavný rodák, 

Sergej Šojgu, odešel sloužit do armády, Romana čekala na začátku devadesátých let rychlá 

kariéra bankéře. Na rozdíl od jiných ale neztratil vazbu na to, co je skutečně důležité: a když 

měl vyděláno dost, vrhnul se na vzdělávání, kulturu a stal se také velmi bohabojným mužem. 

Když ale chtěl vstoupit do kláštera, zasvítil snad sám Bůh skrze jeho okno na leták jím 

zakládané mládežnické konzervativní organizace “Naši” a on si uvědomil, že osud si ho žádá 

více v aktivním občanském životě. A půda je teď velmi příhodně připravena pro jeho další 

angažování: momentálně má na starosti například i mediální obraz armády. 

Roman v sobě propojuje konzervativní hodnoty, talent marketingového guru a hluboké 

přesvědčení o nadřazenosti Ruska v mezinárodní politice. Ve hře ho čeká jak souboj o duši 

Ruska, tak je jeho 

specializací vytvářet vnější obraz Ruska a všemi prostředky ho prosazovat i v jeho speciálních 

sférách zájmů. 

 

Islambek Askerov/Izaket Askerova 

Na Kavkaze zná většinou každý každého a Islambek se dobře znal s Achmatem 

Kadyrovem. Když se ten stal prezidentem, nastoupil do jeho administrativy. Začínal jako 

asistent náměstků, ale cíleně se vzdělával v jazycích a velmi rychle získal i dva doktoráty. 

Slibně se rozvíjející kariéru sice přerušila smrt Achmata Kadyrova. Islambek se však 

moudře pružně ponížil a dva roky se staral o pohodlí Achmatova syna Ramzana na jeho 

četných výletech do Jordánska. 

A výlety se zjevně povedly. Prezidentem Čečenska se sice stal Alu Alchanov, ale Ramzan je 

premiérem a v Čečensku konečně začíná tolik vytoužená normalizace a rekonstrukce. 

Islambeka přesto čeká složitá hra jak uvnitř delegace (Čečensko je hladové na zdroje a má 

své zvláštní zájmy a potřeby), tak i navenek: čečenská opozice byla podporována z řady 

nepřátelských zemí a leckdo stále poskytuje úkryt těmto teroristům. 

Na druhou stranu jsou Čečenci často v čele jednání s tradičními sunnitskými státy - a dokud 
se bude Čečensko držet pravé víry a tradic, bude ho i zbytek sunnitského světa zasypávat 
přízní. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Řecká republika 
Leonides Papadikis/Lydia Papadikis 

Pokud by existoval dokonalý průměr řecké diplomacie, byl by to bezesporu právě Leonides. 

Zkušený politik levicového zaměření, s dlouhou diplomatickou kariérou, několika 

nepodloženými obviněními z korupce a vyhlídkou na pokračující pohodlnou budoucnost na 

státní účet. 

Je zastáncem silné a jednotné Evropské Unie, zejména pokud jde o příliv eur do 

nepříliš úspěšné řecké ekonomiky.  

Budoucnost Unie by neměla být v dalším rozšiřování (zejména o Turecko), ale hlavně v 

konsolidaci a hospodářském rozvoji stávajících členů – a přirozeně o jejich ekonomické 

podpoře. Jelikož se však v poslední době ozvalo několik hlasů zpochybňujících 

udržitelnost takového modelu, považuje Leonides za důležité hledat také další partnery 

i mimo Evropu - ať už se jedná o USA, Rusko, či rostoucí ekonomickou velmoc Čínu. 

Hráče Leonida čekají výzvy na více frontách – ať už spory s Tureckem nebo nepříliš výkonná 

ekonomika. Mezi jeho síly mimo členství v EU naopak patří také často vřelé vztahy na 

blízkém východě či na Kavkaze. 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Saúdskoarabské království 
Faríd Fassaíl/Fatima Fassaíl (vedoucí delegace) 

Faríd patří k té části saúdskoarabské elity, která nad smrtí starého krále snad opravdu 
upřímně 

truchlila. Král Fahd, předchůdce současného krále Abdulláha, byl symbolem jejich staré 

zlaté éry - doby, kdy bylo království spojencem Spojených států ve válce proti Iráku, plulo na 

klidném moři ropy a králova blízká suita se hřála v jeho přízni a pohádkovém bohatství. 

Když se po panovníkově mrtvici začali drát k moci jeho potomci, začala se Farídovi poněkud 

chvět půda pod nohama, ale ve své pozici se udržet dokázal. S nedávným definitivním 

nástupem nového krále však bude muset prokázat nejen své dovednosti, ale také loajalitu k 

nové koruně - nejlépe tím, že stále může být užitečný. 

V nejvyšších kruzích arabského království patří k těm, kteří vidí budoucnost země ve 

spojení s USA, respektive k využití jejich potenciálu proti společným protivníkům. Věří, že 

úlohou Saúdské Arábii v regionu je být vedoucí mocností a hodlá k tomu využít všechny 

nástroje, které má k dispozici. 

 
Riad bin Hejaz/Rema bin Hejaz 

Riad, sunnitský duchovní přezdívaný svými sympatizanty “hlas Mekky a Medíny”, o sobě dal 

poprvé výrazně vědět hlasitým odsouzením invaze USA do Iráku v roce 2003 Vůbec patří 

spíše k proti-americkému křídlu v saúdskoarabské politice. Je přesvědčen, že právě ambice 

“pohanské a zkažené nevěřící Ameriky” jsou příčinou nárůstu teroristických islamistických 

hnutí na blízkém a středním Východě. Za osobní cíl si vytyčil od nich Saúdskou Arábii vyčistit - 

což však rozhodně neznamená, že odsuzuje všechny z nich; a ani že by nebyl připraven jich 

dočasně využít a použít proti vlastním oponentům. 

Oč více se snaží potlačit zahraniční vlivy doma, o to výrazněji prosazuje šíření vlivu Saúdské 

Arábie do zahraničí. Je totiž salafistou radikálním i na saúdskoarabské poměry. Vůbec se 

netají touhou přivést k tomuto směru islámu všechny muslimy světa - žádný jiný směr ani 

neuznává. Dlouhá léta lobbuje za zakládání salafistických mešit po celém světě a jejich 

podporu jak finanční, tak politickou. Dá se očekávat, že se šíření svého jediného pravého 

Islámu pokusí vměstnat do veškeré agendy své delegace. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Abdul Haddád/Abbaya Haddád 

Abdul má velmi rád tvrzení, že zatímco na západě lze prý většinu problémů utopit ve víně, v 

Saúdské Arábii lze tytéž problémy utopit v ropě. A pokud ne, může za to pouze nedostatek 

ropy. Touto jednoduchou poučkou se řídí celý život a je to vidět. Zkušený diplomat a ekonom, 

který prakticky celý život strávil v OPEC, jakoukoliv akci nebo nápad posuzuje téměř výhradně 

z hlediska ekonomických výhod či nevýhod pro Saúdské království, které ostatně na ropě 

doslova pluje. 

Stojí také za většinou nápadů na vnitřní reformy země, které měly zvýšit popularitu 

panovnické rodiny, pošramocenou hlavně nárůstem teroristických útoků. Zatím se jednalo 

vždycky o značně kosmetické změny, ale Abdul má ambice i na víc. Hlavně v ekonomické 

sféře, pokud si získá 

dostatečný vliv mezi členy královské rodiny - a ten mu zajistí jen pro království příznivá situace 
na trhu s ropou. 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Spojené království Velké Británie a severního 
Irska 

Daniel Appleby/Delaney Appleby (vedoucí delegace) 

Pan Appleby na Británii vždy pohlížel jako na globální velmoc – tak, jak globální je i složení 

jejího obyvatelstva. Vyrostl v prostředí odporu proti Thatcherismu a za levicových protestů, do 

kterých se sám jako mladík aktivně zapojoval, a nakonec se vrhl na mezinárodní pole s image 

kariérního 

diplomata se silnými vazbami na Labour Party. 

O třicet let později dostala tato vazba výrazně novou podobu, například se často účastní 

večírků a akcí britského těžkého průmyslu, jehož zájmy přiznaně hájí. Appleby také jasně 

prosazuje politiku Tonyho Blaira; velmi vstřícný postoj vůči EU, velmi silná spolupráce s USA 

včetně podpory invaze do Iráku a celkové otevřenosti vůči intervencím na Blízkém východě. 

Už na začátku konference ale bude muset začít Appleby našlapovat opatrněji: podpora pro 

Tonyho Blaira ve straně i mezi veřejností strmě klesá a je možné, že špatný krok může 

zapříčinit rychlou změnu ve vedení země. Obraz úspěšného premiéra by mohli zachránit 

rozjeté obchodní vztahy s Ruskem a Appleby sám byl u příprav smlouvy mezi British 

Petroleum a ruskou Rosněftí. 

 
Harold Cross/Helen Cross 

Cross vstoupil do světa politiky a diplomacie až po úspěšném vybudování několika právních 

firem, specializujících se hlavně na problematiku finančního sektoru. Jako gentleman z lepší 

společnosti, s diplomem z Oxfordu a skvělými kontakty v londýnském City se začal zajímat o 

veřejné věci spíše jako o nový koníček, ze kterého se však rychle stala vášeň. Po dvou 

volebních obdobích na vyšších postech londýnské radnice přijal stranickou nabídku 

konzervativců a začal pracovat jako poradce a asistent pro nejvyšší členy strany: a v rámci 

vstřícného kompromisu se tak účastní jako delegát i této konference. 

Jeho osobním zájmem jsou finance a finanční zločiny, detailně je obeznámen s burzovními 

pohyby a věří, že právě zde může ležet nová globální role Velké Británie. Její místo naopak 

příliš nevidí v rámci Evropské Unie: dočasný stupeň integrace považuje za až přehnaný a 

nijak ho netěší myšlenka dalšího propojování. Výrazně ostražitý je ovšem také vůči Rusku. 

Otevřeně se vyjádři například pro důkladné screeningové mechanismy, které by omezily 

možnosti ruských rizikových investic v Británii. 

 

 

 

      
 

 
 

 

  



 

Spojené státy Americké 
Jákob Crosby/Jane Crosby (vedoucí delegace) 

Vedoucí americké delegace a původně blízký spolupracovník kanceláře prezidenta 

Bushe odešel z administrativy na vlastní žádost v rámci řešení následků hurikánu 

Katrina. 

Za dlouhodobý cíl USA v zahraniční politice považuje vývoz demokracie, v krátkodobém 

horizontu ale upřednostňuje pragmatismus, národní zájem a napojení na tradiční spojence. 

Čas od času musí čelit kritice za své vazby na vojenskoprůmyslový komplex. 

Na hráče Crosbyho čekají starosti s vedením týmu země, která je sice nejmocnější na světě, 

ale také hluboce zabředlá řadě konfliktů bez snadného řešení. 

 
Theodor Shepard/Teodora Shepard 

„The Bible Belt“. Do těch dvou slov se dá shrnout jak Theodorův původ, tak hodnoty, které ve 

světě zastupuje. Když prezident Bush prohlédl a uvěřil, konzervativní evangelikálové se 

nejprve velmi zaradovali a hned poté získali přirozeně větší zastoupení ve vrcholných 

orgánech země. 

Hráče Sheparda čeká zastupování jasně daných hodnot a boj o jejich prosazování v rámci 

americké delegace. Může se opřít o konzervativní kruhy doma a také o (i na americké 

poměry) nadstandardně kvalitní vztahy s Izraelem. 

 
Harry Woodberry/Hillary Woodberry 

Říká se, že nejbezpečnější gang v Americe jsou staré bílé peníze. Woodberry by s tím 

samozřejmě nikdy nesouhlasil – jako důstojný absolvent prestižních univerzit, právník, 

člen několika vládních administrativ a stejně jako zbytek jeho rodiny samozřejmě 

stranický Demokrat. 

Za Woodberrym stojí zájmy velkých bank a vůbec větších firem z východního pobřeží. Pokud 

by snad post prezidenta ovládli Demokraté, je nejočekávanějším kandidátem na vedoucího 

delegace. 

Otevřeně se také ví, že ve shodě se svojí frakcí ve straně podporuje minimalizaci americké 

angažovanosti v zahraničí. 

 
Robert Blanche/Robin Blanche 

Pokud Woodberry představuje staré bílé peníze z východního pobřeží, Blanche zastupuje 

nové barevné peníze ze západního pobřeží. Blanche začínal jako podnikatel, který se po 

úspěšném odprodeji garážové firmy stal aktivistou. Prohlásil, že peníze jsou pouze 

prostředkem ke zlepšení 

světa, a svět by se rozhodně zlepšit měl. Rychle ovšem také pochopil, že má v tomto ohledu 

na víc, a napřel síly přímo k politice a Demokratické straně. 

Hráč Blanche reprezentuje zájmy IT gigantů, má silně vymezené názory na uspořádání 

světa a v zahraniční politice jasně navazuje na univerzalistickou americkou koncepci 

nutnosti vyvézt demokracii do všech koutů světa. 

 

  



 

Syrská arabská republika 
Zijád al-Havrání/Zajída al-Havrání (vedoucí delegace) 

Al-Havrání má velmi blízko k úzkému kruhu věrných kolem prezidenta Bašára al-Asada, 

jenž má v současnosti zemi prakticky neomezenou moc. Je hrdý člen vládní strany 

Baas, dlouholetý zaměstnanec ministerstva zahraničí a příslušník alávitské větve 

islámu; i proto byl zvolen vedoucím delegace a v klíčových rozhodnutích dává vláda na 

jeho doporučení. 

Řadu let působil jako bezpečnostní poradce v sousedním Libanonu, až do nuceného 

odchodu Syrské Arabské Armády z této země v roce 2005. Se stažením nesouhlasil; 

považuje je za zostuzení své země a vinu za něj nese podle něj především Saudská Arábie 

a západní mocnosti v čele s Francií. Díky svému působení v Libanonu má úzké vazby na 

hnutí Amál, které zastupuje zájmy místního šíitského obyvatelstva. 

Hráče Zijáda čeká nelehký úkol provést Sýrii těžkým obdobím. Jeho země má velké 

regionální ambice, které ale stojí na hliněných základech. Nejdůležitější však je, že v Sýrii 

jeho strana Baas drží absolutní moc, a podobně jako sám Zijád se nehodlá vzdát ani jejího 

malého kousku. 

 
Rafiq al-Bitar/Rafíja al-Bitar 

Jako mladý voják bojoval Rafiq odhodlaně v Jom-Kipurské válce proti Izraeli. Oč větší bylo 

jeho prvotní odhodlání, o to trpčí pachuť na něm však zůstala po jejím výsledku. Válečná 

zkušenost a 

ponížení významně formovaly jeho tvrdý postoj vůči židovskému státu, zejména v otázce 

okupace Golanských výšin. 

Po válce al-Bitar pokračoval ve státní službě. Od devadesátých let působil na ambasádě v 

Istanbulu a pomáhal urovnat některé spory (například poskytnutí azylu kurdskému vůdci 

Ocalanovi). I díky svému sunnitskému vyznání navázal v Turecku důležité kontakty v 

obchodní a i náboženské oblasti. Nejvyšší politické špičky země mu sice zcela nedůvěřují – ví 

se o něm, že do strany Baas vstoupil čistě z kariérních důvodů - doma i na mezinárodním poli 

je brán za velmi zkušeného vyjednavače. 

Hráč Rafiq se bude snažit přesvědčit zbytek delegace o nutnosti tvrdého postupu vůči Izraeli. 

Bude ideálním prostředníkem při jednání s ostatními arabskými zeměmi v regionu a v rámci 

Sýrie reprezentuje zájmy sunnitů. 

 
Adal al-Rikabí/Ašna al-Rikabí 

Al-Rikabí měl již od mládí dobré předpoklady pro vstup do politiky. Ve svém rodném Hamá 

byl jako mladík svědkem demonstrací a jejich tvrdého potlačení armádou tehdejší hlavy státu 

Hafize Asada. Po ukončení studií práv pak zcela přirozeně naskočil na dráhu politického 

aktivisty a na domácí scéně hájil lidská práva disidentů v několika soudních procesech. 

Několik let kvůli tomu dokonce strávil v jordánském exilu. 

V rámci období Damašského Jara po nástupu Bašára Asada, kdy došlo k uvolnění režimu, 

byl přizván do vlády jako ministr spravedlnosti. Tvrdou prací a dobrými výsledky si získal 

respekt u prezidenta a ukázal se být i velkým přínosem pro vládu. Svou disidentskou 

minulostí a kontakty na západoevropské země pomáhá vylepšovat obraz Sýrie v zahraničí 

a velmi rád by viděl Sýrii alespoň tak demokratickou, jako jsou ony. 

Al-Rikabího čeká především vyjednávání o budoucím strategickém směřování země, kde 

bude hájit uvolnění režimu a posílení občanských práv. V rámci Sýrie reprezentuje zájmy 

liberálů, modernějších odvětví průmyslu a vesměs obyvatel měst. 

 

  



Jamil Faisal/Jasmin Faisal 

Faisal je dlouholetý člen Komunistické strany Sýrie a blízké vztahy udržoval dokonce s jejím 

legendárním zakladatelem Khalidem Bakhdasem. Jeho životní cesta mohla ostatně jen 

těžko skončit jinak – jeho kurdská rodina emigrovala do Sýrie z Turecka po první světové 

válce, on sám vystudoval ekonomii na Moskevské Státní Univerzitě a později působil jako 

univerzitní profesor v Damašku. 

Krátkou dobu byl náměstkem na ministerstvu hospodářství a vedl vyjednávání o investicích 

zejména s partnery z Ruské Federace a Číny. Později působil v provincii Hasaka jako 

ekonomický poradce místní samosprávy. Je zastáncem zvýšení pravomocí jednotlivých 

provincií v rámci Sýrie a větší decentralizace, kterou považuje za cestu k vyšší efektivnosti 

hospodářství. 

Hráče Jamila čeká snaha o spravedlivější národnostní uspořádání v Sýrii, zejména s ohledem 
na 

kurdskou menšinu. Bude se však starat také o ekonomický rozvoj země, kde nejzářivější 

budoucnost (shodně s prezidentem Asadem) vidí ve velkých infrastrukturních projektech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Turecká republika 
Zehab Burkharí/Zehra Burkharí (vedoucí delegace) 

Armáda měla vždy v Turecku výsadní postavení a byla také hlavní silou prosazující Atatürkův 

přístup k modernizaci turecké společnosti. Kariérní důstojník Zehab Burkhari se k tomu navíc 

prokazatelně podílel na invazi na Kypr a v hodnosti plukovníka odešel do výslužby až po 

vojenském převratu v roce 1997, který odstavil od moci tehdejší novou islamistickou vládu. 

Od té doby se věnuje diplomacii, ale stále si v armádě udržuje silný vliv. Skálopevně 

podporuje spojence Turecka v NATO a prý věří tomu, že vojenský zásah je vždy způsob jak 

vyřešit problémy způsobené politikou – a že on sám ví nejlépe, jak by takový zásah měl 

vypadat. 

      
Murat Nursí/Myrai Nursí 

Nursí může být na svůj politický rodokmen skutečně pyšný - spolupracoval na zakládání 

strany AKP současného předsedy vlády Recepa T. Erdogana. Profesně je specialistou na 

otázky Evropy a Evropské Unie, pravděpodobně i proto, že má velmi dobré styky v německé 

komunitě Turků. Zastává názor, že Turecko je silný hrdý muslimský národ se skvělými 

tradicemi; ale zároveň že jeho kulturní hodnoty jsou plně slučitelné s těmi evropskými. 

 
Abdul Ötzi/Aiyla Ötzi 

Ötziho pole působnosti je náboženství. Sám syn imáma a věrný stoupenec Gullenova hnutí 

podporuje uvolňování náboženských omezení, která jsou v Turecku platná již od Atatürka. 

Neúnavně poukazuje na širokou míru náboženských svobod v Evropě s tím, že nikde v 

civilizovaném světě není například zakazováno veřejně nošení náboženských nebo 

tradičních kulturních symbolů. Pravidelně opakuje i to, že správný Turek může být zároveň 

dobrý muslim a zároveň demokrat. Jeho výjimečně dobré styky s náboženskými elitami 

muslimského světa jsou pověstné, stejně jako jeho nepřátelský postoj 

ke Kurdské straně pracujících nebo jakýmkoliv jiným teroristickým organizacím. 

 
Duran Bajjik/Deniz Bajjik 

Bajjik plně odpovídá stereotypu spojujícímu termíny “Kurd“ a „levice“. Neskutečně agilní politik 

a aktivista pracoval například na založení levicově orientované pro-kurdské DTP (Democratic 

Society Party). Na druhou stranu má daleko do násilnického radikála - jako jeden z jejích 

činitelů vždy veřejně odmítal násilné akce PKK, zdůrazňoval hodnoty vzájemné spolupráce a 

volal po podpoře 

menšinových skupin v Turecku. Při své snaze o rovnoprávný přístup k menšinám mimo jiné 

proslul prohlášením, že: "Silné Turecko nutně potřebuje silné Kurdy." 
      
 

 

 

  


