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úvodník

V České republice i ve světě jsme
měli možnost v uplynulém období
sledovat řadu významných událostí.
Česká republika jako jediná vetova-
la na Radě ministrů Evropské unie
zvýšení spotřební daně z piva, Ame-
ričané se pravděpodobně rozhod-
nou umístit v České republice radar
k protiraketové základně, soud po-
trestal rozhodčího za korupci. Tyto
tři události jakoby snad byly nadějí
do roku následujícího, za ne vždy
pohodovým rokem 2006.

Česká republika již za Vladimíra
Špidly vstoupila do Evropské unie
se shrbenými zády. Přijali jsme ne-
příznivá přechodná období, do EU
stále více přispíváme než bereme
a štosy evropské legislativy jsme při-
jali ještě horlivěji a „papežštěji“ než
po nás chtěli evropští úředníci. Roz-

hodnutí nepřijmout diktát velkých
států a vinařských lobby znamená
skutečné hájení pozice České re-
publiky a příslib do budoucna, že se
dokážeme stát rovnoprávným čle-
nem EU.

Dlouhou dobu probíhala v České
republice debata nad umístěním
protiraketové základny na našem
území. Obavy a odpor české veřej-
nosti a části politické reprezentace
stály za rozhodnutím Spojených stá-
tů rozdělit svůj systém protiraketo-
vé obrany na dvě části. I tak se ale
umístěním radaru stáváme zemí ak-
tivně zodpovídající za bezpečnost
v Evropě a činy se tak přihlašujeme
k idejím Severoatlantické aliance,
na kterých naše civilizace stojí.

Potrestání rozhodčího za proká-
zanou korupci je pak symbolem zá-

pasu, který česká společnost celý
rok bojovala. Žel nejen na sportovní
úrovni. Přestože v uplynulých dnech
zveřejněný žebříček vnímání korup-
ce posunul naši zemi o příčku naho-
ru, stále zůstává tato nemoc hlavním
a dlouhodobým problémem České
republiky. Ale i drobná vítězství ma-
jí svoji cenu.

Právě předestřený výčet je pouze,
by� z několika pohledů, důležitým
zlomkem všeho, co se u nás i ve světě
v uplynulém roce událo. Souhrnem
událostí, které nám mohou dát na-
ději, že i když vše nebylo růžové, stá-
le ještě existují možnosti, jak věci
nasměrovat lepší cestou. Nesmíme
zapomínat na to, že politika i život
je výtvor náš. Proto i rok 2007 je
v našich rukou. Poj�me do něj spo-
lečně.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Představujeme vám poslední letošní
číslo CEVROREVUE.

Jeho stěžejním tématem se tento-
krát stala problematika poněkud
nadčasová. Vybrali jsme téma Sou-
časné problémy Západu. Inspirací
nám byla nedávno proběhlá konfe-
rence pořádaná Občanským institu-
tem a Mladými konzervativci.

Ke zvolenému tématu se nám po-
dařilo získat hned několik exkluziv-
ních textů. Mezi autory tak najdeme
například publicistu Jefima Fištej-
na, ředitele Občanského institutu
Romana Jocha, analytika Občan-
ského institutu Vojtěcha Bellinga,

ředitele České křes�anské akademie
Stanislava Novotného a politologa
z brněnského Mezinárodního poli-
tologického ústavu Břetislava Dan-
čáka. Rozhovor k tématu nám po-
skytl výkonný ředitel Centra pro de-
mokracii a kulturu Stanislav Balík.
Výčet autorů dokazuje, že se poda-
řilo získat příspěvky zástupců hned
několika nejvýznamnějších českých
think-tanků.

O kampani nizozemské krypto-
komunistické Socialistické strany se
dozvíte v seriálu o politické rekla-
mě, který připravuje Marek Buchta.
V Galerii osobností světové pravice

jsme zamířili do filosofické oblasti
a připravili pro vás článek o velké
politické filosofce a odpůrkyni tota-
litních režimů Hannah Arendtové.
V zahraniční inspiraci připomene-
me situaci ve Spojených státech, kde
ovládli demokraté obě komory Kon-
gresu.

Ve vědomostním testu si můžete
vyzkoušet své znalosti o komunální
politice. A jako tradičně vám nabízí-
me křížovku, kvíz nebo hádanku.

Dovolte, abych vám v souvislosti
s koncem roku za celou naši redakci
poděkoval za přízeň a popřál krásné
Vánoce a š�astný nový rok 2007!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

předseda CEVRO

NĚKOLIK NADĚJÍ DO ROKU 2007
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A) Diagnosis

Morbus Primus: Iktus (mozková mrtvi-
ce), v důsledku čehož apoplexie centra
a paralýza končetin. Neboli etatismus.
Centrum (stát) je zahlcen společen-
skými úkoly, které dělat nemá (ome-
zuje tím svobodu lidí), v důsledku če-
hož je nezvládá. Je-li někde nějaký
společenský problém, lidé volají: „Stá-
te, řeš jej!“ Stát jej však řešit neumí.
Lidé, místo aby řešili své problémy ak-
tivně a iniciativně sami, zůstávají stát
paralyzováni, jakoby uhranutí. Jen
apaticky a nečinně vyčkávají na zahl-
cené a neefektivní centrum – stát.

Morbus Secundus: Imonodeficien-
ce, neboli oslabení organismu v dů-
sledku poruchy imunitního systému.
Tj. mravní a hodnotový relativismus.
Ztráta schopnosti rozlišovat dobro od
zla, projevující se snahou omlouvat
zločince, vrahy a teroristy a vinit z je-
jich zločinů jejich oběti (vždy� oni jsou
produktem naší společnosti a jejích
zlých sociálních poměrů nebo pokry-
teckých norem; jsou reakcí na náš kul-
turní imperialismus a aroganci mo-
ci…).

Morbus Tertius: Virus s krásným
dívčím jménem Ebola. Neboli radikál-
ní feminismus v podání Gender Studi-
es. Přímý útok na lidskou přirozenost,
na rozdílnost, leč komplementaritu,
mužů a žen, jejich přirozené role. Sna-
ha čelním útokem narušit a rozvolnit

tkáň organismu a provést jeho
neo-totalitní rekonstrukci. Formou in-
doktrinace, jak dětí, tak i dospělých;
vymýcení z jejich mozků jakéhokoli
povědomí o normálnosti a přirozenos-
ti. Naopak, vsugerování představy, že
nic není normální a přirozené, nýbrž
vše je nekonečně elastické a tvárné
a každý si má, dokonce musí, konstru-
ovat své pohlaví, gender (a� už je to co-
koli) a i sexuální orientaci, nebo� ji-
nak… Big Sister Is Watching You!

Morbus Quartus: Sterilita, ne však
impotence či frigidita. Jinými slovy,
demografický propad. Lidé, kteří vy-
znávají svobodymilovné hodnoty, mají
v průměru málo dětí (v České republi-
ce 1,2 dítěte na ženu), a tedy se sami –
a své hodnoty – z lidské populace eli-
minují. Aby se jakákoli populace pou-
ze zachovávala (tj. ani nerostla, ani ne-
vymírala), potřebuje v průměru 2,1 dí-
těte na ženu. To nemá žádná evropská
země – s výjimkou Albánie. Výsledek:
svobodymilovní vymírají, ale ti, kdo
zastávají extrémně antiliberální poli-
tické a společenské hodnoty (např. že
Šaríja je vrcholem světové jurispru-
dence), mají dětí dost. Komu – a ja-
kým hodnotám – tedy patří budouc-
nost?

B) Therapia

Morbus Primus: Zredukovat rozsah
státu, snížit daně, seškrtat státní výda-
je, především ty sociální; celkově de-
centralizovat jak rozhodování, tak
i sociální péči.

Morbus Secundus: Brát viníky plně
na odpovědnost za jejich jednání, zvý-
šit jim tresty za zločiny, proto postavit
více věznic, poslat do ulic více policaj-
tů a do zahraničí – do problémových
oblastí světa – vyslat více vojáků.
A speciálních komand.

Morbus Tertius: Plně postačí držet
se našeho zdravého selského rozumu,
který nám říká: „hm, tvrdíte sice, že
muž a žena jsou identičtí a vzájemně
zaměnitelní, ale a� už říkáte co říkáte,
z mužské bradavky mléko stejně nikdy
nepoteče…“ Jinými slovy, dámy
z Gender Studies galantně a něžně po-
slat někam…

Morbus Quartus: Vzhledem k to-
mu, že impotence ani frigidita problé-
mem nejsou, nejedná se o sterilitu or-
ganickou, nýbrž jen o umělou, vyvola-
nou umělou antikoncepcí. Takže stačí
děti jen chtít. To však předpokládá
uvědomit si, že děti nejsou jen břeme-
nem a finančním nákladem, ale i zdro-
jem nesčetných radostí a nových di-
menzí ve smyslu vlastního života. „A,
ehm, co s těmi prášky proti otěhotně-
ní?“ – ptáte se. Nuže, zde je odpově�:
„Spláchněte je…“

téma

MORBI OCCIDENTIS
(NEMOCI ZÁPADU)

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu

Svobodymilovní vymírají, ale ti, kdo
zastávají extrémně antiliberální hod-
noty, mají dětí dost.
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téma

Zároveň se jedná o státy s nejrozvinu-
tějšími ekonomikami, které jsou z hle-
diska energetické bezpečnosti nejvíce
zranitelné, protože mají spotřebu
energií rozloženou do velkého množ-
ství sektorů a v podstatě postihují
všechny dimenze života jejich společ-
ností. Struktura energetické spotřeby
jednotlivých zemí se liší, ale domi-
nantní komoditou je jednoznačně ro-
pa. Současná vysoká cena „černého
zlata“ je výsledkem souběhu více fak-
torů, mezi nimiž hrají bezpečnostní ri-
zika spojená s mezinárodním teroris-
mem roli podstatnou, nikoliv však je-
dinou. Cena, kterou nyní platí vyspělý
Západ za životně důležitou surovinu,
tedy není pouze předmětem komerč-
ních jednání, ale přímo se týká i jeho
bezpečnostních zájmů.

Cena ropy, stejně jako jiných trž-
ních komodit, je určována nabídkou
a poptávkou. Specifikem energetic-
kých surovin je však jejich strategický
význam. Do vzorce nabídka – poptáv-
ka je proto v případě ropy ještě nutné
dosadit další podstatné faktory, který-
mi jsou situace ve zdrojových oblas-
tech a bezpečnost transportních cest.
Obě tyto skutečnosti se významně pro-
jevují na ceně ropy.

Většina států je závislá na importu

Z vyspělých ekonomik disponuje má-
lokterá země tak velkými zásobami ro-
py jako například Kanada, druhá
v žebříčku zemí s ověřenými zásobami
ropy (178,8 mld. barelů, při započítáni
tzv. ropou nasycených písků). Ostatní
státy jsou dle údajů United States Ener-
gy Information Agency ve větší či menší
míře závislé na importu. V tomto
smyslu je velmi zranitelné Japonsko,
které spotřebovává 5,4 mil. barelů
denně a téměř stejné množství impor-
tuje (5,3 mil. barelů). Přitom největší
ověřená naleziště ropy se z velké části
nacházejí v místech zvýšeného meziná-
rodního napětí, otevřených konfliktů,
dlouhodobých sporů nebo je zde patr-
ná náchylnost k politické nestabilitě.
Jedná se především o oblast Perského

zálivu a přilehlý region označovaný za
širší Střední Východ. V první desítce
zemí s největšími ověřenými zásobami
ropy se umis�uje hned pět států Pers-
kého zálivu – Saudská Arábie, Írán,
Irák, Kuvajt a Spojené arabské emirá-
ty. Kapacita jejich zásob se pohybuje
v rozmezí 97,8 – 261,9 mld. barelů.
Zbývajícími držiteli významných rop-
ných zásob jsou Venezuela, Rusko, Li-
bye a Nigérie, jejichž zdroje se pohy-
bují v rozmezí 35,3 – 77,2 mld. barelů.

Přehled o množství vlastněné ropy
je důležitý pro vytváření dlouhodo-
bých strategií energetické bezpečnosti.
Stejně tak je důležité sledovat aktuální
stav a jednání hlavních producentů ro-
py. Data totiž jednoznačně dokládají,
že některé státy sice disponují velkými
zásobami, ale současně nejsou hlavní-
mi producenty, respektive exportéry.
Například již zmiňovaná Kanada sice
disponuje druhými největšími ověře-
nými nalezišti ropy, ale neprosazuje se
na světových trzích jako významný ex-
portér. Naopak Rusko je až na osmé
příčce z hlediska zásob ropy, ale v sou-
časnosti zaujímá druhou pozici mezi
exportéry (7 mil. barelů denně) hned
za Saudskou Arábií, která je v obou
případech první (zásoby 261,9 mld.
/export 9 mil. barelů denně). Norsko
rovněž nevykazuje obří naleziště, přes-
to je na třetí příčce z hlediska exportu
se svými necelými 3 mil. barelů denně.

Důležitá role OPECu

Charakteristickým rysem dnešního
způsobu obchodování s ropou je do-

pad celkového objemu disponibilní
nabídky a současně poptávky v glo-
bálním měřítku na ceny. Vzájemná
propojenost vede k tomu, že není
v možnostech jedné země určovat
pravidla hry. Toho využívají státy
sdružené v Organizaci zemí vyvážejí-
cích ropu (OPEC), které společným
postupem ovlivňují množství ropy do-
dávané na světový trh a tím také její
cenu.

Země stojící mimo OPEC (např.
Rusko, Norsko a Mexiko), mohou být
spotřebiteli motivovány k tomu, aby
zvyšovaly svou produkci a tím tlačily
ceny ropy dolů, ale to není příliš v je-
jich zájmu, protože jim vysoká cenová
hladina přináší vyšší zisky. Navíc, v ta-
kových případech jako je Rusko, exis-
tuje vysoká závislost růstu hrubého
domácího produktu (HDP) na expor-
tovaných surovinách a podle údajů
Světové banky vytváří ropný a plyná-
renský sektor až 25 % HDP Ruska.

Rostoucí poptávka po ropě ze stra-
ny hospodářsky nejvyspělejších zemí
je doprovázená rychle se rozvíjející
spotřebou Číny a Indie. Čína je v sou-
časnosti druhým největším konzumen-
tem po USA a další expanze její eko-
nomiky přirozeně povede ke zvýše-
ným nárokům na ropu, kterou sama
neoplývá a musí z velké části dovážet.
Právě dramatický nárůst poptávky ze
strany Číny, patrný od konce 90. let
minulého století, akceleroval společně
s dalšími faktory nárůst ceny ropy.
„Žíznivá“ čínská ekonomika bude
v budoucnosti podstatným tahounem
poptávky.

BŘETISLAV DANČÁK

ředitel Mezinárodního

politologického ústavu

ENERGETICKÁ
BEZPEČNOST

A GEOPOLITIKA
DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ ENERGETICKÝCH SUROVIN POSKYTOVANÝCH

STABILNĚ A ZA PŘIJATELNÉ CENY JSOU ZÁKLADNÍMI PODMÍNKAMI
CELOSVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSUNU ENERGIÍ JE
VITÁLNÍM ZÁJMEM KAŽDÉHO STÁTU. NEJSILNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ CENTRA,

ODKUD V SOUČASNOSTI POCHÁZÍ ROZHODUJÍCÍ DÍL SVĚTOVÉ PRODUKCE
ZBOŽÍ, LEŽÍ PŘEVÁŽNĚ V EUROAMERICKÉ OBLASTI. ZEMĚ, NACHÁZEJÍCÍ SE

V TÉTO ČÁSTI SVĚTA, JSOU SPOLEČNĚ S JAPONSKEM TAKÉ NEJVĚTŠÍMI
SPOTŘEBITELI ENERGIE.
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téma

ZÁPADNÍ CIVILIZACE
V ZAJETÍ POLITICKÉ
KOREKTNOSTI

VOJTĚCH BELLING

analytik Občanského

institutu

Zjednodušeně lze říci, že politická ko-
rektnost je založena na tom, že ideje
určitého politicko-názorového prou-
du, konkrétně levicově liberálního,
jsou prezentovány jako univerzálně
platné a závazné, a to nejen v lid-
ském jednání, ale i v lidském projevu
a myšlení. Dosavadní etická tabu zá-
padní společnosti jsou doplňována či
nahrazována novými, jejichž porušení
se trestá někdy ještě tvrději. Předsta-
vitelé ideologie politické korektnosti
obratně využívají státu a jeho nástrojů
v kulturní sféře (veřejnoprávní mé-
dia) k prosazování standardizovaných
modelů toho, co daný projev smí či ne-
smí obsahovat.

Primární je regulace jazyka

Nejviditelnější oblastí aplikace pravi-
del politické korektnosti je jazyk.
V koncepci rovných práv a rovných
příležitostí (vůči níž nelze nic namí-
tat) dochází k umělým změnám pravi-
del řady evropských jazyků. Například
v Německu dlouhou dobu řešili prob-
lém, jak oslovovat politicky korektně
skupinu osob, kde jsou současně muži
i ženy. Dřívější forma, kdy se použil
pouze mužský rod (např. „vážení stu-
denti“), byla totiž shledána nepřijatel-
nou. Náhradní forma zahrnující obě
pohlaví („vážení studenti a student-
ky“) byla sice lepší, ale problém byl
v tom, že ženy byly až na druhém mís-
tě (tvar v ženském rodě bývá delší

a musí být proto dle pravidel němčiny
za kratším tvarem). Proto politická ja-
zykotvorba vytvořila nové slovo, zahr-
nující obě pohlaví, by� za cenu pošla-
pání základů pravopisné logiky.
Vznikli/y tak „StudentInnen“, což je
do češtiny zcela nepřeložitelný tvar,
který velkým písmenem uvnitř slova
vyjadřuje, že i ženy (tedy studentky)
mají právo na vlastní velké písmeno
na začátku.

Zajímavé je sledovat i proměny
označení nejrůznějších etnických
menšin. I tady platí, že vždy po vytvo-
ření politicky korektní alternativy sta-
rého označení je původní název oka-
mžitě tabuizován (viz americká řada
od „negro“ přes „colored“ po „black“
a nejnověji „African-American“). Sa-
mostatnou kapitolou jsou politicky
korektní (zatím ještě naštěstí nikoliv
univerzálně platná) vydání Bible
a dalších náboženských textů, kde
vedle Boha Otce vystupuje i Bůh Mat-
ka.

Kromě jazyka reguluje politická
koretnost i lidské jednání. Toho lze
dosáhnout jak mediálním tlakem, tak
donucovacími prostředky zákona.
Klasickou ukázkou je evropská anti-
diskriminační legislativa zavádějící
dokonce právně tak nesmyslné insti-
tuty, jakým je důkazní břemeno nese-
né žalovanou stranou. Pokud náho-
dou nepřijmete do zaměstnání indiá-
na, který je ještě k tomu homosexuál
a muslim a duševně postižený, můžete

rovnou počítat s tučnou pokutou (po-
kud ovšem průkazně nedokážete, že
jste jej nepřijali z jiných důvodů).

Hrozba pluralitního totalitarismu

Zvláštním případem politické korek-
tnosti je pozivitní diskriminace. Na řa-
dě amerických univerzit dnes platí ta-
kové formy zjiš�ování rasového půvo-
du, které by si nezadaly s metodami
specialistů Hitlerovy Třetí říše.
Chcete-li se dostat na Harvard bez
zkoušek a školného jako americký in-
dián (korektně „Native American“!),
musíte dokázat čistotu své krve až do
čtvrtého kolena, a to s přesným pro-
centuálním vyčíslením ostatních raso-
vých podílů.

Konečným cílem systému politické
korektnosti je však dosáhnout autore-
gulace lidského myšlení. Omezení
svobody projevu je pouze prostřed-
kem k tomu, aby se některé pojmy
a celá témata vytěsnila nejprve z mlu-
veného a psaného projevu a v zápětí
i z lidského vědomí. Nahradí je pak
nové vzorce a představy, podrobené
kontrole politické korektnosti. Tento
systém vychází z postmoderních teorií
jazyka jako vlastní formy myšlení,
podle nichž jeho struktura ovlivňuje
samostné lidské vědomí.

Politickou korektnost lze tak vní-
mat jako vítězství onoho politického
proudu, který se v západní Evropě vy-
dal koncem 60. let na dlouhý pochod
kulturními, vzdělávacími a mediální-
mi institucemi (namísto snahy o dosa-
žení úspěchů v demokratických vol-
bách). Naplňují se tak prognózy teh-
dejšího slavného sociologa Helmuta
Schelskeho o nástupu tzv. pluralitního
totalitarismu, který hrozí zničit zákla-
dy, na nichž celý systém liberální de-
mokracie od počátku stojí. Politická
korektnost je principem absolutizují-
cím ideu rovnosti takovým způsobem,
že ohrožuje zásady demokracie, svo-
body projevu a myšlení, tedy vše,
co v západním hodnotovém systé-
mu označujeme jako základní lidská
práva.

RYCHLÉ PŘIBLIŽOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽIVOTNÍMU STANDARDU ZÁPADNÍ
SPOLEČNOSTI SE V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE VÍCE ODRÁŽÍ I V PŘEJÍMÁNÍ
NOVÉHO ZPŮSOBU KOMUNIKATIVNÍHO JEDNÁNÍ PROJEVUJÍCÍHO SE
V POLITICKÉ, MEDIÁLNÍ A KULTURNÍ SFÉŘE. JEHO CHARAKTERISTICKÝM
ZNAKEM JSOU NOVÁ PRAVIDLA PLATÍCÍ PRO FORMÁLNÍ I OBSAHOVOU ČÁST
KAŽDÉHO PROJEVU. TATO PRAVIDLA JSOU TVOŘENA SOUBOREM PRVKŮ,
KTERÝ MUSÍ (NEBO NAOPAK NESMÍ) URČITÝ MLUVENÝ ČI PSANÝ PROJEV
OBSAHOVAT, ABY VŮBEC MOHL BÝT POVAŽOVÁN ZA SPOLEČENSKY
RELEVANTNÍ. HOVOŘÍME O NICH JAKO O SYSTÉMU TZV. POLITICKÉ
KOREKTNOSTI.



7

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

SPOLEČNOST
DRUHÉ ŠANCE

téma

Snad nikde to není tak zřejmé jak ve
Velké Británii, právě proto, že nikde
jinde necizopasila levice tak nestydatě
a úspěšně na ideovém odkazu pravice.
Thoryové znenadání měli problém
s tím najít na politice Blaira něco, za
co by ho mohli přesvědčivě plísnit:
„noví labouristé“ hodili za klobouk
svou levicovou minulost a překračova-
li ve své praxi nejodvážnější politické
fantazie adeptů Miltona Friedmana.

Nyní se však situace rapidně mění:
samotní labouristé, dříve loajální vůči
lídrovi, hlasitě volají po Blairově rezig-
naci. Více než polovina Britů žádá
premiérův odchod ještě do konce le-
tošního roku. 55letý Gordon Brown,
nynější ministr financí, jemuž Blair sli-
buje do roka a do dne přenechat otěže
ve straně, bude v příštích volbách sou-
těžit s 39letým Davidem Cameronem,
mladým a dynamickým vůdcem Tho-
ryů. Nyní podle průzkumů mají kon-
zervativci řádově 10 % náskok před la-
bouristy, zatímco ještě před rokem
přibližně o stejnou délku zaostávali.
Aby vytáhli svou stranu z močálu opo-
zičnosti, potřebovali Cameron a jeho
hlavní ideolog Steve Hilton dokázat
skoro nemožné: označit a zaklajmovat
na místě pravolevého dělení jakousi
novou politickou osu souřadnic a pro-
vést odpovídající „rebranding“ strany.
Tímto slovem je označováno zaopat-
ření obchodní společnosti novou
ochrannou známkou, logem a jinými
náležitostmi, tvořící její image.

Společnost druhé šance

Cameron to udělal velmi efektně
v programovém projevu v Centru so-
ciální spravedlnosti, nevládní organi-
zaci bojující s chudobou. Tím uštědřil
labouristům první citelný políček, ne-
bo� téma sociální spravedlnosti poklá-
dali za své dědičné vlastnictví. Důleži-
tější však byl obsah projevu nazvaného
„Společnost druhé šance“.

Cameron nabídl logiku, v níž se
upínat k „malé vládě“ již nepostačí:
„malá vláda“ může dobře fungovat jen
v součinnosti s „velkou společností“,

a tou je taková společnost, kde tech-
nologie a kultura zacházení s lidskými
zdroji jsou postaveny na zcela nových
základech. „Společnost druhé šance“
vždy dává jedinci možnost znovu na-
startovat život od nuly a zcela realizo-
vat svůj zbylý potenciál nezávisle na
věku, zdraví nebo hmotných a rodin-
ných okolnostech. Je to pravý opak
ideálu Británie jakožto země ve vý-
službě, jejíž obyvatelstvo má již všech-
no za sebou, a� jsi mlád nebo stár, kte-
rý v souladu s eurostandardem nabízí
Britům G. Brown.

Přísně vzato, koncepce „druhé šan-
ce“ není absolutní novinkou. Zrodila
se z praxe „třetího sektoru“, nevlád-
ních organizací zabývajících se resoci-
alizací lidí po výkonu trestu nebo bez-
platnou rekvalifikací nezaměstna-
ných. Slogan o „společnosti druhé šan-
ce“ by se dal odbýt jako druh předvo-
lební rétoriky, jako snaha řečníka vy-
užít slovní spojení módní v kruzích ne-
komerčních organizací, nebýt toho, že
David Cameron pojal myšlenku „dru-
hé šance“ jakožto ustavující celoná-
rodní ideu. Tím z ní činí základ nové-
ho systému politických souřadnic.

Nebezpečí lobbyistických skupin

V závěru 20. století rychlost sociálně-
-výrobních proměn dostala přímo zbě-
silý spád. Za život jedné jediné gene-

race se může svět obchodu a profesio-
nální činnosti od základu proměnit až
několikrát. V průběhu několika málo
desetiletí profesionální společenství
se z ničeho rodí, rozvíjejí ke zralosti
a pak bolestivě zanikají proto, že po
jejich příslušnících není společenská
poptávka. Aby nebyly hozeny přes pa-
lubu, začínají taková společenství vy-
tvářet poptávku uměle, jednoduše ji
fingovat anebo lobovat za převod své
profesní činnosti z kategorie reálně
žádaných do statutu veřejně prospěš-
ných či sociálně významných. Nátlako-
vé skupiny pak dokáží vyždímat z vlá-
dy finanční podporu pro nepotřebné
projekty a činnosti, a tak zachovat příj-
mové zdroje a způsob života po zbytek
života postižené generace a možná
i déle. Tento na první pohled velmi li-
dumilný princip postupně brzdí a zne-
hybňuje společnost ve vývoji, nebo�
hodně je bednářů, pletačů košíků ne-
bo tiskárenských sazečů, kteří se po-
mocí vlivných zastánců a s poukazem
na svůj hodnotný příspěvek k národ-
ním tradicím budou ještě dlouho do-
máhat státních dotací na své cechy,
i přesto, že nové technologie dávno
učinily jejich profese obsoletními.

Vytvoření sociální infrastruktury
a kultury společenské mobility, která
by stimulovala a pokládala za zcela
normální možnost několika profesio-
nálních kariér v průběhu jednoho lid-
ského života, a tím i oddalovala nástup
důchodcovského stavu – to� úkol hod-
ný národa, jenž si činí nárok na vůdčí
postavení v globalizovaném světě.
Konkurenceschopnost společnosti
může být zajištěna jen tím, že většina
obyvatelstva bude vyvedena z bludné-
ho kruhu reprodukce životního způso-
bu odumřelých průmyslových odvětví
do prostotu reálné vyžádanosti.

KONZERVATIVNÍ OPOZICE TO NIKDE NEMÁ JEDNODUCHÉ. VĚTŠINA
BAZÁLNÍCH KONZERVATIVNÍCH IDEJÍ SPOJENÝCH S FUNGOVÁNÍM TRŽNÍCH
A SOCIÁLNÍCH MECHANIZMŮ BYLA VZHLEDEM KE SVÉ NEZPOCHYBNITELNÉ

ÚČINNOSTI SOCIALISTICKÝMI RIVALY BEZOSTYŠNĚ ZUŽITKOVÁNA.

JEFIM FIŠTEJN

publicista

Za život jedné jediné generace se může
svět obchodu a profesionální činnosti
od základu proměnit až několikrát.
V průběhu několika mála desetiletí
profesionální společenství se z ničeho
rodí, rozvíjejí ke zralosti a pak bolesti-
vě zanikají proto, že po jejich přísluš-
nících není společenská poptávka.
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SITUACE EVROPSKÉHO
KŘESŤANSTVÍ

Odlišnost situace na Západě a u nás

Západoevropská území, která sice
z velké části prošla silným sekularizač-
ním procesem století devatenáctého
a jež také postihla kataklyzmata první
poloviny 20. století, nebyla však posti-
žena brutální ateizací komunistické
diktatury, vykazují zčásti jiné typy víry
i vztahu k náboženským institucím.
Západní Evropa nemá problém s ak-
ceptací církevních struktur, různým
způsobem vyřešila vztah k církvím, a�
už odlukou od státu, či modelem ko-
operace, uspořádala vztahy se Svatým
stolcem a do značné míry se veřejně
vztahuje k církevním tradicím, svát-

kům atd. Nemalá část obyvatel dodr-
žuje křes�anské zvyky, navštěvuje bo-
hoslužby, účastní se mší. Politici a eko-
nomové hovoří o církvích jako o klad-
ných externalitách, jež pozitivně ovliv-
ňují atmosféru, spokojenost a dokon-
ce i ekonomickou výkonnost.

Jiná situace je ve středoevropském
prostoru, který ovládl na dlouhých 40
let režim, který považoval církve, zej-
ména římskokatolickou, za své nejváž-
nější nepřátele a jakékoli náboženství

pak za opium lidstva. Ale i zde nalez-
neme výrazné odlišnosti. Tam, kde se
obyvatelstvo výrazněji identifikovalo
s církví jako ochránkyní národa (Pol-
sko, Slovensko, Chorvatsko…), tam je
konfesní příslušnost silnější. Kromě
Polska ovšem platí, že radikální přetr-
žení vývoje v církevní a náboženské
oblasti bylo pro oblast teologickou
a personální natolik fatální, že církev-
ní instituce i věřící hledají poměrně
namáhavě komunikační prostředky
a řešení odpovídající problémům 21.
století. V našich podmínkách, kde 600
let starý náboženský spor ovlivňoval
mimořádně silně vztah Čechů a Mora-
vanů k římskokatolickému vyznání,
byly anticírkevní postoje vypointovány
už v době národního obrození, kdy by-
la církev kritizována především za
spojenectví se státní mocí. Programo-
vě ateistický stát tento odpor akcento-
val a dnes se dá říci, že právě Česká re-
publika patří k zemím, jejíž obyvatel-
stvo nejvíce odmítá institucionalizova-
nou víru.

Nacionální charakter pravoslavné
církve

V této souvislosti není bez zajímavosti,
že úplně jinak a pro mnohé překvapi-
vě se projevuje křes�anské hnutí v po-
stkomunistických zemích, které pů-
vodně patřily do pravoslavné rodiny.
Zde se zdá, že pád totalitní ideologie

vytvořil nejen nebezpečně prázdný
prostor, který se nová moc musela po-
kusit zaplnit, ale navíc nacionální cha-
rakter a úzké spojení církevní hierar-
chie se státní mocí vytvořily důležitý
předpoklad pro obnovu církví a víry na
východě Evropy. Náboženská rene-
sance na Ukrajině a v Rusku nemá pa-
trně konkurenci nikde v Evropě.

Jak bylo řečeno v úvodu, víra v Bo-
ha je v západní Evropě i u nás ve stále
menší míře spojována s přijetím kon-
krétního věrovyznání. Pro současnou
Evropu je fenoménem bezkonfesij-

nost a osobní víra. Velké množství lidí
respektuje nadpřirozenou autoritu,
ale není ochotno podřizovat se církev-
ní hierarchii a předpisům. Řada
z těchto lidí respektuje náboženské
tradice a obyčeje, účastní se oslav svát-
ků a mnozí se snaží samostatně proni-
kat k podstatě křes�anské víry. Jiní za-
se žijí křes�anské hodnoty zděděné po
předcích a nemají potřebu hlásit se
k církvi. Mnohdy jsou v tomto počíná-
ní důslednější a poctivější, než ti, kteří
tak činí.

Vnější i vnitřní ohrožení naší civili-
zace, otázky, na které nikdo neodpoví-
dá, frustrace z všeobecného politické-
ho či kulturního bezčasí. V tom všem
se lze velmi špatně orientovat bez úcty
k náboženským a kulturním hodno-
tám, z nichž naše civilizace čerpá.
Křes�anství patří vedle helénismu, řím-
ského práva či židovské kultury k stě-
žejním pilířům naší křehké stavby.

STANISLAV NOVOTNÝ

ředitel České křes
anské

akademie

PRO SOUČASNÉ EVROPSKÉ KŘESŤANSTVÍ STÁLE MÉNĚ PLATÍ, ŽE LZE
POLOŽIT ROVNÍTKO MEZI ČLENSTVÍ V CÍRKEVNÍ INSTITUCI A VÍRU V BOHA,
POPŘ. MEZI VÍRU A RESPEKTOVÁNÍ HODNOT, JEŽ JSOU POVAŽOVÁNY ZA
KŘESŤANSKÉ. ZÁROVEŇ OVŠEM PLATÍ, ŽE SITUACE SE VELMI LIŠÍ DLE
HISTORICKÝCH PROCESŮ, KTERÉ PŮSOBILY V TOM ČI ONOM REGIONU.

Velké množství lidí respektuje nadpři-
rozenou autoritu, ale není ochotno
podřizovat se církevní hierarchii
a předpisům.

Západní Evropa nemá problém s ak-
ceptací církevních struktur, různým
způsobem vyřešila vztah k církvím, a�
už odlukou od státu, či modelem ko-
operace.
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V České republice se v uplynulém roce
udála řada důležitých událostí – proběhly
troje volby s agresivní volební kampaní, ši-
roká diskuse nad umístěním americké ra-
ketové základny a Česká republika jako
sedmnáctá země přijala zákon o registro-
vaném partnerství – kterou událost Vy po-
važujete i z těch necitovaných za nejdůleži-
tější moment pro budoucí směřování České
republiky?

Pro budoucí další relativizaci hod-
not vidím jako symbolický mezník při-
jetí zákona o registrovaném partner-
ství.

V době prázdninového vyjednávání o vládě
se v médiích spekulovalo o možné užší
spolupráci konzervativně-liberální ODS
a křes�anské KDU-ČSL. Myslíte si, že má
tato spolupráce v České republice perspek-
tivu?

O této variantě se mluví v jistých
kruzích už od poloviny devadesátých
let. Na jednu stranu se domnívám, že
by to mohlo být skutečně zajímavé,
strategické partnerství, na druhou
mám obavu, zda by skutečně došlo ke
kýženému synergickému efektu. Oba
elektoráty jsou totiž skutečně značně
rozdílné.

Volby v roce 2006 přinesly v řadě zemí ná-
stup levicových stran. Přisuzujete to změně
hodnotového klimatu v Evropě, či se jedná

pouze o pravidelnou změnu vládní garni-
tury?

Domnívám se, že jde spíše o pravi-
delnou změnu.

V posledních letech dochází k různým revi-
zím slova „konzervativní“ a obsahem pole-
mik je soulad této ideologie se současným
světem. Co Vy si představujete pod po-
jmem konzervatismus? Jaký by měl být
konzervatismus dnešních dní?

Konzervatismus musí hájit jedi-
nečnost člověka a světa. Nikoli skupi-
ny, státu či něčeho podobného. Kon-
zervatismus musí hájit principy,
z nichž vyrostla naše civilizace a jimiž
se te� tolik opovrhuje: povinnost, od-
povědnost, svědomí, pokora...

Ve Spojených státech amerických prohráli
republikáni v listopadu kongresové volby,
přesto tato země zůstává v mnoha ohle-
dech pro řadu zástupců pravice vzorem
a mnozí vnímají rozdíl mezi USA a Evropou
především v míře religiozity. Jaký je Váš
názor, změní se USA po vítězství demokra-
tů?

Nejsem prognostik, ale politolog,
neznám podrobně poslední volební
geografii Spojených států, takže ne-
umím odhadnout, nakolik bylo pos-
lední vítězství ovlivněno krátkodobý-
mi vlivy a nakolik odrazem silnější
proměny společnosti.

Někteří analytici předpovídají v příštích le-
tech pravici poslední šance, jako zdolat ve
volbách multikulturní levici. Co je podle
Vás současným největším nepřítelem pra-
vicové politiky a na co by se měli zástupci
konzervativně-liberálních stran zaměřit
v roce 2007?

Jednoznačně už zmíněná relativi-
zace hodnot, na nichž stojí západní ci-
vilizace, narůstání moci státu, který se
staví do role garanta nejrůznějších
smyšlených práv, a konečně oslabová-
ní odpovědnosti jednotlivce za svůj ži-
vot.

Stanislav Balík

výkonný ředitel CDK

Stanislav Balík (* 1978)
• výkonný ředitel Centra pro studi-

um demokracie a kultury
• odborný asistent Katedry politolo-

gie FSS MU
• zabývá se komunální politikou,

analýzou české politiky a nede-
mokratickými režimy

• autor řady publikací, monografií
a sborníků

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

KRAJE / OBCE

Pootevři skořepinu obalu sněmovny,
poděl se o pocity. Říká téměř každý na
potkání. Pocitů jsou snad tisíce a pros-
toru na psaní málo. Za všechny ales-
poň tři.

Státní závěrečný účet. Týká se hos-
podaření vrcholových státních institu-
cí. Mělo by to být něco jako vzor lid-
ského chování. Kdyby se prý však tak-
to choval kdokoliv, kdo je ve stavu
podřízenosti a navíc ve vztahu k těm
velkým pracuje s tzv. pouhopouhými
mikročísly, netrvalo by dlouho a sám
velký vzor by mu už dávno stál za zády.
Čekáte, jak předložený účet skončil?
Schválen!

Co daně? Kolikrát bylo řečeno, že
se snižují? Schválením prošla nově
zvýšená spotřební daň. Týká se sice jen
kuřáků a mnozí s ní určitě souhlasí.
Budiž, ale je malým důkazem, že ne
vždy je to podnikatel, kdo platí. Skry-

té, činorodost ničící odvody pro všech-
ny, které se v posledních letech nesni-
žovaly. Naopak, vždy se jen zvyšovaly
a zvyšují se dál!

Státní rozpočet. Dobrá, soudě pod-
le nejrůznějších proklamací, chtělo by
se říct, veřejná sféra se reformuje
k větší efektivitě, produktivita roste
a úměrně s ní i odvody. Z logiky věci je
na místě zvolat hurá, radujme se! Ve
společné sýpce vznikají přebytky. Roz-
počet však není vyrovnaný, natož pře-
bytky. Naopak. Kdyby jej aktuálně se-
stavoval Petr nebo Pavel, schodek kte-
rý je před námi, bude patřit mezi his-
toricky nejvyšší. Jedná se o odraz léty
vytvářených pravidel.

No a kdyby to bylo ještě málo, mezi
všemi nejčerstvějšími je tu ještě jedna
z perliček. Tou by mohlo být označeno
projednávání zákona o zřízení Ústavu
paměti národa. Jak je to dlouho, co by-

la projednávána oprávněnost odposle-
chů? Jedna ,,dáma“ jej tehdy komento-
vala: „Kdo má čisté svědomí, ten se
přece bát nemusí.“ Jinými slovy,
chceš-li třeba svým dětem vlézt do ko-
respondence, mají-li čisté svědomí, tak
se ctí sobě vlastní se klidně podívej. Cí-
lem jmenovaného ústavu má být objek-
tivní zmapování uplynulého půlstoletí.
Od debaty nad odposlechy uplynulo
sotva pár týdnů. A ejhle! Zatímco na-
píchnout se někomu na telefon je vlast-
ně v pořádku, tak pokud se něco v uply-
nulém půlstoletí přihodilo, tak dle ur-
čitých „spolupracovníků“ se jednalo
jen o dílčí pochybení. A chtít na tom
něco férově a čistě historicky mapovat
je podle nich totéž jako novodobý hon
na neexistující čarodějnice. Opravdu si
někdo myslí, že je nějaká lepší a horší
politika? Pokud, tak jedině v příměru
politikaření víc a míň!!!

Komunisté jsou 17 let po revoluci pře-
svědčeni, že jejich činy po 2. světové vál-
ce si již nikdo nepamatuje a začínají se
pokoušet do své strany dostat „mladou
krev“.

Taková snaha je patrná z úst vedoucí
odborné sekce pro školství v KSČ(M).
Vyjádřila se v tom smyslu, že komunisté
chtějí vytvořit vlastní příručky, které by
posílaly všem učitelům dějepisu. Zá-
stupci KSČ si totiž myslí, že dějiny, které
jsou sepsány v učebnicích, jsou podány
jednostranně a odsuzují režim, který
zde byl po válce nastolen. To se odvažu-
je tvrdit naprosto nereformovaná strana
pod vedením zarytých komunistů, kteří
ještě dnes obdivují Klementa Gottwal-
da a ani na vteřinu se nepozastavují nad
procesem s Miladou Horákovou. Re-
formovaná strana by se od tohoto 56 let

starého případu musela distancovat.
Současný předseda KSČM na to pouze
řekne, že to bylo dílčím selháním soudu,
které se děje i dnes. Chceme dovolit ta-
kovýmto lidem, aby učili naše děti podle
jejich příruček? Začíná mi připadat, že
se komunisté oklepali po 17 letech izo-
lace a začínají se pomalu, ale jistě zapo-
jovat do společenského života a rozho-
dují znovu o našich životech. Jak je to
možné, řeknete si.

Platí zde jednoduché pravidlo. K to-
mu, aby ČSSD mohla prosazovat své sil-
ně levicové zákony a uvádět do chodu
jejich sociální inženýrství, musela mít
partnera, se kterým by takovou myšlen-
ku prohlasovala sněmovnou. A tím byl
kdo? Lidovci? US-DEU? Středo-pravé
strany dávaly od těchto projektů soc.
dem. ruce pryč. Jediná alternativa, která

se nabízela, byla KSČM. A určitě to ko-
munisté dělali pouze kvůli svému ideo-
logickému přesvědčení? Podle toho, že
dostali místa v kontrolních orgánech, ja-
ko je například dozorčí rada konsoli-
dační agentury, mi tato věc dodává po-
cit, že to až tak kvůli přesvědčení neby-
lo! Sociální demokracii nevděčíme pou-
ze za to, že jsme za osm let její vlády
mohli poznat nejčestnější premiéry, kte-
ří zde kdy vládli, ale také tomu, že otev-
řela komunistům cestu z izolace.

Položme si otázku: snažíme se v ČR
budovat kapitalismus a pěstovat křeh-
kou květinu demokracie, nebo se tu po-
koušíme o komunistický převrat č. 2?
Pokud se přikláníte k druhé alternativě,
pak uznávám, že pro Vás, milí soudruzi,
bude zavedení komunistických příruček
dějepisu správným řešením.

ZDENĚK LHOTA

místopředseda RS

Královéhradeckého kraje,

poslanec PS PČR

DIAGNÓZA 2006

CHRAŇME SVÉ DĚTI
PŘED KOMUNISTY

MICHAL JANOUŠEK

zastupitel v Trutnově
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SENÁT

EVROPSKÁ UNIE

Nový zákoník práce dostává české zdra-
votnictví do neřešitelné situace, kterou
lze shrnout jednoduchým sloganem:
chybějí lidé a chybějí peníze. Stejný po-
čet lidí jako loni se bude muset vyrovnat
s nereálnými požadavky velmi špatně
připraveného zákoníku. V nemocnicích
přitom budou použity vyzkoušené finty,
které se až dosud ocitaly na hraně legali-
ty, a přesunou se tak za ni, čili do ilegali-
ty. Tyto finty mají společný jmenovatel –
černé úvazky.

Za osm let své vlády dokázala sociál-
ní demokracie sešroubovat pracovní trh
natolik, že může vyhovovat akorát tak
odborářským bossům, jejichž moc
vzrostla. Na argumenty odpovídají po-
hrdavými úsměvy a bohorovnou aro-
gancí. Například Milan Kubek, oficiál-
ně prezident České lékařské komory,
zcela nestydatě straší občany unavenými
lékaři, aby jedním dechem bez uzardění

požadoval navýšení limitu pro práci
přesčas z osmi na dvacet hodin.

Žádný z mnoha ministrů zdravotnic-
tví za sociální demokracii za ta léta ne-
připravil „bílý“ resort na nové podmín-
ky pracovního trhu. Důvod je nasnadě.
Našla se zlatá česká ulička, jak zákony
obejít, tak proč si to s lékaři rozházet!
Všechny ty finesy, jak obelstít zákon, jim
totiž nakonec garantují jisté peníze. Než
levicová část Sněmovny úspěšně vyškrt-
la projednávání zákoníku z programu
poslední schůze Sněmovny, nechtěla
mě ani pořádně vyslechnout. To je na
pováženou, když například víme, že ve
zdravotnické záchranné službě bude
chybět 80 kvalifikovaných lékařů. Hrozí
proto snížení počtu výjezdových stano-
viš� a výjezdových skupin, a tedy pro-
dloužení dojezdové doby. Jestli bude
nový zákoník platit beze změn, budou
potřebovat české nemocnice téměř dva

tisíce lékařů, kteří na trhu práce prostě
nejsou.

Spočítali jsme také, že jenom u pří-
spěvkových organizací vzniknou mzdo-
vé náklady ve výši cca 1,7 mld. Kč ročně
(u soukromých nemocnic to lze jen stěží
odhadnout). Úhrady od zdravotních
pojiš�oven nemocnicím s takovým navý-
šením nepočítají. Ani ve státním roz-
počtu, jak ho sestavila předchozí vláda,
na to nejsou vyčleněny extra finanční
prostředky. Kdybychom i nakrásně tyto
peníze měli, nemůžeme technicky zajis-
tit, aby doputovaly až na platy lékařů.
Máme proto dopustit omezování posky-
tování některých léčebných výkonů
s přímým dopadem na pacienty, napří-
klad v podobě významného prodloužení
čekací doby na operace? S tím jako mi-
nistr nemohu souhlasit. Proto navrhuji
skoncovat s pokrytectvím a odložit plat-
nost zákoníku práce.

Rozšířeni Evropské unie o dva nové
státy Bulharsko a Rumunsko od
1. ledna 2007 znamená pro Českou
republiku především rozšíření ex-
portních možností a lepší zapojení do
místních investic, to znamená příleži-
tost pro naše investory a obchodníky.
Tímto rozšířením se i zvýší počet no-
vých států v Evropské unii a dojde
k vyrovnání pozice, a to nejenom
v Evropském parlamentu ve vztahu
ke starým členským státům Společen-
ství.

Po přistoupení států do Evropské
unie v roce 2004 je to další krok. Unie
však ještě zcela nevstřebala poslední
desítku zemí a již přijímá jedny z nej-
chudších států vůbec v Evropě. Ru-
munsko a Bulharsko představují do-
hromady zhruba 20 milionů lidí. Je-

jich hrubý domácí produkt (HDP) si
je dost podobný a ve skutečnosti ne-
dosahuje ani jedné třetiny průměru
Evropské unie. Nyní to tedy bude vše
záležet na dalším vývoji.

Přístup nových států má svá nega-
tiva i pozitiva. Jedná se například
o levnou zahraniční pracovní sílu,
ovšem těžko se dá odhadnout, kolik
Rumunů a Bulharů po Novém roce
vycestuje za prací mimo své hranice.
Pravda je, že jsou mezi nimi i pracovi-
tí lidé různých profesí, kteří zaplní
mezery na trhu práce. Jedná se zej-
ména o pohostinství, stavebnictví atd.
Díky tomu, že jsme otevřeli i svůj pra-
covní trh, dá se očekávat větší příliv
pracovní síly právě z těchto dvou stá-
tů. Vzhledem k tomu, že se jedná
i o vysokoškolsky vzdělané lidi, může

to pro Českou republiku znamenat
též přínos, ne jen ohrožení, jak je ně-
kdy interpretováno. Všichni tito le-
gální přistěhovalci přispívají do na-
šich daňových systémů sociálního za-
bezpečení. Přispívat tam musí, proto-
že budou pracovat u nás, ale využívat
výhod našeho sociálního systému mo-
hou jen velmi málo. Jedná se tedy
o pozitivum pro naši republiku.

Z negativ, která je třeba sledovat,
se jedná o propojení s organizovaným
zločinem a nárůst kriminality. Je tedy
nutné přijmout určitá opatření, která
by těmto trendům čelila a zamezila
dalšímu šíření.

NOVÝ ZÁKONÍK A JINAK VŠE
PŘI STARÉM

POZITIVA A NEGATIVA VSTUPU
BULHARSKA A RUMUNSKA DO EU

OLDŘICH VLASÁK

člen VR a poslanec EP

TOMÁŠ JULÍNEK

ministr zdravotnictví,

senátor
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VOLNÝ POHYB SLUŽEB –
JEDEN „ČEHÝ“ DRUHÝ
„HOT“!
Po minulém plenárním zasedání ve
Štrasburku vyšla krátká tisková zpráva
o tom, že Evropský parlament přijal
usnesení o provádění směrnice o vysí-
lání pracovníků. Tato, na první pohled
pozitivní zpráva obsahující informace
o ochraně vysílaných pracovníků, by
mohla potěšit. Vždy� za celou dobu
pobytu našich zástupců v institucích
EU se o naplnění volného pohybu pra-
covníků a služeb všichni snaží. Každý
krok k dosažení tohoto cíle je proto
velmi vítaný. Souboj starých států
a „noviců“ je stále zřetelný a získání
místa na slunci je velmi náročné.

Ale zpět ke zmíněnému usnesení.
Hned jedna z prvních vět mě utvrdila
v podezření, že mám před sebou další
pozlátko, jehož vnitřek bude mít hoř-
kou příchu�. Již samo odůvodnění
vzniku tohoto usnesení vyvolává obe-
zřetnost. Komise údajně obdržela vel-
mi málo stížností v souvislosti se zave-
dením této směrnice! Konstrukci –
„Zaměstnanci nežalují zaměstnavatele
a to znamená, že směrnice nebyla úspěš-
ně provedena“ považuji za velmi zvrá-
cenou. Pro lepší představu uvádím pří-
klad: přijmeme-li novelu např. trestní-
ho zákona a po roce někdo zklamaně
prohlásí, že novela byla špatná a to
pouze proto, že nedošlo k nárůstu od-
souzených, hned pochopíme, o jak
chybný úsudek se jedná.

Nová směrnice se vztahuje i na služby

Pro nové členské země (tedy i ČR) je
přitom směrnice o vysílání pracovníků

(96/71/ES ze dne 16. prosince 1996)
velmi důležitá. Řada starých členských
zemí stále uplatňuje na svém pracov-
ním trhu přísná ochranářská pravidla
pro zaměstnávání osob z nových člen-
ských zemí. Tato pravidla se ale ne-
vztahují na poskytování služeb, tzn. že
pokud by český občan hledal zaměst-
nání např. ve Francii, musel by získat
pracovní povolení. Pokud ale česká
společnost dodá např. strojní zařízení
do Francie, a součástí smlouvy je
i montáž stroje, jeho uvedení do pro-
vozu a zaučení místních zaměstnanců,
pak jde o dodávku služby prostřednic-
tvím vyslaného pracovníka a pracovní
povolení není nutné. Poskytování slu-
žeb by tak mělo být poměrně bez kom-
plikací. Výše uvedená směrnice však
i tuto oblast volného pohybu omezuje.

Směrnice totiž zaručuje vyslaným
pracovníkům stejné pracovní podmín-
ky (pracovní doba, dovolená, mini-
mální mzda, ochrana zdraví, apod.) ja-
ké jsou zaručeny místním zaměstnan-
cům. Směrnice však stanoví pouze mi-
nimální podmínky. Nebrání vytváření
pracovních podmínek, které jsou pro
vyslané pracovníky ještě příznivější.
A proč by k nim hostitelské země při-
stupovaly?! Jednoduše proto, aby brá-
nily levnější zahraniční pracovní síle
ve vstupu na svůj trh!

Hostitelská země si pak ve vlastní
legislativě stanoví, že podmínky pro
pracovníky vysílané na její území musí
být přinejmenším stejné jako pro
vlastní zaměstnance. Tím výrazně
omezí možnosti českých, slovenských,
polských a ma�arských firem poskyto-
vat služby na jejím území. Je to legální

a jednoduché. Pokud by vysílající fir-
my měly svým zaměstnancům zaplatit
mzdu, náklady na ubytování, cesty
a diety obvyklé v místě vyslání, nebu-
dou schopny místním firmám konku-
rovat… Podle mého názoru je požada-
vek na „přinejmenším stejné“ pracov-
ní podmínky neodůvodněný a ve svém
důsledku poškozuje volnou hospodář-
skou soutěž. Je přeci úplně absurdní,
že pokud by tentýž kontrakt získala
firma z chudšího regionu dané země,
pak se na ní tato pravidla nevztahují.
Pokud kontrakt získá firma z jiného
členského státu, pak jim podléhá…
Paradox?! Nikoli, pouze důsledné
uplatňování jedné z mnoha evrop-
ských norem.

Antiliberální výzvy

V úvodu zmíněné usnesení k této
směrnici sice upozorňuje na obtíže
v důsledku odlišných výkladů někte-
rých klíčových pojmů, jako např. pra-
covník či minimální mzda nebo na ob-
tíže pracovníků a malých podniků při
získávání informací. V jiných částech
se ale objevují výzvy, které jsou pro li-
berálního politika neakceptovatelné.
Zahraniční odbory by měly mít přímý
přístup k informacím o vysílajících
podnicích, aby je mohly kontrolovat!
Kritizuje se zde Komise (samozřejmě
skrytě, pod heslem ochrany pracovní-
ků) za to, že usiluje o odstranění pře-
kážek, které vážně omezují vysílání
pracovníků. Akceptuje se, ale to pou-
ze formálně, fakt, že se směrnice ne-
vztahuje na podnikající osoby. Záro-
veň však lze vidět evidentní snahu
k rozšíření definice zaměstnance o ně-
které podnikající osoby.

Protože zatím ani Evropský soudní
dvůr nezastává názor, že směrnice
o vysílání pracovníků je v rozporu se
zásadou volného poskytování služeb,
zřejmě nezbývá nic jiného, než se po-
koušet přesvědčit poslance, především
ze starých členských zemí, že odstra-
nění podobných bariér je pro budouc-
nost Evropy nezbytné, a že by tím její
občané získali mnohem více.

MAGDALENA FRISCHOVÁ

ředitelka kanceláře

místopředsedy EP

Zahraniční odbory by měly mít přímý
přístup k informacím o vysílajících
podnicích, aby je mohly kontrolovat!
Kritizuje se zde Komise (samozřejmě
skrytě) za to, že usiluje o odstranění
překážek, které vážně omezují vysílá-
ní pracovníků. Akceptuje se, ale to
pouze formálně, fakt, že se směrnice
nevztahuje na podnikající osoby.
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Výsledek nizozemských voleb bývá
označován, obdobně jako u nás, jako
pat. Vzhledem k odlišnému volební-
mu systému (země není rozdělena na
volební okrsky a prakticky neexistuje
vstupní kvórum pro malé strany) je ale
situace v Nizozemsku velmi odlišná od
té naší. Při 150 parlamentních křes-
lech připadá na jedno křeslo 0,66 %
hlasů, a tak malým stranám stačí zhru-
ba 70 000 hlasů na jeho získání. To ve-
de k situaci, kdy se do parlamentu, tře-
ba i díky dobré kampani, dokáže dos-
tat řada menších stran (celkem je nyní
v nizozemském parlamentu 10 stran).
V letošních volbách například včetně
Strany ochránců zvířat (Partij voor de
Dieren), která získala dvě křesla.

Vítězi voleb jsou sice křes�anští de-
mokraté dosavadního premiéra Jana
Petera Balkenendeho, ale pokud bu-
deme hodnotit strany podle přírůstku
hlasů od minulých voleb a následně
i přírůstku počtu parlamentních kře-
sel, vyjde nám jako skutečný „run-
ner-up“ socialistická strana (SP) Jana
Marijnissena. Ve sněmovně bude mít

26 míst, což je téměř trojnásobek
předchozího stavu. Jejich kampaň je
dalším příkladem toho, že promyšlené
kampaně nemusí být (a často opravdu
nejsou) doménou pravicových stran.

Využití virální kampaně

Podívejme se nyní blíže na využití vi-
rální kampaně v podání SP. Virální
marketing využívá k šíření reklamních
informací samotné uživatele (zákazní-

ky – zde tedy voliče). Inspirací virální-
mu marketingu jsou například nejrůz-
nější vtípky, které bleskově a spontán-
ně kolují mezi lidmi.

Virální kampaň s prostým názvem
Help Jan ukazuje leadera strany Jana

Marijnissena při rutinní cestě za voliči,
od dveří ke dveřím. Se svojí dodávkou
objíždí rodiny a rozdává úsměvy, ba-
lónky a volební materiály. Vše je ladě-
no do červeno-bíla (barvy strany),
a tak když mu překvapená volička dá
pusu, je to samozřejmě rudou rtěn-
kou. Cestou malebnou holandskou
krajinou se zastaví u staršího rolníka
s ovečkou a už míří za dalším voličem.
Co se však nestane, dodávka se v ma-
lebné krajině porouchá. A tak Janovi
nezbývá než poslat SMS dalšímu voli-
či, že potřebuje pomoc. A zde se roz-
jíždí virální část kampaně – vyplňte na
internetové stránce www.helpjan.nl
křestní jméno, číslo na mobil a email
a odklikněte. „Obdarovanému“ přijde
SMS zpráva a email s linkem na perso-
nalizovaný spot. Na obálce se jménem,
kam má Jan pokračovat, se ve spotu
objeví jeho jméno. Je to jednoduché
a vtipné. Dokonce by to nemuselo urá-
žet ani ochránce osobních údajů. Stra-
na nic neposílá, emaily a SMS běhají
spontánně mezi lidmi. I v tom je kouz-
lo virální kampaně.

POLITICKÁ REKLAMA
Help Jan / Využití virální kampaně v nizozemských volbách

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Janova dodávka má poruchu Další personalizovaná oblast Pomozte Janovi dál – klikněte zde!

Překvapená volička dá Janovi pusu Zde může být i vaše jméno Zástupce další cílové skupiny (vpravo)

Virální marketing využívá k šíření
reklamních informací samotné uživa-
tele (zákazníky – zde tedy voliče). In-
spirací virálnímu marketingu jsou na-
příklad nejrůznější vtípky, které bles-
kově a spontánně kolují mezi lidmi.
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anketa pro 3

ALEXANDR VONDRA

ministr zahraničí

MAREK STONIŠ

šéfredaktor časopisu

51 pro

MILAN CABRNOCH

poslanec EP

MĚLA BY ODS OPUSTIT FRAKCI EVROPSKÉ LIDOVÉ STRANY – EVROPSKÝCH
DEMOKRATŮ A FUNGOVAT V RÁMCI NOVÉHO EUROSKEPTICKÉHO KLUBU?

Letošní domluva s britskými kon-
zervativci o odložení rozhodnutí do
roku 2009 dává prostor k tomu, aby-
chom pro projekt reformní strany
získali příbuzné strany v dalších ze-
mích – ve Švédsku, Dánsku, Polsku,
Nizozemí. Jsem pro to, abychom
na pravici vytvořili silný subjekt,
který bude vyvažovat lidovce, kte-
ří jsou dominováni německo-franc-
ouzským tandemem. Ale má-li být
projekt úspěšný a plnit svůj cíl, pot-
řebujeme, aby nebyl jen gestem, ale
silnou skupinou reformě orientova-
ných stran.

Vzhledem k tomu, že velká část členů
klubu Evropské lidové strany a Evrop-
ských demokratů, především z řad ně-
meckých křes�anských demokratů, ofi-
ciálně prosazuje politiku těžko slučitel-
nou s bytostnými zájmy ČR (například
vyšší míru federalizace Evropy apod.),
připadá mi tento případný krok ODS ja-
ko logický a nijak samoúčelný. Iniciativa
britských konzervativců na půdě Evrop-
ského parlamentu má podle mého šanci
aspoň mírně korigovat dráhu nemotor-
ného politického tankeru, plujícího pod
vlajkou Evropské unie. „Odměnou“ za
případný přestup europoslanců ODS
do budoucího konzervativního klubu
bude samozřejmě nové kolo povyku hu-
ráevropanů o xenofobní, extremistické
a antievropské politice ODS, ale tím
bych se v žádném případě nenechal
znervóznit. Pokud mě totiž pamě� ne-
klame, zastánci této nesuverénní a nesa-
mostatné politiky vůči Bruselu dostali
od českých voličů v posledních eurovol-
bách pořádně na frak.

Plně souhlasím s myšlenkou vytvo-
ření nové frakce, tak, jak se na tom
dohodli pánové Cameron a Topolá-
nek. Musí to být frakce silná, vytvo-
řená pravicovými, liberálně-konzer-
vativními politickými stranami z ví-
ce členských zemí EU. V takové
frakci zaujme ODS jasnější místo
a bude mít více příležitostí nejen
prezentovat, ale i prosazovat své ná-
zory, což se nám v rámci EPP-ED
většinou nedařilo.
Dle mého názoru není pro vznikající
frakci nejlepším pojmenováním eu-
roskeptická. Jde nám o reformu stá-
vající EU a rozhodně nejsme skep-
tičtí, pouze máme jiný názor na po-
měr mezi pravomocemi předanými
EU a ponechanými členským stá-
tům.



15

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

o cevro

Ostrava, Brno i Praha měly možnost vy-
slechnout si představení knihy Svět vidě-
ný z Řípu z úst nejpovolanějších, tedy
autorových. Petr Robejšek na pozvání
CEVRO během dvou dnů prezentoval
svou knihu v Praze v nových prostorech
CEVRO, pak na Ekonomické fakultě
VŠB v Ostravě a nakonec na Fakultě so-
ciálních studií v Brně.

Všude byl stejný scénář: krátká pre-
zentace knihy následovaná přednáškou
dr. Robejška na vybrané téma (vztah
ČR k sousedům, k EU, boj s teroris-
mem…), pak přišla bohatá diskuse
a nakonec dlouhá fronta na podpis au-
tora. Mezi účastníky bylo mnoho stu-
dentů, politici, novináři, akademici i ši-
roká veřejnost. Osobní prezentace dr.
Robejška byla důstojným zahájením
prodeje knihy na našem trhu.

Už z několika málo článků od Petra
Robejška jsem si udělal představu, že
jeho uvažování je odlišné od denně
prezentovaných přístupů – a to odlišné
v tom nejlepším slova smyslu. Proto
jsem neváhal navštívit prezentaci jeho
knihy Svět viděný z Řípu na nově otev-
řené vysoké škole CEVRO Institut.

Průvodní přednáška víc než splnila
moje očekávání: Robejšek se nebojí
provokativních myšlenek a zpochyb-
ňování zaběhnutých klišé. Mnoha po-
střehům a komentářům jsem se musel
upřímně smát: Ne snad, že by komen-
táře samotné byly natolik směšné.
Smích ve mně vyvolávalo uvědomění
si, jak absurdní se zdály v protikladu
s tím, co a hlavně jak diskutuje široká
veřejnost.

V žebříčku bezpečnostně-hospo-
dářských rizik tak první místo obsadili
experti, jejichž doporučení jsou pod-
le Robejška „málokdy uspokojivá a
mnohdy nebezpečná“. Takový výrok
pochopitelně nechce řadit slovo ex-
pert mezi hanlivé výrazy. Spíš chce
upozornit, jak snadno se necháme
ovlivnit doporučeními jiných jen pro-
to, že mají přídavek expertní. Po fak-
tech a logičnosti argumentů se pídí
málokdo – a to jenom podtrhuje obec-
né „nepovědomí“ o mezinárodněpoli-

tických a bezpečnostních otázkách.
Přitom tlachání o globalizaci a teroris-
mu se média jakoby nemohou nasytit.

Základem bezpečnosti je stabilní
hospodářství

Ve svém vystoupení Robejšek vyvodil,
že nejdůležitějším cílem bezpečnostní
politiky musí být hospodářská stabili-
zace spolu s odpovídajícím normativ-
ním systémem. Vezměme příklad pro-
pouštění: takoví frustrovaní lidé „bu�
nejdou volit vůbec nebo volí špatně
nebo jdou [protestovat] na ulici (...)“.
Chladnost, s jakou pronesl spojení
„volí špatně“, jsem samozřejmě ne-
chápal jako pošlapávání lidských práv
a svobod. Stačí si uvědomit, že příkla-
dů neprozřetelnosti voličů neubývá:
od KSČM přes Le Pena po hnědá regi-
onální vítězství v Sasku.

Velké myšlenky samy o sobě nic ne-
zmůžou, pokud je jejich autor nedoká-
že efektivně prosadit nebo na ně ales-
poň upozornit. A� už s Robejškem
souhlasíme nebo ne, v případě jeho té-
mat můžeme za obrovský přínos uva-
žovat už to, že upozorňuje na samotné
problémy.

Ponaučení jsem vyvodil následující:
To, co se kapitalistické společnosti po-

dařilo vybudovat, nemá kvalitativně
v historii lidstva obdoby. Jenže stejně
tak nemá obdoby křehkost dosažené-
ho stavu daná komplexitou našeho
světa. Občas nás proberou výpadky
elektřiny nebo kolapsy internetu způ-
sobené viry. Pořád ale raději kritizuje-
me USA za jejich strategii v Iráku,
místo abychom si ujasnili, čím uspoko-
jíme svoje energetické potřeby.
V tomto světle se najednou stává ne-
bezpečným i zpátečnický populismus
Zelených ohledně jaderné energie.
Témata jako budoucí energetické
zdroje, války o suroviny, partneři ČR
v oblasti bezpečnosti se musíme ko-
nečně začít zabývat vážně.

Petrem Robejškem by se měli in-
spirovat hlavně představitelé politic-
kých stran. ODS by z americké raketo-
vé základny nebo jaderné energie ne-
měla dělat témata, která „prodá“ koa-
ličním partnerům, nebo lépe řečeno:
témata zařazená na seznam těch, kte-
rých se zříká jako první. Naopak: měla
by se alespoň snažit udělat z nich té-
mata, která prodá veřejnosti. Kvalitní
politika je také vizionářská: bere si za
cíl takovou Českou republiku, která je
sice malá, ale zajištěná proti nejakut-
nějším bezpečnostním rizikům (tedy
těm hned po expertech).

PREZENTACE KNIHY
PETRA ROBEJŠEKA

JAN PRŮŠA

student IES FSV UK Praha,

analytik SME union

Petr Robejšek při prezentaci knihy v Praze
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AKADEMIE V LISTOPADU:
POLITOLOGIE
A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

o cevro

V uplynulých dvou měsících se uskuteč-
nily další dva bloky výuky Liberálně-
-konzervativní akademie, která letos
pokračuje čtvrtým rokem.

V listopadu politologický
a mezinárodně-politický blok

V listopadu se posluchačům představil

rektor CEVRO Institutu Miroslav No-
vák s přednáškami k politologii a Vít
Hloušek z Fakulty sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity s lekcemi k meziná-
rodních vztahům. Náplní prvního ze
zmíněných kurzů byly základy politolo-
gie a úvod do teorie demokracie, v rám-
ci bloku mezinárodních vztahů čekaly
na akademiky dvě přednášky shrnující
vývoj mezinárodních systémů. Stejně
jako v předchozím případě i nyní probí-
haly přednášky ve dvou skupinách v síd-
le CEVRO v Měš�anské besedě.

Před Vánoci nadílka ekonomie
a politické reklamy

Druhou sobotu v prosinci pak byly na
pořadu přednášky z ekonomie a politic-
ké reklamy, které obstaralo duo Petr
Mach z Centra pro ekonomiku a politi-
ku a Tomáš Klvaňa z New York Uni-
versity. Petr Mach se ve své přednášce
věnoval daňové teorii a měnovému vý-
voji, Tomáš Klvaňa se zaměřil na vztah
politiků a médií.

K dalšímu bloku Akademie se účast-
níci sejdou druhou lednovou sobotu.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Miroslav Novák přednášel základy
politologie a teorii demokracie.

Vít Hloušek při přednáškách
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LADISLAV MRKLAS
PŘEDNÁŠEL O VOLEBNÍCH
HROZBÁCH PRO SVOBODU

o cevro

Na konci října přednášel ředitel CEV-
RO Ladislav Mrklas na pozvání míst-
ních Mladých konzervativců v Jindři-
chově Hradci a Občanského institutu
na semináři Západní společnost ve
třetím tisíciletí – výzvy pro svobodu.
Ve svém vystoupení se zaměřil na
hrozby nejistých volebních výsledků
pro svobodu.

Upozornil na fakt, že v současné
Evropě se uskutečnila řada voleb, je-
jichž výsledek lze nazvat patový. Mezi
příčiny tohoto stavu zařadil zejména
obavy z bolestivých reforem, pohodl-
nost a zbabělost Evropanů, posilující
polarizaci a nevyhovující volební sys-
témy. Tento stav pak dle jeho názoru
vede k přešlapování, vyhýbání se re-
formám a nárůstu radikalismu, které
ohrožují svobodu.

Ve druhé části přednášky se Ladi-
slav Mrklas zaměřil na situaci v České
republice. Mezi hlavní ohrožení svo-
body zařadil zejména odkládání refor-
my veřejných financí, pokles důvěry
v politiku a nárůst podpory komunis-
tů. Vzápětí ovšem doplnil řadu naděj-
ných momentů, např. vzedmutí vlny
odporu vůči politice Jiřího Paroubka,
či chování ODS, které mohou přispět

k uchování svobody v České republice.
Kromě Ladislava Mrklase vystou-

pil na semináři i prorektor CEVRO
Institutu Petr Kolář, který se věnoval
fungování a legitimitě Evropské unie.

Ladislav Mrklas v říjnu rovněž
přednášel pro žáky gymnázia v Pelhři-
mově na téma rozdíly české, evropské
a americké politiky na počátku 21. sto-
letí.

JAN ZEDNÍK

předseda Mladých

konzervativců Jindřichův

Hradec

Ladislav Mrklas při přednášce v Jindřichově Hradci
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CEVRO
NA 17. KONGRESU ODS
CEVRO opět po roce prezentovalo
výsledky své práce. První stánek před-
stavil především publikační aktivity
CEVRO z poslední doby, tedy dva no-
vé svazky edice Analýzy věnované
podnikatelskému prostředí v naší ze-
mi, a také dvojčíslo CEVRO Revue
s přílohou k podzimním komunálním
a senátním volbám i speciální kongre-

sovou přílohou. Na stánku byly také
k dispozici materiály, jež CEVRO vy-
dalo při příležitosti letošních voleb –
tedy mnohasetstránkový Průvodce
pravicového kandidáta 2006, určený
kandidátům do Poslanecké sněmovny
a Průvodce pravicového komunálního
kandidáta 2006 pro podzimní volby.

Druhý stánek představil nejčer-

stvější a také dosud nejvýznamnější
aktivitu spojenou s CEVRO – tedy no-
vě akreditovanou vysokou školu CEV-
RO Institut. Zde také svojí novou kni-
hu politických komentářů s názvem
Svět viděný z Řípu podepisoval
česko-německý politolog a dlouholetý
spolupracovník CEVRO Petr Robej-
šek. Na vydání a distribuci této knihy
se podílí právě CEVRO Institut.

Velký zájem delegátů a hostů
upoutala anketa realizovaná sličnými
hosteskami z agentury Tambor. Ty bě-
hem sobotního programu dokázaly vy-
zpovídat takřka tři sta respondentů.
Tento počet byl dostatečnou zárukou
reprezentativity jejich výzkumu, jehož
výsledky naleznete níže.

Největším lákadlem byla ale znovu
originální cevrovice, která poprvé mě-
la svůj vlastní stánek. U něj se vystřída-
li snad všichni přítomní bez ohledu na
věk, pohlaví a postavení. Novinkou byl
tzv. bezedný kalíšek CEVRO, který
obdrželi všichni, kdo odpověděli na
anketní otázky. Do kalíšku jim potom
během celého kongresu byl naléván
blahodárný mok.

Výsledky ankety

Kongresová anketa byla rozdělena na
dvě části – v jedné z nich se tazatelky
ptaly na znalosti, týkající se vysoké
školy CEVRO Institut, ve druhé chtě-
ly slyšet názory dotazovaných na sou-
časnou politickou situaci. V první části
výzkumu projevili delegáti kongresu
velmi dobrou znalost CI, jelikož zhru-
ba 90 % vědělo, že CI je vysoká škola
a dokázalo vyjmenovat oba studované
obory, menší, ale stále dvoutřetinový
počet delegátů věděl, že v době kon-
gresu je ještě možné podat přihlášku
na CI.

Ve druhé, politické části ankety de-
legáti vyhodnotili současné ministry
vlády Mirka Topolánka a nejlépe si
dle nich v čele resortu vede ministr
vnitra Ivan Langer. Nejlepším řeše-
ním povolební situace jsou pak podle
80 % delegátů co nejrychlejší nové
volby.

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO

Cevrovicí si při�ukl i předseda Senátu Přemysl Sobotka.

Petr Robejšek podepisoval svoji novou knihu Svět viděný z Řípu.
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Říjen 2006

� Langer založil soukromou vysokou
školu
Hospodářské noviny, 18. 10. 2006

Vzdělávací instituce blízká ODS
a Ivanu Langerovi se od včerejška sta-
la řádnou soukromou vysokou školou,
která bude vychovávat politiky. CEV-
RO – Liberálně-konzervativní akade-
mie dostala akreditaci ministerstva
školství.

„Byla to moje vize a jsem rád, že
jsme toho dosáhli,“ říká místopředse-
da ODS a ministr vnitra Ivan Langer,
který sedí ve správní radě nové školy
a ve straně má na starosti vzdělávání.

„Bylo to připravené naprosto pro-
fesionálně, …“ říká o akreditačním ří-
zení předsedkyně akreditační komise
ministerstva školství, politoložka Vla-
dimíra Dvořáková.

� Soukromá škola učí politiku
Hospodářské noviny, 18. 10. 2006

� Krátce
Právo, 19. 10. 2006 (informace o CI)

� Volební trumf ODS: Jiří Paroubek
Neviditelný pes, 23. 10. 2006

� Pět miliard nestačilo, Charouz je
opět tu. Co zaplatíme te�?
Respekt, 44/2006, 29. 10. 2006

� Prezident Klaus startuje vyjednává-
ní o nové vládě
Radio Česko, 30. 10. 2006, komentář
Ladislava Mrklase

Listopad 2006

� Kniha: Zahraniční politika nade vše
neviditelnypes.cz, 2. listopadu 2006,
Petr Robejšek

� Kniha: NATO – rozšíření do sla-
bosti
neviditelnypes.cz, 9. 11. 2006, Petr Ro-
bejšek

� Topolánek jde pro požehnání. Dos-
tane ho.
aktualne.cz, 17. 11. 2006

„… Nečekám zásadní změny smě-
ru, kterým se te� politika ODS ubírá.

Na kongresu by narazila opoziční
smlouva i velká koalice v čisté podobě.
Proto se dá očekávat usnesení, aby ne-
byla jen dvoustranná spolupráce. Kdy-
by byli ve vládě vedle lidovců i zelení,
měl by návrh lepší ohlas,“ předpovídá
(Ladislav Mrklas).

Větší problém může být podle
Mrklase termín voleb: „Delegáti bu-
dou chtít rok 2007, protože te� jsou
vysoko stranické preference. Rok
2008 nechtějí hejtmani, aby volby do
sněmovny nekolidovaly s krajskými
volbami. …“

� Topolánek bude hájit ČSSD
MF Dnes, 18. 11. 2006

� Politiku ODS k EU řídí Klaus
krátce
Lidové noviny, 27. 11. 2006

� Poslanci se hádali o korupci
Lidové noviny, 30. 11. 2006

� Státní kontrolor pomohl známým
ke kasinu
Hospodářské noviny, 30. 11. 2006

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

CEVRO V MÉDIÍCH
v říjnu a listopadu

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Co nejrychlejší nové volby

Duhová koalice ODS, ČSSD,
KDÚ-ČSL a Zelených

Menšinová vláda ODS
tolerovaná ČSSD

Velká koalice ODS a ČSSD

Jiné

80,2

7,6

6,7

2,4

3,1

Jaké je podle Vašeho názoru co nejlepší řešení současné patové situace?
(k textu na protější straně)
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zahraniční inspirace

ZVLÁŠTNOST
SENÁTNÍCH VOLEB
V USA

Demokraté získali po dvanácti letech
většinu v obou komorách Kongresu
(včetně dvou jim nakloněných senáto-
rů), na postech guvernérů i ve státních
legislativních sborech. Poprvé v histo-
rii se rovněž stalo, že Demokraté ne-
ztratili ani jedno křeslo a Republiká-
nům se tak nepodařilo získat žádné,
držené v předchozím období zástup-
cem Demokratické strany. Kromě vo-
leb se uskutečnila i řada místních refe-
rend, v nichž se voliči přiklonili k názo-
ru, zastávanému Republikány – v sed-
mi z osmi států hlasovali voliči pro zru-
šení možnosti homosexuálních sňat-
ků, ve dvou zase odmítli legalizovat
marihuanu.

Senátní volby v USA dopadly ve
svém výsledku lépe pro demokraty.
Většina z nich jistě tajně doufala v ten-
to, pro ně tak skvělý výsledek, avšak
nahlas si ho dopředu dovolil typovat
jen málokdo.Těsné vítězství demokra-

tů a následné přerozdělení křesel na-
značuje jediné. Ve své podstatě se
ukazuje určitá podobnost vývoje ame-
rické politické scény s tou evropskou.
I zde podle mého soudu dochází k roz-
dělení voličského spektra na dva té-
měř stejně velké tábory. Otázkou pro
politology zůstává, co se bude ve světě
politiky dít dál, když se v jednotlivých
zemích světa budou odehrávat podo-
bně vyrovnané volební souboje.

Dlouhá tradice volebních úterků

Mne však mnohem více zaujal na ame-
rických senátních volbach jejich ter-
mín. Říkal jsem si, že něco takového je
možné jen ve Spojených státech, co je
to za nesmysl udělat volby v úterý. Nej-
prve, neznalý historie jsem se domní-
val, že by mohlo jít o nějaký záměr spo-
jený s potřebou umožnění, či v horším
případě zamezení možnosti účastnit se

voleb, některé populační skupině této
multikulturní země. Ve své podstatě
jsem se nemýlil. Naštěstí jde o ten prv-
ní případ. Nejedná se však o potřeby
a možnosti současných voličů, ale je to
otázka tradice, která měla svůj opod-
staněný význam v historii. Když jsem
se pídil po pravidlech stanovení tohoto
termínu, došel jsem relativně hluboko
do historie. Zřejmě i proto, že Ameri-
čané nemají tak bohatou historii jako
Evropané, trvají na některých specific-
kých tradicích, mezi které patří i ter-
mín senátních voleb, dodnes. Kořeny
stanovení tohoto termínu musíme hle-
dat až v roce 1845, kdy byl kladen velký
důraz na hojnou účast u senátních vo-
leb, a tak byl termín vybírán velmi peč-
livě. Nejprve bylo zvoleno datum. Mu-
selo být voleno především s ohledem
na rolníky, kteří měli v té době ve spo-
lečnosti mnohem větší zastoupení než
dnes a tvořili velice výraznou skupinu
voličů. Proto bylo stanoveno, že volby
musí proběhnout, až budou mít rolníci
skončené veškeré podzimní práce.
A tak bylo dáno, že termín nesmí být
dříve, než začátkem listopadu. Druhá
část termínu je konkrétní den, což je
úterý. I úterý má své opodstatnění.

V té době bylo volebných místností
jako šafránu, a proto i vzdálenost mezi
nimi byla obrovská. Bylo zohledněno,
že se na cestu k volebním urnám mu-
sejí někteří voliči vydat již den dopře-
du proto, aby vůbec termín voleb stih-
li. Jelikož v té době byla převážná část
obyvatelstva silně věřící, přihlíželo se
tedy i k jejich nedělní návštěvě kostela.

A tak se díky těmto čistě pragma-
tickým důvodům konají senátní volby
v USA s železnou pravidelností vždy
ve stejném termínu. Tím termínem je
první úterý po 1. listopadu.

NA ZAČÁTKU LISTOPADU SE VE SPOJENÝCH STÁTECH USKUTEČNILY
FEDERÁLNÍ VOLBY DO CELÉ SNĚMOVNY REPREZENTANTŮ, TŘETINY SENÁTU,
36 Z 50 GUVERNÉRŮ A DO VĚTŠINY MÍSTNÍCH ZÁKONODÁRNÝCH SBORŮ.
VÝSLEDKY VŠECH VOLEBNÍCH KLÁNÍ PŘINESLY PŘIKLONĚNÍ VOLIČŮ
K DEMOKRATŮM.

PETR ŽIDEK

student CEVRO Institutu

% hlasů Celkový počet mandátů Zisky/ztráty

Republikáni 42,5 49 -6

Demokraté 53,8 49 +5

nezávislí kandidáti 1,4 2 +1

Libertariánská strana 1,0 0 0

Zelení 0,7 0 0

ostatní 0,4 0 0

Volby do Senátu

% hlasů Celkový počet mandátů Zisky/ztráty

Republikáni 41,8 202 -30

Demokraté 57,7 233 +31

nezávislí kandidáti 0,1 0 -1

ostatní 0,4 0 0

Volby do Sněmovny reprezentantů

Celkový
počet

Zisky/
ztráty

Republikáni 22 -6

Demokraté 28 +6

nezávislí kandidáti 0 0

Volby guvernérů
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galerie osobností

HANNAH ARENDTOVÁ
(1906–1975)

Již ve svém útlém věku se Hannah za-
jímala o literaturu a byla ovlivněna
zejména díly Immanuela Kanta
a J.W.Goetha. V roce 1924, po dokon-
čení střední školy v Královci, se pod
vlivem poezie dánského filosofa Söre-
na Kierkegaarda rozhodla studovat
teologii na Univerzitě v Marburgu pod
vedením známého teologa Rudolfa
Bultmanna. Mnohem důležitější vliv
na její další směřování však měl ně-
mecký filosof Martin Heideger, s nímž
se však rozešla poté, co se dozvěděla
o jeho působení v NSDAP.

V započatém studiu existenciální
filosofie pokračovala Arendtová spo-
lečně s českým rodákem Edmundem
Husserlem a následně studovala na
univerzitě v Heidelbergu pod vedením
Karla Jasperse. Politické vědě přines-
la zejména fenomenologický přístup,
založený na zdůrazňování lidského ži-
vota v jeho faktickém a zkušenostním
rámci.

Politická aktivita ve třicátých letech

Jako potomek židovských rodičů ne-
mohla Arendtová nečinně přihlížet
nástupu nacistů k moci ve své zemi
a stále častěji se angažovala v praktic-
ké politice. Za svoji činnost byla zatče-
na gestapem, z jehož rukou se jí však
podařilo uprchnout a zakotvit v Paříži.
Zde navázala vztah s politickými filo-
sofy Waltrem Benjaminem a Ray-
mondem Aronem a pokračovala ve
své politické aktivitě.

Po svém druhém sňatku s Heinri-
chem Blücherem, uprchlíkem z Ně-
mecka, smýšlením komunistou, však
byla internována v jižní Francie. Od-
tud se jí i podruhé podařilo uprchnout
a v květnu 1941 se usadila ve Spoje-
ných státech. Zde napsala také své
nejslavnější dílo Původ totalitarismu.

V New Yorku pracovala Arendto-
vá pro židovské organizace a v roce
1952 obdržela grant na studium mar-
xismu a totalitarismu, ze kterého
vznikla tři díla: Předpoklad lidství –
The Human Condition (1958), Mezi
minulostí a budoucností (1961)

a O násilí (1968). V šedesátých
a sedmdesátých letech psala pro New
York Times a stala se kritikem nárůs-
tu výkonné moci spojené v tehdejší do-
bě s intervencí USA ve Vietnamu.

Své nejkontroverznější dílo – Eich-
mann v Jeruzalémě – napsala Arend-
tová v roce 1963 a popudila si jím ži-
dovskou komunitu, když zpochybnila
schopnost člověka používat v podmín-
kách sílícího stranictví, nacionalismu
a modernizace racionální uvažování.
Dílo Eichmann v Jeruzalémě pak ved-
lo Arendtovou k sepsání neokantov-
ských úvah, které se staly součástí ně-
kolikasvazkového díla Život ducha
(1978). To však zůstalo nedokončeno
a první dva svazky byly vydány až po
smrti Arendtové. Arendtová zemřela
4. prosince 1975 po srdečním zá-
chvatu.

Dílo Hannah Arendtové

Přestože byla Arendtová jedním z pro-
minentních amerických intelektuálů,
odmítla anglosaské tendence k prag-
matismu, empirismu a liberalismu.
Arendtová nereprezentovala žádnou
systematickou politickou filosofii, její
díla se zaměřovala na široké spektrum
otázek a byla ovlivněna příslušníky řa-
dy myšlenkových proudů.

Arendtová se proslavila zejména
svojí analýzou totalitarismu. Zákla-
dem totalitarismu je podle ní použití
systematického násilí a propagandy (v
této souvislosti pak nerozlišovala mezi
totalitarismem nacismu a komunis-
mu). Totalitní ideologie je postavena
na zničení povědomí o kontextu myš-
lení a existence člověka. Cílem totali-
tarismu v pojetí Arendtové je totálně
veřejný a aktivistický člověk, připouta-
ný k ostatním, bez možnosti úniku do
soukromí.

Slavným se stal i koncept dvou ži-
votů, prezentovaný v díle Lidské koná-

ní – vita activa (život aktivní, činný)
a vita contemplativa (život rozjímají-
cí). Život aktivní Arendtová rozlišila
na práci (labor), práci (work) a veřejný
život (action). Rozdíl mezi dvěma dru-
hy prací spočívá dle Arendtové v bio-
logickém a tedy nutném a nekoneč-
ném charakteru prvního, zatímco prá-
ce (work) s nutností spojena není
a soustředí se na výrobu materiálních
věcí pro přežití kolektivu. Zatímco
práce ve formě labor zajiš�uje fyzické
přežití a ve formě work instrumentál-
ně vytváří okolní prostředí, podle
Arendtové je skutečně svobodným,
neinstrumentálním životem bez arti-
kulovaného cíle život veřejný, proje-
vující se v politické činnosti, která se
děje v pluralitním prostředí.

JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSTAV FILOSOFIE 20. STOLETÍ SE NARODILA
14. ŘÍJNA 1906 V NĚMECKÉM HANNOVERU V RUSKO-ŽIDOVSKÉ RODINĚ.

Hannah Arendtová (1906–1975)
• německý politický filosof
• myšlenkové tradice: existencialis-

mus, republikanismus
• dila: Původ totalitarismu (1951),

Předpoklad lidství – The Human
Condition (1958), O násilí (1968),
Eichmann v Jeruzalémě (1963)

DAVID ČERVENKA

student politologie
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PŘEČETLI JSME

H. Fajmon, S. Balík, K. Hloušková (eds.)

Dusivé objetí

V minulých dnech vydalo brněnské Centrum pro
studium demokracie a kultury vysoce aktuální
publikaci Dusivé objetí: Historické a politologické
pohledy na spolupráci sociálních demokratů
a komunistů. V době, kdy sociální demokraté
a komunisté intenzivně spolupracovali ve sně-
movně při prosazování zákonů, uspořádalo CDK
stejnojmenný seminář, na němž vystoupili histo-
rici a politologové s různými úhly pohledu na
spolupráci dvou levicových stran.

Již na úvod předeslaným cílem publikace je
„umenšovat dluh, který má česká konzervativní
a liberální pravice vůči interpretaci české histo-
rie,“ které v současnosti dominuje „postneje-
dlovsko-jiráskovský výklad českých dějin.“ Té-

matem publikace je vedle spolupráce komunistů
a socialistů rovněž téma znárodňování, na němž
se obě strany podílely.

Sborník přináší celkem čtrnáct příspěvků
českých historiků a politologů, mezi nimiž ne-
chybí jména jako Roman Joch, Jiří Pernes, Jiří
Kocián, Drahomír Jančík či Miroslav Tuček. Pub-
likaci lze zjednodušeně rozdělit na tři části.
V první přináší filosoficko-historickou analýzu
vztahu sociálních demokratů a komunistů Roman
Joch, který upozorňuje na to, že obě strany jsou
vlastně dědicem jednoho názorového proudu
a liší se pouze mírou radikálnosti.

Druhá část je věnována pohledu politologů
na uvedené spojenectví. Výzkum je veden jak po
vertikální, časové linii na území České a Česko-
slovenské republiky, tak po linii horizontální,
prostorové na úrovni současných států západní
Evropy. Michal Kubát pak přináší kombinaci

obého. Poslední oddíl se zabývá interpretací
znárodňování – jeho společenskými předpokla-
dy, existencí v programu československých poli-
tických stran až po zásady a průběh. Další texty
jsou analýzou dopadu znárodňování na českou
ekonomiku obecně i na konkrétní podniky a ana-
lyzují i znárodňování českých bank v roce 1945.

Sborník přináší neocenitelný vklad do inter-
pretace jak historie, což si vytkli editoři sborníku,
tak i současnosti. Poukazuje, že spolupráce so-
ciálních demokratů a komunistů není náhodná
a má, bohužel, v českých zemích tradici…

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Mé znamení je býk a je mi 57 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od listopadu 1989.

Máte rodinu?
Ano jsem ženatý, poprvé, mám dvě
velké děti.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Dr. Brichcín, kolega, od kterého jsem
se učil psychoterapii v Budějovicích.
Nyní je primářem v Bohnicích.

Jaké máte koníčky?
Dříve jednoznačně vodáctví, nyní spíše
lehká turistika, houbaření, fotografie.

Jakou posloucháte muziku?
Rockovou.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Sport, cestopisné pořady, pořady o va-
ření, detektivky. Dívám se však málo,
politika se dělá po večerech.

Jaké přání byste si rád splnil?
Rád bych si postavil menší nízkoener-
getický domek. Mám to docela pro-
myšlené i s teplovzdušným vytápěním,
rekuperací a zemním kolektorem.

Kterou barvu máte rád?
Nejsem schopen rozhodnout se, barva
nejezdí. Jinak na autě tmavě zelená,

na ženě hnědá, domek asi také zelený.
No, nakonec to většinou vychází na
britskou závodní zeleň.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Alsasko nebo Černý les naproti přes
Rýn. Asi bych se věnoval chození po
tamních románských a gotických pa-
mátkách.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Vzhled, šarm, přehled, myšlenková
pružnost a inteligence.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
To, že při volbách přišlo do jižních
Čech těch pár hlasů z ciziny a ODS zís-
kala ve sněmovních volbách šestý
mandát. Ale nejsem si jist tím, zda ne-
šlo vlastně o úlevu.

Jiří Pospíšil / senátor

MILADA SOKOLOVÁ

místopředsedkyně ODS

Prostějov-město

Socialisté (sociální demokraté) a komunisté sdí-
lejí stejné cíle, sdílejí stejný odpor k tradici, tra-
diční podobě společnosti a zděděným hodnotám,
v důsledku čehož je rozdíl mezi nimi jen rozdílem
v prostředích.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Komunální politika

1/ Kolik členů minimálně musí mít
zastupitelstvo obce?
a) 5
b) 7
c) 9

2/ Jaký volební systém je používán pro
volby do zastupitelstev měst a obcí?
a) poměrný s využitím d’Hondtova

volebního dělitele
b) poměrný s využitím Saint-Laguëho

volebního dělitele
c) poměrný s využitím Imperialliho

volební kvóty

3/ Kolik obcí má v současnosti status
obce s pověřenou působností?
a) 155
b) 205
c) 255

4/ Kolik je v současnosti v České
republice statutárních měst?
a) 23
b) 25
c) 27

5/ Který výbor patří mezi obligatorně
zřizované orgány obce?
a) sociální
b) kontrolní
c) rozpočtový

6/ Co je podmínkou existence obecního
úřadu?
a) alespoň 5 tisíc obyvatel v obci
b) existence 2 odborů
c) podmínka není stanovena

7/ Kolik obyvatel je třeba, aby se obec
stala městem?
a) 3 000
b) 5 000
c) 10 000

8/ Může ve volbách do zastupitelstva volit
a být volen cizí státní příslušník s pobytem
na území obce?
a) ano
b) ne

9/ Jaké množství obyvatel musí podepsat
žádost, aby se věc stala předmětem
jednání zastupitelstva či rady?
a) 0,5%
b) 1%
c) 3%

10/ V jakém případě může Ministerstvo
vnitra rozpustit zastupitelstvo?
a) zastupitelstvo opakovaně obecně

závaznými vyhláškami porušuje
zákon

b) požaduje-li to na základě petice
více jak 50% obyvatel obce

c) nesejde-li se po dobu delší než
6 měsíců

11/ Kdo vykonává pravomoci
zastupitelstva obce v případě jeho
rozpuštění?
a) ředitel krajského úřadu
b) vedoucí pověřeného odboru
c) tzv. správce obce

12/ Jaký je minimální počet členů
zastupitelstva pro zřízení rady obce?
a) 11
b) 15
c) 25

13/ Jaké právní normy vydává rada obce?
a) vyhlášky
b) nařízení
c) směrnice

14/ Může starosta ze své vlastní vůle
pozastavit rozhodnutí rady obce?
a) ano
b) ne

15/ V jakých typech obcí se obligatorně
zřizuje funkce tajemníka obce?
a) v obcích nad 3 000 obyvatel
b) v obcích s více jak 9 zastupiteli
c) ve všech obcích s pověřeným

obecním úřadem a v obcích
s rozšířenou působností

16/ Může být tajemník obce členem
politické strany?

a) ano
b) ne
c) ano, ale nesmí zastávat žádnou

funkci

17/ Jaká je podmínka zřízení výboru
zastupitelstva pro národnostní menšiny?
a) požadavek 25% žijící národnostní

menšiny v obci
b) usnesení dvou třetin zastupitelstva
c) 10% občanů obce, hlásících se

k národnostní menšině

18/ Jaký je minimální počet členů výboru
zastupitelstva obce?
a) 3
b) 5
c) počet není určen

19/ Jak se jmenuje shromáždění,
reprezentující část obce?
a) osadní výbor
b) výbor části obce
c) shromáždění části obce

20/ Komise rady může vykonávat některé
pravomoci
a) samostatné působnosti
b) přenesené působnosti
c) přenesené i samostatné

působnosti

Správné odpovědi:
1/a, 2/a, 3/b, 4/a, 5/b, 6/b, 7/a, 8/b,
9/a, 10/c, 11/c, 12/b, 13/b, 14/a, 15/c,
16/c, 17/c, 18/a, 19/a, 20/b

Hodnocení:
0–7 bodů/ Na studium komunální
politiky byste měli nyní zaměřit svoji
pozornost.
8–15 bodů/ Máte obstojné vědomosti
o fungování Vaší obce.
16–20 bodů/ Vynikající výsledek,
fungování samosprávy máte
v malíčku.
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.

Hádanka

Řešení:Hádanka:IvanMiklošKvíz:Ministerstvodopravy–OndřejJašek;Ministerstvofinancí–JiříVolf;Ministerstvoinformatiky–ZdeněkZajíček;
Ministerstvokultury–ZdeněkNovák;Ministerstvoobrany–MartinBarták;Ministerstvopráceasociálníchvěcí–MariánHošek;Ministerstvopro
místnírozvoj–IvoHlaváč;Ministerstvoprůmysluaobchodu–VáclavPetříček;Ministerstvospravedlnosti–VladimírKrál;Ministerstvoškolství,mlá-
dežeatělovýchovy–EvaBartoňová;Ministerstvovnitra–JaroslavSalivar;Ministerstvozahraničníchvěcí–TomášPojar;Ministerstvozdravotnictví
–MarkétaHellerová;Ministerstvozemědělství–MiroslavToman;Ministerstvoživotníhoprostředí–KarelBláhaKřížovka:„…sestanekonzervativní
denporevoluci.“

Kvíz
Poznáte známého slovenského politika? Dokážete správně zařadit náměstky ministrů?

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo informatiky
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a soc. věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu

a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního

prostředí

Eva Bartoňová
Ivo Hlaváč
Jaroslav Salivar
Jiří Volf
Karel Bláha
Marián Hošek
Markéta Hellerová
Martin Barták
Miroslav Toman
Ondřej Jašek
Tomáš Pojar
Václav Petříček
Vladimír Král
Zdeněk Novák
Zdeněk Zajíček
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„I ta nejradikálnější revoluce…“ Dokončení výroku Hannah Arendtové o níž se dočtete v rubrice Galerie
osobností, je v tajence. Správné řešení najdete na protější straně dole.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

prosinec
17. kongres ODS

V Praze se 18. a 19. listopadu uskutečnil 17. kongres ODS. Delegáti na vo-
lebním kongresu potvrdili v čele strany premiéra Mirka Topolánka. Jeho prv-
ním místopředsedou se nově stal pražský místopředseda a dosavadní řado-
vý místopředseda Pavel Bém.

Místopředsedy ODS zůstali středočeský hejtman Petr Bendl a ministr
vnitra Ivan Langer, kteří uspěli již v prvním kole. Delegáti rozhodli o tom, že
o zbylá dvě místa v nejužším vedení ODS se utkají ministři Petr Nečas, Vlas-
timil Tlustý a Petr Gandalovič i moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský.

Do dalšího kola se tak nedostala dosavadní místopředsedkyně Miroslava
Němcová, jediná žena v předsednictvu. Vypadl i šéf senátorů ODS Jiří Šne-
berger, poslankyně Zdeňka Horníková a liberecký primátor Jiří Kittner. O
místopředsedech rozhodovalo v prvním kole 477 delegátů – Langer získal
310 hlasů, Bendl 274, což jim stačilo ke zvolení. Do druhého kola šel Tlustý
se ziskem 154 hlasů, o dva méně dostal Nečas. Gandaloviče volilo 143 de-
legátů, stejně jako Tošenovského.

Nováčkem ve vedení ODS se na kongresu strany stal po druhém kole

místopředsednické volby ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič. O pos-
lední volné křeslo řadového místopředsedy se ve třetím kole tajné volby
utkali ministr práce Petr Nečas a moravskoslezský hejtman Evžen Tošenov-
ský. Do dalšího klání už nepostoupil Vlastimil Tlustý, který se o místopřed-
sednickou funkci neúspěšně ucházel už na minulých kongresech.

Ve třetím kole byl pak posledním místopředsedou zvolen Petr Nečas,
který získal tři hlasy nad potřebnou nadpoloviční většinu.

Kongres ODS uložil vedení strany v čele s premiérem Mirkem Topolán-
kem zabránit vzniku vlády ČSSD s komunisty a odmítl velkou koalici či opo-
ziční smlouvu s ČSSD. O návrhu zakázat jakoukoli vládní spolupráci s ČSSD
delegáti po přijetí této rezoluce nehlasovali.

Kongres Topolánkovi dal při jednání o vládě v podstatě volné ruce,
o konkrétní podobě kabinetu či termínu předčasných voleb se rezoluce ne-
zmiňuje. Za prioritu bere ODS předčasné volby v příštím roce. Premiéra při-
tom sjezd zavázal, aby složil takovou vládu, která bude mít v programu co
nejvíce priorit ODS, když se mu předčasné volby prosadit nepovede.

Již jen dvě okresní města čekala na své starosty. A obě radnice obsadili zá-
stupci ODS. V Hodoníně, kterému dosud vládli lidovci, do starostovského
křesla dosedl dosavadní místostarosta Lubor Šimeček z ODS. Lídr hodonín-
ských občanských demokratů si hlasování, zda bude příští čtyři roky staros-
tou, musel odbýt dvakrát. Zastupitelé ho zvolili až 27. listopadu, když se
místním stranám podařilo dohodnout koalici.

Starostu z řad ČSSD vystřídal v Třebíči kandidát ODS Ivo Uher. Volby ve-

dení města se zúčastnilo 14 zastupitelů z 26 přítomných. Deset zastupitelů
z uskupení Heřman zpátky na radnici, Strany zelených a SNK Břehy a SNK
ED, které podpořili i dva členové zastupitelstva za ODS, opustili sál na pro-
test proti tomu, že volba vedení města bez uzavřené koaliční dohody byla
možná pouze s podporou KSČM.

Ustavující zastupitelstvo se sice konalo již 6. listopadu, ale zastupitelé
na něm pouze složili slib a poté se dohodli na odložení volby vedení města.

Další dva starostové pro ODS

Bém primátorem Prahy

Sedm statečných reforem
Pod názvem „Sedm statečných reforem pro budoucnost“ sepsala ODS návrh
programu nové vlády, který 6. prosince předala sociálním demokratům, li-
dovcům a zeleným. O návrhu začali ještě tentýž den jednat ve sněmovně zá-
stupci všech čtyř stran.

Zásadní změny plánované do konce volebního období v roce 2010 se
mají podle nejsilnější strany týkat sedmi základních témat: veřejných roz-

počtů a daní, důchodů a sociálního systému, zdravotnictví, podnikatelského
prostředí a trhu práce, omezení regulace, reformy policie a boje proti korup-
ci. Sedmou kapitolou je české předsednictví v EU a evropské fondy. Všechny
teze obsahují konkrétní termíny, do nichž chtějí smluvní strany změny prosa-
dit, i výčet chystaných novel zákonů.

Pražským primátorem se stal opět Pavel Bém z ODS. Na ustavující schůzi
o tom 30. listopadu rozhodli v tajné volbě noví městští zastupitelé. Bém zís-
kal hlasy 49 ze 69 zastupitelů. Zbylých 20 hlasů bylo neplatných. V čele
metropole bude stát Bém, který byl nedávno zvolen prvním místopředsedou
ODS, druhé volební období. Jeho jediný soupeř František Hoffman (KSČM)
se kandidatury vzdal. Občanští demokraté mají v zastupitelstvu nadpoloviční
většinu hlasů. ODS drží post pražského primátora již od roku 1991.

V další volbě se stal primátorovým náměstkem opět Rudolf Blažek

(ODS), získal 46 hlasů. Do stejné funkce zastupitelé zvolili 47 hlasy dosa-
vadního radního Pavla Klegu (ODS). Náměstkyněmi se staly Hana Žižková
(ODS), kterou volilo 49 zastupitelů, a Markéta Reedová (SNK ED), která dos-
tala 48 hlasů.

Radními zastupitelé zvolili opět Radovana Šteinera a nově starostu Prahy
10 Milana Richtra, místopředsedu pražských občanských demokratů Jiřího
Janečka, někdejší místostarostku Prahy 6 Marii Kousalíkovou, Milana Pešá-
ka (všichni ODS) a Petra Štěpánka (Strana zelených).
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POMŮŽEME VÁM NA CESTĚ VZHŮRU
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Liberálně-konzervativní akademie
– Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
– studijní skupiny v Praze a Olomouci; kurzy ekonomie,

komunikace a veřejné prezentace, mezinárodních vztahů,
politického marketingu, politologie, práva

Publikace
– Co si myslí Topolánek
– Proč volím pravici
– Sociální politika
– České zdravotnictví v evropských

souvislostech
– 15 let zahraniční politiky ODS
– Plnou ParouBack

CEVROREVUE

– Informace, které musíte mít!

– časopis
pro příznivce pravicové politiky

Konference a semináře
– Hamburk, Madrid, Vilnius, Lyon
– 15 let české a slovenské pravicové politiky, Volební

kampaň 06 – konference pro zahraniční pozorovatele
– Diskusní fóra v Ostravě, Plzni, Pardubicích, Praze

a dalších městech ČR


