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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Roli či význam příspěvku není důvod přeceňovat, nebylo to zřejmě ani ambicí autora. Pro
zájemce o informace o zemi, která ad hoc naplňuje zpravodajství, ale jinak zůstává ve stínu
vyhrocenější situace ve Venezuele či jinde v Latinské Americe, je text zajímavým
rozcestníkem nebo iniciátorem pro další hledání (přičemž podobnost s údaji z otevřených
encyklopedií je poněkud znepokojující).
Polo-samostatnými tématy je pak vzpomínka na napětí v době studené války (sabotážní
manuál, který přešel do krve i řadě obyvatel České republiky, i když ho třeba nikdy nečetli
– a to je jen malá nadsázka) nebo nejžhavější současnost, pohybující se okolo budoucnosti
námořní dopravy ve středu amerického kontinentu. I zde je Peking velmi aktivním aktérem,
překreslujícím geopolitické a geostrategické mantinely světa.
V souhrnu tedy podporuji publikování příspěvku v elektronickém čtvrtletníku Ochrana
a Bezpečnost (jako informativního příspěvku).
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