
IZRAEL 
 během 2. sv. války území kolonizováno Británií 

 návrat Židů do zaslíbené země – poslední vlna od cca 1882-1948 (vznik Izraele) 

 spory s Palestinci – zastaveni před hranicemi (zpomalení imigrace) 

o organizace Sionistů (srovnáváni s nacionalismem – i ilegální pomoci Židům v cestě do Izraele, 

teroristické aktivity) 

 1948 – jednostranné vyhlášení státu Izrael – Palestinci s mezinárodní podporou napadají Izrael – První 

Izraelsko-Arabská válka 

 1956 – 2. Izraelsko-Arabská válka 

 1967 – 3. Izraelsko-Arabská válka 

 1973 – poslední – šestidenní I-A válka 

o proč Izrael neustále vyhrával? – PODPORA ZVENČÍ 

 v Evropě velmi málo podpory – jednou z nich tehdejší ČSR 

 podpora USA 

 PROČ? 

o lobby židovských obyvatel USA – podpora kvůli pocitu sounáležitosti 

(svoboda, boj za svobodu) + příspěvky vládě/armádě Izraele – technický 

náskok před Palestinci 

 pro obranu obsahuje Izrael pohraniční území sousedních států (pásmo Gazy, západní břeh Jordánu 

(Jeruzalém)) 

 v Izraeli cca <20% obyv. Palestinců – diskriminováni 

 2008/2009 – palestinská ozbrojená organizace Hamas podněcuje povstání, Izrael poslal armádu 
 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 investice v 50. letech – dnes zúrodněné pouště 

 vývoz 

 ložiska fosfátů, hořečnatých solí 

 elektronika, specializovaná chemie, jemná mechanika, potravinářství, zbrojní průmysl, zpracování diamantů 

 Jeruzalém, Tel Aviv, Jafa 

 turistický ruch (Teilat, Mrtvé moře, …) 

TURECKO 
HISTORIE 

 první prezident: Mustafa Kemal Atatürk 

 silná armáda - velký vliv na politiku, nepodléhá žádné civilní obraně, oficiálně podřízena vládě/prezidentovi 

 snaha zavést opozici, neúspěch (až později zavedeno) 

 80. léta – stěhování venkovanů do měst 

o volba islamistických stran, zákazy 
 

TURECKO A EU 

 obavy ze vstupu 

o je Turecko evropskou zemí? 

 ano, spojení s Asií 

 klíčová strategická poloha 

 v budoucnu největší ropovod 

o hraničení s problematickými destinacemi (terorismus, …) 

o velký stát – velký vliv? 

 má již relativně ustálenou ekonomiku, stabilní hospodářství 



 demokratizace země, ochrana lidských práv 

 zamezení vstupu → Pocit zrady? Odpor k islámským zemím? 

OBECNÉ 

 nejčastěji se tam pije jablečný čaj 

 produkce opiátů 

 … 

 Ankara, Istanbul, Ismir 

 Antálie 

o turistické centrum 

o atraktivní oblast 

 

 


