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Další informace: info@cevro.cz, tel.: 221 506 720
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úvodník

Vědění je moc, řekl kdysi filosof
Francis Bacon. Může znamenat moc
poznat prostředí a přemýšlet vždy
o tah dopředu. Stejně tak však zna-
mená poznání vlastní minulosti, kte-
ré je pro správné uspořádání součas-
nosti nezbytné. V současné době se
informace šíří rychle a různými kaná-
ly, přičemž dědictví čtyřiceti let ko-
munistické diktatury v naší zemi je
i sedmnáct let po sametové revoluci
z velké části nerozpoznané.

Identifikovat bolavá místa naší
historie, analyzovat a pochopit je a na
tomto základě stavět další stavby,
patří k zodpovědnému přístupu
k rozvoji svobodné společnosti u nás.
Komunistická společnost s praxí do-
našečství a vzájemné nedůvěry a stra-
chu okupovala Československo po ví-
ce než jednu generaci. Je neúnosné,

aby v zemi s podobnou zkušeností by-
la stále více než polovina dokumentů
ukryta před veřejností. Na tyto výzvy
reaguje projekt Ministerstva vnitra
ČR „Otevřená minulost“, jehož cí-
lem je co nejúplněji zmapovat dosud
utajené svazky StB a převést je do
snadno přístupné podoby co nejširší-
mu okruhu zájemců.

Nejedná se o pouhé plácnutí do
vody. Celý projekt obnáší nejen zpřís-
tupnění digitálně zpracovaných taj-
ných materiálů, ale i reorganizaci od-
borů, zabývajících se komunistickou
minulostí, zkvalitnění odborného pe-
riodika či institucionalizaci spoluprá-
ce s obdobnými organizacemi v za-
hraničí. Projekt není určen pouze
specializované komunitě odborníků,
ale má sloužit i jako nástroj antitota-
litní prevence celé české společnosti.

Smyslem projektu je především
ukončit praxi více či méně důvěry-
hodných partikulárních odhalení
spolupracovníků StB, jako jsme toho
byli svědky v případě Josefa Tošov-
ského. Smyslem je vyrovnání se s es-
tébáctvím a jeho pretendenty jako
celkem. Odhaleny nebudou pouze
dokumenty, které mají ještě stále svůj
aktuální význam pro bezpečnost Čes-
ké republiky, a to navíc pouze selek-
tivně.

Svazky StB zahrnují celkem 17 km
dokumentů. Sedmnáct kilometrů to-
talitního dědictví, které ještě stále
ovlivňuje myšlení řady současníků.
Poj�me společně odhalovat praxi ko-
munistické zvůle a definitivně se tak
vyrovnat s vlastní minulostí.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Ve druhém letošním čísle CEVRO-
REVUE se budeme věnovat téma-
tům, která bychom mohli charakteri-
zovat slovy: svět není jen Evropa. Za-
měřili jsme se na události a osobnosti,
které hýbou světem mimo starý konti-
nent. Jižní Amerikou obchází strašidlo
levicového populismu. Hned dva pů-
vodní příspěvky proto představují nej-
známějšího reprezentanta této levico-
vé vlny, venezuelského prezidenta
Chavéze. Kromě toho si můžete pře-
číst o situaci v Africkém rohu, kde zuří
několik konfliktů a aktivizují se tam is-
lámští fundamentalisté, anebo o eko-
nomické situaci největší demokracie
světa – Indie. Téma doplňuje mapa
velkých světových konfliktů a rozho-

vor s náměstkem ministra zahraničí
Tomášem Pojarem.

„Mimoevropským“ tématem by-
chom rádi odstartovali novou rubriku,
která Vám bude pravidelně zprostřed-
kovávat zajímavosti ze zemí, o kterých
toho, díky jejich zeměpisné vzdálenos-
ti, tolik nevíme.

V galerii velikánů světové pravico-
vé politiky a pravicového politického
myšlení tentokrát představujeme no-
vého mexického prezidenta Felipe
Calderóna Hinijosa. Ten loni dokázal
ve velmi těsných prezidentských vol-
bách obhájit prezidentskou pozici pro
konzervativní stranu PAN.

Stylově jsme naplnili i rubriku za-
hraniční inspirace, když jsme vybrali

vizitku největší japonské politické
strany – liberálních demokratů. Tuto
stranu sice kdysi za svůj vzor označo-
val Miloš Zeman, ale to bylo ještě
v době, než zjistil, že je sociálním de-
mokratem. Japonští liberální demo-
kraté patří na domácí stranické scéně
k pravicovému spektru a seznámení
s jejich politikou Vás určitě zaujme.

K aktuálnímu číslu je přiložen do-
pis s poučením, jak si náš časopis mů-
žete předplatit na další rok. Budeme
to vnímat jako povzbuzení i závazek
do budoucna.

V CEVROREVUE toho najdete
samozřejmě i tentokrát mnohem víc.
Přeji Vám poučení i zábavu nad naši-
mi stránkami.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

předseda CEVRO

VĚDĚNÍ JE MOC
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Dominantní stát oblasti, federální
a křes	anská Etiopie, přechází od
Mengistovy socialistické diktatury svr-
žené Etiopskou lidovou revoluční
frontou (ERLP) roku 1991 k relativní
demokracii. Tento přechod je kompli-
kován svárem s Eritreí, nezávislou od
roku 1991. V letech 1998–2000 byla
mezi těmito státy válka.

Volby v roce 2005 byly pod dohle-
dem mezinárodních organizací, které
své zprávy uzavřely kriticky – zpráva
pozorovatelské mise EU zhodnotila
volby jako neplnící mezinárodní prin-
cipy opravdu demokratických voleb.
Další pozorovatelé vypočetli stovky
nepravostí ve volebních místnostech
(v 482 volili lidé bez prokázání totož-
nosti, ve 30 se během sčítání hlasů
úmyslně zhaslo světlo atd.).

Ve volbách s přehledem zvítězila
koalice čtyř regionálních stran –
ERLP, se ziskem 327 z 526 křesel. Jed-
nací řád etiopského parlamentu, který
umožňuje jakoukoli aktivitu pouze
v případě podpory nadpoloviční větši-
ny poslanců, úspěšně anuluje činnost
opozice. Zajímavostí je velké zastou-
pení žen. Mezi poslanci ERLP je 107
žen, celkem jich je v parlamentu 116.

Po volbách následovaly dvě vlny
masových protestů – v červnu a listo-
padu roku 2005. Vláda ERLP však
velmi tvrdě demonstrace potlačila.

Zatímco vnitřní situace je tedy rela-
tivně klidná, musí se Etiopie v rámci
ochrany vlastního území angažovat
v zahraničních konfliktech. Vedle pře-
trvávající „podivné války“ na hranici
s Eritreou jde především o Somálsko.

Eritrea: stát ve stavu stanného práva

Eritrea, nejmladší africký stát, je od
roku 1991, kdy ovládly rebelské síly
Eritrejské lidové osvobozenecké fron-
ty (EPLF) většinu území, pod vládou
„přechodné vlády“ EPLF, vedené Isa-
iahem Afewerkim, bývalým vojen-
ským velitelem. EPLF přijala jméno
Lidová fronta pro demokracii a spra-
vedlnost a sepisuje novou ústavu. Vlá-
da je založena na vojenské podstatě
EPLF a Eritrea je kasárenským, velmi
dobře vyzbrojeným státem ve stavu
stanného práva. Vnitřní rozdíly mezi
většinovými muslimy a menšinovými
křes	any, či mezi devíti etnickými sku-
pinami, jsou pod pokličkou vojenské
vlády nezřetelné.

Hlavní zahraničněpolitický prob-
lém Eritree je dán faktem, že 912 km
dlouhá hranice s nepřátelskou Etiopií
není oficiálně demarkována.

Džibutsko sídlem vojenských základen

Džibutsko je v porovnání se svými sou-
sedy trpaslíkem. Vládla v něm od zís-
kání nezávislosti v roce 1977 jediná
strana – Lidové pokrokové hnutí etni-
ka somálských Issů, v letech 1981 až
1999 jediná povolená strana. V roce
1991 vypukla krátká občanská válka
s Frontou za nastolení jednoty a de-
mokracie menšinového, během kolo-
niální éry protěžovaného kmene Afa-
rů. Od roku 1994 obě etnika a strany
spolupracují, ustanovil se model roz-
dělení moci – prezidentem je předsta-
vitel Issů, premiérem Afar.

Rozhodující vliv na situaci v Dži-
butsku má přítomnost významných
vojenských základen Francie a USA.

Stability se od roku 1991, kdy byla
svržena socialistická diktatura Siada
Barrého, nedostává sousednímu So-
málsku. Místní populace je roztříštěna
na řadu bojovných klanů. Až do pos-
lední doby neměl výrazný vliv prvek is-
lámu. Od roku 1995, kdy se ze země
stáhly poslední oddíly modrých přileb,
existovala v Somálsku zvláštní situace
– přes faktickou anarchii a absenci
centrální vlády se vytvořila částečná
stabilita.

Perspektiva federace pro Somálsko

V roce 2000 byla v Džibuti vytvořena
prozatimní vláda, jež se však v roce
2003 rozpadla. V roce 2004 byla vytvo-
řena pod patronátem Keni nová vláda
– o snaze co nejvíce zapojit co největší
množství klanů vypovídá fakt, že tato
vláda disponuje devadesátičlenným
(!) kabinetem. Vláda je vytvořena na
bázi federalismu – lze předpokládat,
že v případě uklidnění situace vznikne
na území Somálska volná federace.

Komplikace nastala v červenci
2006, kdy sdružení islámských kleriků
a zahraničních bojovníků, tzv. Milice
Islámských soudů, podezřele podobné
afghánskému Talibanu, ovládly Mo-
gadišo, dosud držené ve spárech moc-
ných a nezávislých klanů. Islámské
soudy rychle rozšiřovaly svou svrcho-
vanost po jižním Somálsku, kde zavá-
děly striktní islamistický režim. Pode-
zření na vliv organizace Al-Kajdá bě-
hem léta roku 2006 vedlo USA k zor-
ganizování spolupráce prozatímní vlá-
dy a Etiopie. Během vánočních prázd-
nin 2006 provedla etiopská armáda
s podporou vzdušných sil USA blesko-
vé tažení do srdce Somálska a zničila
vládu Islámských soudů.

Dnes nelze předpovědět budoucí
vývoj. Do Somálska je vyslána mise
Africké unie a na jeho území budou
operovat agenti západních velmocí,
pátrající po agentech Al-Kajdy. Etio-
pie bude pozorně sledovat situaci.

téma

AFRICKÝ ROH – VNITŘNÍ
VÝVOJ A MEZINÁRODNÍ
SOUVISLOSTI

ČTYŘI STÁTY, NACHÁZEJÍCÍ SE NA ÚZEMÍ TZV. AFRICKÉHO ROHU,
ROZPOZNATELNÉHO VÝCHODNÍHO CÍPU AFRIKY, SE ČÍM DÁL VÍC DOSTÁVAJÍ
DO POZORNOSTI SVĚTOVÝCH MÉDIÍ, A TEDY I JEJICH ZÁPADNÍCH
KONZUMENTŮ. AŤ JDE O VÁLKY ČI PŘÍRODNÍ NEŠTĚSTÍ, PŘITAHUJÍ
SOMÁLSKO, ETIOPIE, DŽIBUTSKO A ERITREA VŠECHNY HRŮZY APOKALYPSY.
TYTO ČTYŘI STÁTY PŘITOM PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVOU REPREZENTATIVNÍ
SBÍRKU, POSTIHUJÍCÍ BEZMÁLA VŠECHNY MODELY VNITŘNÍHO
(NE)USPOŘÁDÁNÍ, KTERÉ LZE NALÉZT NA ZBYTKU ČERNÉHO KONTINENTU.

EDUARD HULICIUS

úředník Evropského

parlamentu
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téma

Dalšími pokusy o převrat prošla Ve-
nezuela v letech 1992 a 2002. V roce
1992 potlačila vláda snahu středních
důstojnických kádrů. Stejně tak se
v roce 2002 podařilo Hugo Chávezovi
po jednodenním sesazení z funkce, dí-
ky tlaku velkých vlastníků půdy vrátit
do čela země.

Ústavní systém Venezuely

Venezuela je považována za prezi-
dentskou demokracii. Prezident, vole-
ný většinovým volebním systém na šest
let maximálně na dvě volební období,
je šéfem exekutivy a má právo omezo-
vat ústavní záruky či dokonce pozasta-
vit jejich platnost, to vše však se sou-
hlasem parlamentu. Speciální zákony
mohou ale jeho pravomoci ještě zvýšit.
V průběhu bolívarské revoluce v ro-
ce 2000 například schválilo Národní
shromáždění (venezuelský parlament)
prezidentovi zmocňovací zákon, který
hlavu státu vybavil mimořádnými pra-
vomocemi, s jejichž pomocí mohl vy-
dávat zákony bez souhlasu parlamen-
tu. Obdobná situace panuje i nyní, kdy
současný prezident Hugo Chávez mů-
že po dobu 18 měsíců vládnou pomocí
dekretů. Prezident dále jmenuje vice-
prezidenta a se souhlasem parlamentu
i vládu. Prezidentem Venezuely je již
druhé funkční období socialista Hugo
Chávez, který je považován za repre-
zentanta chudých.

Legislativní moc náleží jednoko-
morovému (do roku 2000 dvoukomo-
rovému) Národnímu shromáždění,
které se skládá ze 167 členů, volených
dle poměrného volebního systému na
pět let, nejvíce však na tři volební ob-
dobí (tři křesla jsou určena zástupcům
původního obyvatelstva).

Nejvyšší soudní institucí je Nejvyšší
odvolací soud, který rozhoduje o ústav-

nosti zákonů. Soudce jmenuje na 12 let
parlament.

Venezuela, na rozdíl od většiny de-
mokratických zemí, však vyděluje ještě
další dvě složky moci – volební a ob-
čanskou. Volební moc zajiš	uje Ná-
rodní volební komise, složená z pěti
členů, volených Národním shromáž-
děním. Občanskou moc zajiš	uje om-
budsman, hlavní veřejsný prokurátor
a generální revizor, kteří jsou zodpo-
vědni za reprezentaci a obranu vene-
zuelských občanů v jejich sporech se
státní mocí.

Venezuelský stranický systém

Ve Venezuele v současnosti působí
několik relevantních politických stran.
Dominantní pozici si udržuje propre-
zidentské Hnutí páté republiky, zalo-
žené Hugo Chávezem v roce 1997.
Strana získala ve volbách v roce 2000
76 ze 165, v roce 2005 pak 114 ze 167
křesel v Národním shromáždění a sta-
la se tak dominantním prvkem vene-
zuelského stranického systému. Hnutí
se hlásí k odkazu revolucionáře Simó-
na Bolívara – demokratickému socia-
lismu a nacionalismu. Na přelomu let
došlo k odtržení části členů a založení
Sjednocené socialistické strany Vene-
zuely.

Další politické strany patří do opo-
zičního tábora – Demokratická akce
(ve volbách v roce 2000 získala
16,11 % hlasů), Projekt Venezuela
(6,94 %) či Sociálně křes	anská strana
Venezuely (5,10 %), které však další
parlamentní volby v roce 2005 s další-
mi dvěma opozičními stranami bojko-
tovaly, čímž umožnily Chávezovu hnu-
tí navýšit podporu na 60 % hlasů
a ovládnout tak Národní shromáž-
dění.

JAK SE VLÁDNE
VE VENEZUELE

HISTORIE SAMOSTATNÉ VENEZUELY SPADÁ DO ROKU 1811, KDY SE ZEMĚ PO
VÁLCE ZA NEZÁVISLOST ODTRHLA OD ŠPANĚLSKA. TENTO MOMENT VŠAK

ZEMI NEPŘINESL STABILITU. PO CELÉ 19. A V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ
STÍHALY ZEMI ČETNÉ OBČANSKÉ VÁLKY, KTERÉ ČASTO ÚSTILY

DO VOJENSKÝCH DIKTATUR. POPRVÉ SE ZEMĚ STALA DEMOKRACIÍ
V ROCE 1958, KDY NA ZÁKLADĚ PODPISU PAKTU Z PUNTO FIJA VYTVOŘILA

PREZIDENTSKÝ SYSTÉM, ZAKOTVENÝ ÚSTAVOU Z ROKU 1961. PO KRÁTKÉM
INTERMEZZU MEZI LÉTY 1962 A 1968, KDY VLÁDLA VOJENSKÁ JUNTA, BYLA

OBNOVENA CIVILNÍ VLÁDA.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

znak Venezuely

partneři CEVRO
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CHAVEZ – TŘETÍ
ZVOLENÍ …

Proč doživotním? K tomu mne vedou
dvě úvahy: předně volby ve Venezuele
přes přítomnost zahraničních pozoro-
vatelů jsou jaké jsou a my máme s ta-
kovými zkušenosti z minulého režimu.
Druhým argumentem je postupná lik-
vidace oposice, která odchází do emig-
race, čímž se hlasovací právo posouvá
ve smyslu zůstavších voličů, tedy chu-
diny, jíž tento režim zatím víc než vy-
hovuje …

Chávez levicovým lídrem latinské
Ameriky

Chávez je nyní hybnou silou levico-
vých tendencí na jižní polokouli
a možná i v Mexicu, a tuto situaci ne-
lze vůbec podceňovat. S touto skuteč-
ností je totiž spojena i jeho zahraniční
politika. Je třeba vidět východní po-
břeží celé Jižní Ameriky, abychom
dostali správnou dimensi této skuteč-
nosti. K tomu je třeba přičíst Bolivii ve
střední části kontinentu a Ecuador na
pobřeží západním. Snad jen skutečně
neobyčejně rafinovaně a citlivě vede-
ná politika prezidentem Lulou v Bra-
zílii, by	 původně silně levicovým vůd-
cem, se začíná trochu těmto tenden-
cím vymykat. Venezuela je ovšem tak-
též jakýmsi „garantem“ nejrůznějších
ministátů v celé karibské oblasti a tato
skutečnost může někdy být rozhodují-
cí při jednání v OSN, kdy i tyto státy
mají svůj hlas jako každý jiný.

Vměšování do vnitřní politiky Bolí-
vie, kde Evo Moráles je též preziden-
tem, jehož drží ti nejchudší z nejchud-
ších a vlivná skupina „los cocaleros“,
se stalo mezinárodním problémem
mezi Venezuelou a Peru a vedlo ke
skutečnosti, že Venezuela vystoupila

ze Svazku Andských zemí (Comuni-
dad Andina). Dokonce došlo na pře-
chodnou dobu i k přerušení vzájem-
ných diplomatických vztahů, které by-
ly teprve před třemi měsíci opět obno-
veny.

Specifikem zahraničních vztahů
Venezuely jsou vztahy s Kolumbií.
Kolumbie, země na níž je zaostřen je-
den ze směrů politiky USA vzhledem
k pašování drog na severní polokouli,
by ráda byla viděna jako země prospe-
rující a bez problémů. Je třeba však
připomenout, že na jejím území dosud
operují povstalecké, možno říci velmi
dobře organizované, skoro vojenské
jednotky, okupující rozlohu zvící Švý-
carska … Při akutním nebezpečí pro
tyto jednotky je snadné volně přejít
společnou kolumbijsko-venezuelskou
hranici a tam vyčkat „až se bouře“ pře-
žene. To samozřejmě vyvolává vel-
ké napětí mezi těmito sousedními ze-
měmi.

Nafta a zemní plyn udržují Venezuelu
v mezinárodním kontaktu

Venezuela je zemí asociovanou
k MERCOSUR, což jsou Argentina,
Uruguay, Paraguay a Brazílie. Vene-
zuela se snaží, aby zůstala v integritě
Jižní Ameriky a díky svému radikální-
mu sociálnímu režimu se nedostala do
isolace.

Venezuelu jako zemi však nelze
rozhodně nijakým způsobem podce-
ňovat a to i při velkých vnitřních eko-
nomických problémech. Snad jen pro
informaci uvádím, že minulý týden
nebylo na trhu v prodejnách maso
a bylo nahrazováno kuřecím, avšak
porcovaným. Venezuelské přírodní
bohatství, a to nejen naftové, ale zem-
ního plynu a některých vybraných mi-
nerálů je zárukou, že Venezuela se ne-
dostane do ekonomické isolace. Je vý-
znamným členem zemí produkujících
ropu (OPEC) a má vliv i na stanovová-
ní ceny za barel vytěžené ropy na svě-
tových trzích. To vše na rozdíl od Ku-
by, která byla a je osamocena, i když
prezident Chavez vyměnil kubánské
lékaře a techniky za naftu … což Kubě
pomáhá vcelku přežívat.

Vra	me se ke třetímu zvolení Cha-
veze. Možná, že by to nebyl až takový
problém, kdyby si Chávez nenechal
odsouhlasit parlamentem vládnutí po-
mocí prezidentských dekretů. Nyní po
dobu osmnácti měsíců může ve Vene-
zuele udělat co chce, aniž by někdo
mohl cokoliv namítat. A je obecně
známo, že chce nastolit vládu socia-
lismu a provést totální znárodnění
pracovních prostředků. Peruánskému
prezidentovi Fujimorimu tento způ-
sob vládnutí, by	 takto zlikvidoval zej-
ména hnutí povstalců Sendero lumi-
noso , zlomil postupně vaz a v očích ze-
mí Evropské unie je veden jako abso-
lutistický mocipán …

Vztahy EU–Venezuela spíše bilaterální

Ekonomické vztahy mezi Evropskou
unií a Venezuelou jsou vedeny spíše
na bilaterálních smlouvách jednotli-
vých evropských zemí, nebo	 Evrop-
ská unie zastávala a asi ještě i po Ví-
deňské konferenci z roku 2006 zastává
názor, že bude vyjednávat pouze s ce-
lou Comunidad Andina. Je pravda, že
proti tomuto postupu EU brojí i Peru,
které je hospodářsky poměrně stabili-
zovanou zemí a vyjednalo si samostat-
nou Dohodu s USA. Proto chce podo-
bnou dohodu i s EU.

TŘETÍ ZVOLENÍ PRESIDENTA, GUERILLERA, COMANDANTE CHAVEZE
PROVÁZEL V ČESKÉ REPUBLICE OPĚT ABSOLUTNÍ NEZÁJEM, NEJEN
OBECNÉHO PUBLIKA, ALE I TZV. ZAINTERESOVANÝCH „BIJCŮ“ ZA LIDSKÁ
PRÁVA NA KUBĚ ČI VE SVĚTĚ. DOŽIVOTNÍ ZVOLENÍ CHAVEZE PREZIDENTEM
VENEZUELY JE OPRAVDOVÝM PROBLÉMEM, I KDYŽ NE TOLIK PRO EVROPU,
JAKO PRO ZBÝVAJÍCÍ SVĚT.

JAN KOPECKÝ

předseda České

iberoamerické společnosti

Chávez je nyní hybnou silou levico-
vých tendencí na jižní polokouli
a možná i v Mexicu, a tuto situaci ne-
lze vůbec podceňovat. S touto skuteč-
ností je totiž spojena i jeho zahraniční
politika.
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ZEMĚ S OBROVSKÝM

POTENCIÁLEM

téma

Indie je dnes na rozdíl od komunistic-
ké Číny nejlidnatější demokratickou
zemí na světě (1,1 mld. obyvatel) –
s britskými demokratickými tradicemi
zakotvenými v indické ústavě. Do ro-
ku 2040 indická populace čínskou po-
pulaci přeroste. Rozvoj její ekonomi-
ky není tažen průmyslem, ale služba-
mi. Ty se podílejí na tvorbě indického
HDP vysokými padesáti procenty.

A indické nevýhody (nedostatky)?
Ty mají dva názvy: korupce a energie.
S indexem korupce na úrovni 2,9
(Transparency International) si Indo-
vé „lebedí“ na 90. místě pomyslného
světového korupčního žebříčku, což se
dá v překladu do ekonomické řeči
označit za dodatečné náklady podni-
kání. Dodatečné náklady podnikání
vznikají i zmíněným nedostatkem
elektrické energie.

Promarněné 20. století

První stránka novodobé hospodářské
historie Indie byla napsána krátce po
druhé světové válce. Země, která spa-
dala po několik desetiletí pod britskou
správu (britská kolonie), se vydala
v roce 1947 na cestu vlastní samostat-
nosti. Po politické stránce se vstup sa-
mostatné Indie na mezinárodní scénu
povedl téměř dokonale. Indie si na
rozdíl od mnoha zemí v regionu ucho-
vala parlamentní demokracii získanou
od Britů, díky čemuž se obloukem vy-
hnula „komunistickému chaosu“, za-
chvacujícímu její okolí (Čína, Severní
Korea, Vietnam).

Po hospodářské stránce se však In-
dii příliš nedařilo. Političtí představi-
telé země (např. Indíra Gándhíová) se
zhlédli v socialismu a státním inter-
vencionalismu, čímž jakýkoliv náznak
hospodářského růstu odsoudili k záni-
ku již v samém počátku.

Cesta reforem

Skutečná hospodářská revoluce pro-
běhla v Indii v červenci 1991. Indie se
tehdy nacházela na prahu finančního
kolapsu a indickým obyvatelům ne-

zbývalo prakticky nic jiného, než do
svého čela poprvé od získání nezávis-
losti postavit osobnost, která by pro-
vedla tolik potřebné reformy. Touto
osobností se stal Manmohan Singh,
jenž se do reforem pustil z pozice mi-
nistra financí ve vládě Narasinha Ráa.

Manmohan Singh během několika
měsíců otevřel Indii okolnímu světu,
zrušil celou řadu regulačních opatření,
snížil množství dovozních cel a částeč-
ně zredukoval neúnosně rozrostlou
státní byrokracii. V průběhu několika

málo let se mu díky těmto nezbytným
krokům podařilo postavit Indii poprvé
v novodobé historii na nohy – růst in-
dické ekonomiky se až na výjimky za-
bydlel v mantinelu 6 až 8 procent a do
země se díky levné a anglicky mluvící
pracovní síle přesouvalo čím dál více
významných zahraničních společností.

Informační velmoc

K dalšímu zlomovému okamžiku in-
dických hospodářských dějin došlo
v roce 1999. Světová veřejnost, hnána
obavami z kolapsu počítačových systé-
mů (problém Y2K), vytížila softwaro-
vé specialisty v USA a Evropě tako-
vým způsobem, že je prakticky donuti-
la odmítat veškeré nové zakázky.
Mnohé americké, britské, australské
a japonské firmy musely proto hledat
jinde. Například v Indii. Tam na ně če-

kalo překvapení – indičtí programáto-
ři byli stejně schopní jako jejich kole-
gové na západě, avšak 10krát levnější.
Tímto krokem fakticky odstartovala
nová etapa indických a prakticky i svě-
tových hospodářských dějin.

Pokud se podíváme na současnou
hospodářskou situaci v zemi, zjistíme,
že Indie sklízí plody výše popsaných
reforem a událostí. V roce 2005 rostla
indická ekonomika tempem 8,0 %,
o rok později se indické hospodářství
zvedlo podle předběžných odhadů
o 8,9 % a pro rok 2007 je očekáván
hospodářský růst ve výši 7 až 9 %. Ta-
hounem indické ekonomiky jsou
v poslední době již zmíněné telekomu-
nikace, zatímco v roce 1993 tvořily te-
lekomunikace přibližně 1,2 % indické-
ho hrubého domácího produktu,
v průběhu roku 2006 se jejich podíl vy-
houpl na necelých 6 %.

Stranou samozřejmě nezůstaly ani
ostatní hospodářské obory. Mohutně
se v Indii rozvíjí automobilový průmysl
(růst cca + 15 % ročně), stavebnictví,
bankovní sféra, ubytování, stravování,
služby spojené s cestovním ruchem,
zemědělství.

V první polovině roku 2005 byla po
vzoru vyspělého světa v celé zemi za-
vedena daň z přidané hodnoty (DPH)
ve výši 12,5 %. Indická vláda si od to-
hoto kroku slibuje především stabili-
zaci státních financí, jejichž schodek
se pohybuje dlouhodobě na hranici
10 % HDP.

POKUD V SOUČASNÉ DOBĚ OZNAČUJEME ZA KANDIDÁTA NA POZICI SVĚTOVÉ
HOSPODÁŘSKÉ SUPERVELMOCI 21. STOLETÍ ČÍNU (JAKO NÁSTUPCE USA),
DOPOUŠTÍME SE JEDNÉ „DROBNÉ NEPŘESNOSTI“ – ZAPOMÍNÁME NA INDII.

TU PŘITOM OPOMÍJÍME ZCELA NEPRÁVEM. HOSPODÁŘSKÝ POTENCIÁL
INDIE JE TOTIŽ V MNOHA OHLEDECH DALEKO VĚTŠÍ, NEŽ JE TOMU

V PŘÍPADĚ ČÍNY.

JOSEF ZEMÁNEK

šéfredaktor portálu

euroekonom.cz

Vstupní brána do světa financí,
ekonomie a hospodářské politiky.

Manmohan Singh během několika
měsíců otevřel Indii okolnímu světu,
zrušil celou řadu regulačních opatře-
ní, snížil množství dovozních cel a čás-
tečně zredukoval neúnosně rozrostlou
státní byrokracii.
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OZBROJENÉ SÍLY
A KONFLIKTY
V 21. STOLETÍ

V tomto prostředí se budou pohybo-
vat ozbrojené síly a probíhat ozbroje-
né konflikty, bez ohledu na příčiny
vzniku a rozsah střetů. Jejich analýza,
klasifikace a pochopení je sice klíčové
pro úspěšné vítězství a dosažení poli-
tického cíle ozbrojeného boje, nicmé-
ně rozhodujícím je nadále prostředí
a širší rámec, v němž se tyto sociální
procesy odehrávají. Přitom je třeba
zdůraznit následující logickou řadu:
dominující způsob tvorby bohatství se
odráží v podobě převládající ekonomi-
ky, což má přímý vliv na formu společ-
nosti a její fungování. Vše dohromady
přímo ovlivňuje podobu a organizaci
ozbrojených sil. Každá „vlna“ má tedy
své bojovníky a přitom příslušnost
k dané „vlně“ nesmí znamenat rezig-
naci na metody vedení války na úrovni
jiných vln.

Ozbrojené síly nejrozvinutější třetí
vlny informační revoluce se tak musí
umět postavit protivníkovi v boji muže
proti muži s použitím primitivních
zbraní, stejně tak musí ovládat metody
masové druhé vlny, jejíž vrchol před-

stavuje jaderná zbraň, a konečně, musí
plně navyknout a ovládnout výdobytky
své vlastní civilizace a fungovat ve
struktuře „sítě“. Sí	 je přitom charak-
teristická jak globální interdependent-
ní ekonomice a politickým systémům,
tak se do její podoby logicky vtělují
i ozbrojené síly. Patrné přitom je, že
nejmodernější třetí vlna dominuje
v nejrozvinutějších státech světa
a z pohledu ozbrojených sil zejména
v USA, Velké Británii a Francii.

Klíčem je efektivní využití znalostí

Také v Evropě se pro moderní armády
stávají zaklínadlem pojmy, které vy-
jmenovává například Výchozí dlouho-
dobá vize evropských obranných
schopností a kapacitních potřeb z října
2006. Všem je společné efektivní vy-
užití znalosti – informace jako základ
operačních úspěchů, distribuce infor-
mace v systému v reálném čase, zna-
lostní převaha, senzory, výpočetní
technika, a to vše v rámci tzv. network-
-enabled capability.

Nezbytně musí být také reformová-
ny struktury obranných rozpočtů ve
prospěch podílů vynaložených pros-
tředků na operační nasazení, výzkum
a vývoj, akvizici vojenské techniky
a nákup technologií. K tomu bude nut-
né obecně navyšovat celkové obranné
výdaje a současně krátit podíl výdajů
personálních. Doporučuje se, aby vý-
daje do výzkumu, vývoje a akvizice by-
ly minimálně na úrovni 25 %, osobní
výdaje nesmí přesahovat 40 % (evrop-
ský průměr je přitom přes 50 %), zbý-
vající prostředky mají být použity zej-
ména k výcviku a k operačním nasaze-
ním ozbrojených sil. V rámci NATO
se členské země zavázaly, že 40 % je-
jich ozbrojených sil bude schopno
operačního nasazení a 8 % se bude
operací účastnit v každém okamžiku.
Ne všechny země jsou v plnění těchto
nároků úspěšné a Česká republika na-
plňuje jen druhý požadavek. Z pohle-
du rozpočtu resortu obrany je však si-
tuace alarmující. Podle údajů Minis-
terstva obrany ČR je jeho schválený
rozpočet na rok 2007 ve výši 2,806 mi-
liardy Kč, což představuje pouhých
1,56 % hrubého domácího produktu.
Přitom doporučeným existenčním mi-
nimem jsou 2 % HDP.

S ohledem na zvyšující se tempo
růstu vzájemné závislosti bychom ne-
měli brát otázky globální bezpečnosti
na lehkou váhu a nevhodně je ideolo-
gizovat. Jejich politizace a veřejná ko-
munikace by však měly zůstat zacho-
vány. Příprava a budování akceschop-
ných moderních ozbrojených sil při-
pravených bojovat v konfliktech 21.
století sem bezesporu také patří.

INFORMAČNÍ VĚK JE V SOUČASNOSTI JIŽ POSTUPNĚ PŘEVLÁDAJÍCÍ FÁZE
VÝVOJE EKONOMIKY, KDY SE DOMINANTNÍM ZPŮSOBEM TVORBY BOHATSTVÍ
STÁVÁ INFORMACE, JEJÍ ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE, PŘEMĚNA A PŘIDANÁ
HODNOTA. SOUČASNĚ STÁLE FUNGUJÍ EKONOMIKY „DÝMAJÍCÍCH KOMÍNŮ“
OZNAČOVANÉ ALVINEM A HEIDI TOFFLEROVÝMI JAKO EKONOMIKY MASOVÉ
PRŮMYSLOVÉ VÝROBY DRUHÉ VLNY. A KONEČNĚ EXISTUJÍ I TAKOVÉ
OBLASTI A V NICH PŘEVLÁDAJÍCÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ LZE OZNAČIT JAKO
ORGANIZACE PRVNÍ VLNY, TOTIŽ ZEMĚDĚLSKÉ.

JAN ZÁVĚŠICKÝ

Mezinárodní politologický

ústav Masarykovy univerzity

Tři texty analyzující právní prostředí pro podnikatele z různých pohledů. Článek vedoucí katedry
ekonomie a managementu Vysoké školy CEVRO Institut Ilony Bažantové hodnotí negativní aspekty
českého právního řádu, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut Petr Kolář analyzuje legislativní
aspekty právního řádu ČR. Závěrečný příspěvek Michala Barboříka přináší přehled nejdůležitějších
právních předpisů ovlivňujících živnostníky a malé a střední podnikatele, doplněný o užitečné odkazy.

CEVRO vydalo čtvrtý díl edice Analýzy:
Právní prostředí podnikatele. ANALÝZY
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Zahraniční politika většiny evropských zemí
se soustředí zejména na vztahy se svými
evropskými partnery či Spojenými státy.
Jak důležité ze strategického hlediska jsou
pro Českou republiku vztahy ze zeměmi na-
příklad z jižní Ameriky či Afriky?

Česká republika, stejně jako ostat-
ní státy, má hlavní zájem na rozvoji
dobrých vztahů se sousedními státy
a posilování regionální spolupráce,
velkou důležitost má dále posilování
spojeneckého a partnerského zapoje-
ní České republiky do Severoatlantic-
ké aliance a Evropské unie. Naším
strategickým zájmem je posilování eu-
roatlantické vazby. V Evropské unii je
pro nás důležitá spolupráce v rámci
evropského sousedství a snaha prosa-
dit politické, ekonomické a bezpeč-
nostní zájmy České republiky zejména
v zemích západního Balkánu a vý-
chodní Evropy. Z ekonomického hle-
diska je naší prioritou jihovýchodní
Asie, z bezpečnostního hlediska se na-
še pozornost soustře�uje na Blízký
Východ. Rovněž se snažíme o posilo-
vání vztahů se státy Jižní Ameriky
a Afriky, musíme však přitom mít na
zřeteli naši velikost a možnosti.

Velká pozornost se v současnosti soustředí
na vývoj v jižní Americe, jaké vztahy má
Česká republika s režimy na tomto konti-
nentu?

Česká republika udržuje diploma-
tické vztahy s těmito zeměmi přímo
úměrně své velikosti a geografické
vzdálenosti těchto států. Vzhledem
k tomu, že podpora lidských práv a de-
mokracie jsou jedním z hlavních pilířů
české zahraniční politiky, zvláštní po-

zornost je věnována Kubě. Česká re-
publika dlouhodobě kritizuje porušo-
vání lidských práv na Kubě a zasazuje
se o podporu demokracie v této zemi.

Angažuje se Česká republika nějakým způ-
sobem v řešení lokálních konfliktů, napří-
klad mezi Indií a Pákistánem, na Srí Lance
apod.?

Do stabilizace krizových oblastí se
Česká republika aktivně zapojuje
v rámci mezinárodních organizací,
a to i v případě zmíněných konfliktů.
Míra našeho zapojení je obdobně jako
v bilaterálních vztazích přímo úměrná
velikosti a možnostem naší země, a zá-
visí také na prioritách české zahranič-
ní politiky, naše angažmá je tedy vý-
razně vyšší např. v zemích bývalé Ju-
goslávie, ale také v Iráku nebo v Af-
ghánistánu.

Existuje ve vztazích České republiky napří-
klad s africkými zeměmi kontinuita, či mu-
sely být po roce 1989 navázány nové kon-
takty?

Česká republika nemusela navazo-
vat nové kontakty, ale samozřejmě cíle
a zájmy československé a poté české
zahraniční politiky se před a po roce
1989 výrazně proměnily.

Ve které oblasti mimo euroatlantický pros-
tor jsou do budoucna nejvyšší priority Čes-
ké republiky?

Hlavní priority jsou v souladu
s hlavními zájmy České republiky, a	
už například bezpečnostními, nebo
ekonomickými. V souladu s těmito
zájmy se samozřejmě částečně utváří
také tematické priority, jako např.

priority české rozvojové a transfor-
mační pomoci. Jednou z hlavních
priorit české zahraniční politiky je
bezpochyby oblast západního Balkánu
a východní Evropy, pokud mám hovo-
řit o oblastech mimo euroatlantický
prostor, naše angažmá je výrazné
např. v Iráku a Afghánistánu, kde
jsme zapojeni jednak ve vojenských
misích, ale důležitá je právě také naše
rozvojová a transformační pomoc. Na-
še rozvojová pomoc má své priority
v Angole, Bosně a Hercegovině, Je-
menu, Moldavsku, Mongolsku, Srb-
sku, Vietnamu a Zambii, transformač-
ní pomoc je zaměřena kromě států bý-
valé Jugoslávie mimo jiné na státy jako
je Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Kuba
a Barma. Jinak by samozřejmě vypa-
dal výčet států, kde máme naše hlavní
ekonomické priority, z bezpečnostní-
ho hlediska se výrazně věnujeme blíz-
kovýchodnímu regionu.

Tomáš Pojar / Podpora lidských
práv je jedním z hlavních pilířů
české zahraniční politiky

Tomáš Pojar (* 1973)
• náměstek ministra zahraničí pro

dvoustranné vztahy
• ředitel nadace Člověk v tísni

(1997–2005)
• absolvent Amercian International

School in Israel a stáže
Reagan-Fascell Democracy
Fellowship

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

15 LET ZAHRANIČNÍpolitiky ODS
IVAN LANGER JAN ZAHRADIL
OLDŘICH VLASÁK PETR SOKOL
LADISLAV MRKLAS (ed.)
ZBYNĚK KLÍČ (ed.)

|
|

CEVRO vydalo k výročí 15 let ODS publikaci, mapující vývoj jejích zahraničně-politických koncepcí. Publikace
sestává ze tří částí – v ṕrvní je analyzován vztah ODS k EU, regionální a ḿístní úroveň zahraniční politiky ODS a
vývoj mezinárodních kontaktů ODS. Druhá část přináší pohled na vývoj zahraniční politiky ODS ve vztahu k různým
regionům či institucím a ḱonkrétní příklady chování ODS v d́ůležitých zahraničně-politických otázkách. Závěrečná
část pak obsahuje souhrn nejdůležitějších dokumentů, týkající se zahraniční politiky, a óbrazovou přílohu.
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Německé předsednictví EU již v závě-
ru předsednictví finského přinášelo
spoustu otazníků. Týkaly se zejména
toho, co bude hlavním tématem, či
hlavní přidanou hodnotou nástupu
„vládnutí“ tohoto zakládajícího člena,
který bývá také nazýván motorem či
skalním kamenem evropské integra-
ce. Velké očekávání bylo zřejmě vyvo-
láno i zvědavostí, co bude znamenat
politický posun od Schröderových so-
cialistů ke křes	anským demokratům,
vedených poprvé v historii Německa
kancléřkou, nekatoličkou (protes-
tantkou), a k tomu ještě pocházející
z bývalého NDR, Angelou Merkelo-
vou.

Německá kancléřka opravdu zača-
la v posledních měsících roku 2006 ob-
jíždět jednotlivé státy Evropy a sezna-
movat je se svým programem. Již teh-

dy začalo být jasné, že jedním ze sil-
ných témat je pro ni znovuoprášení
Ústavní smlouvy. Souběžně s tím na-
stupuje na post předsedy Evropského
parlamentu Hans-Gert Pöttering, je-
hož úzké propojení s Angelou Merke-
lovou není žádným tajemstvím, a ten
v úvodní řeči k zahájení svého dva a
půlletého funkčního období seznámil
parlament i veřejnost se svým tříbodo-
vým plánem, z něhož nejdůležitějším
bodem je, jak on sám říká – zachráně-
ní co největší části Ústavní smlouvy,
její znovunastolení, snaha o dokonče-
ní ratifikačního procesu v zemích, kde
ještě k ratifikaci nedošlo (mimo jiné
i v České republice) a v zemích, kde
Ústava byla odmítnuta, znovuotevření
rozhovorů a obnovení hlasování o do-
kumentu, který bude mít pouze drob-
né kosmetické změny.

Velmi zvláštní je, že tento přístup
vyvolává velké množství rozpaků, ale
jen velmi málo odmítavých reakcí.
Odpůrci Ústavy nad tím mávají rukou
a tvrdí, že není třeba se ničeho takové-
ho obávat, že se jedná pouze o haraše-
ní zbraněmi, a že evropská ústavní
smlouva je již stejně definitivně mrtvá.
Příznivci pak samozřejmě tuto inicia-
tivu vítají. Já se domnívám, že nejdů-
ležitější na tomto problému je však to,
jaké demokratické principy ve stávají-
cí Unii platí a jestli je skutečně možné
přijmout precedent, aby se po nepřije-
tí nějaké právní normy znovu o stej-
ném obsahu hlasovalo! Řádné rozho-
dování o nových právních normách
pak tímto změníme na ruletu, ve které
se bude tak dlouho hazardovat, dokud
nepadnou ta správná čísla, která chtějí
ti, co EU fakticky ovládají.

Lednový orkán napáchal mimořádné
škody po celé Evropě. Nevyhnul se ani
NP Šumava. Stromy poměrně dobře
odolávají rychlosti větru do 100
km/hod. Při vyšší rychlosti za sebou
nechává vítr již rozvrácené a nebo zce-
la zničené lesy.

V této době ochranáři a Minister-
stvo životního prostředí ČR opět dis-
kutují o tom, zda kalamitu na Šumavě
zpracovat celou, či část stromů pone-
chat osudu. Podle stále zastřených od-
hadů nyní leží v parku necelých 700
tis. m3. Už jen to, co leží v prvních zó-
nách (cca 40 tis. m3), stačí při nezpra-
cování na to, aby vznikla další kůrov-
cová kalamita.

Bohužel, zastánci rozumné ochra-
ny lesů proti lýkožroutu smrkovému
a postupné přeměny šumavských lesů

na smíšené, jsou dnes potupně ozna-
čováni za „přátele sekery a pily“. Nej-
různější environmentální skupiny,
které dnes rozhodování o osudu Šu-
mavy ovlivňují, si neuvědomují, že
i pouhá prodleva při zahájení likvida-
ce větrné kalamity může přinést neza-
stavitelné následky pro celou oblast.
Existují stovky učebnic a vědeckých
publikací o působení kůrovce a o ne-
bezpečných důsledcích jeho přemno-
žení. Na druhé straně existují teorie
nevládních organizací, jejichž členové
však za důsledky svých přání nenesou
sebemenší zodpovědnost.

Starostové na Šumavě již řadu let
obhajují nezbytnou obměnu smrko-
vých monokultur za buky a jedle tam,
kde je to možné. Ale ti, kteří chtějí
bezhlavě rozšiřovat bezzásahové zóny

v čistě smrkových lesích neslyší, nevidí
a překrucují fakta. Ve skutečnosti je
to tak, že změně dřevinné skladby brá-
ní. Vědci, lesníci i ekologové se sho-
dují v tom, že pokud budou smrkové
lesy zahrnuty do bezzásahového úze-
mí bez předchozí úpravy dřevinné
skladby, tak zde potřebný smíšený les
nevznikne.

Cožpak nejsme dostatečně pouče-
ni z minulých kalamit? Bude vedení
NPŠ a ministerstva životního prostře-
dí donekonečna poslouchat nevládní
organizace, které nám tvrdí, že Šuma-
vě nic nehrozí? Vyzývám vedení Ná-
rodního parku Šumava, aby neprodle-
ně a důsledně zahájilo celkovou likvi-
daci větrné kalamity a ochránilo tak
Šumavu před následky, které známe
z minulosti.

MIROSLAV OUZKÝ

poslanec EP

NĚMECKÁ HRA S RUSKOU RULETOU

KALAMITU V NP ŠUMAVA
JE POTŘEBA ZLIKVIDOVAT

TOMÁŠ JIRSA

senátor, starosta Hluboké

nad Vltavou
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Sazba daně ve výši 17–19 %. Tak zní
poslední verze návrhu rovné daně.
Znamená to tedy opuštění od mediál-
ně exponované sazby 15 %, kterou
měla ODS ve svém předvolebním
programu.

S jistou určitostí v tuto chvíli nelze
určit dopady na plátce, nebo	 nebyly
zveřejněny nejdůležitější parametry
vztahující se k tomuto konceptu, jako
je nezdanitelné minimum, resp. slevy
na dani, nebo zda se bude systém
obou instrumentů kombinovat. Nic-
méně ministerstvo financí má zatím
přes deset alternativ, u kterých je
možné, že budou aplikovány na daňo-
vý systém. Lze předpokládat, že bude
zvolen spíše nástroj slev na dani, ne-
bo	 více zvýhodňuje nízkopříjmové
skupiny. Tak zní i první podklady zve-
řejněné ministerstvem financí.

I přes neznalost nejdůležitějších
segmentů, sociální demokraté ústy
svého „experta“ Bohuslava Sobotky
straší lidi výpadkem příjmů ve výši 120
mld. korun a zároveň tím, že lidé za-
platí na daních více než doposud. Te-
dy: rovná daň zvedne lidem odvody,
ale výpadek ve státním rozpočtu bude
díky zvýšeným odvodům 120 mld. ko-
run.

Druhým zásadním argumentem
socialistů proti zavedení je „solidarita
bohatých s chudými“. I v tomto přípa-
dě nevede soc. dem. k českým obča-
nům fér hru a neříká pravdu. V České
republice totiž rovná daň již existuje.
A to ve formě sociálního pojištění.
Každý, kdo platí daně, měsíčně odvádí
státu spolu se zaměstnavatelem 34
procent na sociálním pojištění. V pra-
vém slova smyslu se nejedná o pojiště-

ní, protože stát neuzavírá se zaměst-
nanci pojistnou smlouvu. V tom pří-
padě je to tedy daň. A jelikož každý
platí tuto daň stejnou, musí jít o rov-
nou daň.

Avšak i přesto, že koaliční kompro-
mis zní 17–19 %, považuji to za kom-
promis špatný, nebo	 u rovné daně šlo
nejen o to daně snížit, nýbrž je přede-
vším zjednodušit. V tuto chvíli se již
dozvídáme, že nízkopříjmová skupina
bude mít takovou slevu na dani, další
skupina ji bude mít nižší a u další se
bude aplikovat instrument nezdani-
telného minima. To příliš nenahrává
zjednodušení a zprůhlednění celého
systému. V tomto ohledu bych se pře-
ce jen vrátil k původnímu návrhu
15 %, protože nijak nedělí příjmové
skupiny a na všechny aplikuje stejná
pravidla.

Ve středu 17. ledna 2007 vysvětloval
Lubomír Zaorálek jak chce sociální
demokracie do budoucna zabránit
svým poslancům, aby hlasovali jinak
než v souladu s nedílnou velitelskou
pravomocí politruka socialistické ar-
mády, jak demokraticky nařídí vedení
strany růže.

Vzpomněl přitom na Etický kodex,
který musel každý kandidát ČSSD
před loňskými volbami podepsat, aby
se vůbec dostal na kandidátku. Mimo
jiné se v něm podle Zaorálka píše, že
zvolený poslanec nepřestoupí během
trvání svého mandátu do jiné strany,
ani neumožní vznik vlády konkurenč-
ní strany. A kdyby prý všechny strany
podepsaly stejný kodex a kdyby se
všichni poslanci parlamentních stran
kodexem řídili, k ničemu takovému,

jako byl odlišný názor poslanců Po-
hanky a Melčáka, by nemohlo dojít.
Ano, kdyby nikdo nekradl, ani nejez-
dil rychle po dálnici a nemlátil doma
děti, mohli bychom pomalu zrušit
i policii a soudy.

V sobotu 20. ledna ale sám předse-
da strany Jiří Paroubek vymyslel ještě
komičtější ideu. Prohlásil, že by chtěl,
aby byl schválen zákon „proti politické-
mu přeběhlictví“. Soudy by prý měly
zkoumat motivy poslanců, kteří hlasu-
jí jinak než je vlastní strana zaváže.
Konzultovat to chce se svými stranic-
kými právnickými experty, např. se
Zdeňkem Jičínským. Nevím, co na to
spolutvůrce první socialistické ústavy,
ale v té dnešní se v Článku 27 říká:

„… Poslance ani senátora nelze po-
stihnout pro hlasování v Poslanecké

sněmovně nebo Senátu nebo jejich or-
gánech …“

Soudně to tedy také nepůjde, takže
budou muset v Lidovém domě vymys-
let nějaký lepší způsob, jak zajistit dis-
ciplínu spolustraníků nejen na sedm
měsíců, ale na celé volební období.
Třeba by mohli oprášit metodu Miro-
slava Sládka, ten pro hladké fungová-
ní Republikánské strany nechával ko-
legy podepisovat dvoumilionovou
směnku.

A společně s jinými, mediálně líbi-
vými akty by to určitě fungovalo! Jen
nevím, jak se to bude slučovat s dalším
přáním Jiřího Paroubka proměnit
stranu v objekt zájmu mládeže. Ale
možná, že touží mít více takových, ja-
ko je mladý starosta Brna-střed, Mi-
chal Bortel.

SOCIALISTÉ VE SKUTEČNOSTI
ROVNOU DAŇ SCHVALUJÍ

DISCIPLÍNA MUSÍ BÝT!
VÍT BLAHA

krajský zastupitel

Jihomoravského kraje

MICHAL JANOUŠEK

zastupitel města Trutnova
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PRAHA 5 ZNÁ
SVÉHO PODNIKATELE
ROKU 2006

hydepark

Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo ve vino-
téce Zlatý had v Plaské ulici na Smí-
chově slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže vyhlášené občanským sdruže-
ním Hospodáři a radnicí Prahy 5 Pod-
nikatel Prahy 5 roku 2006. Od září až
do konce loňského roku mohli lidé no-
minovat podnikatele, kteří by podle
nich měli být nositelem hrdého titulu
Podnikatel Prahy 5. Své nominace
mohli zasílat prostřednictvím anket-

ních lístků, které byly k dispozici na
různých akcích sdružení Hospodáři,
měsíčníku pro malé a střední podnika-
tele Hospodář, v měsíčníku městské
části Praha 5 Pražská pětka apod. Je-
dinou omezující podmínkou bylo, že
podnikatel musí mít sídlo nebo provo-
zovnu firmy na Praze 5.

Týden před vyhlášením výsledků
zasedla porota, složená ze zástupců in-
stitucí, které se na organizaci soutěže
podíleli – sdružení Hospodáři, radnice
Prahy 5, Obvodní hospodářské komo-
ry Prahy 5, České spořitelny a měsíční-
ku MČ Praha 5 Pražská pětka. Porota
z došlých nominací vybrala nejprve
šest podnikatelů do užšího výběru

a z nich poté vítěze – vybíralo se na zá-
kladě dosažených úspěchů v oboru, re-
ferencí klientů, počtu nominací a také
podle přínosu pro Prahu 5. „Komise
se shodla na jednom vítězi, vybrali
jsme v podstatě toho, kdo nejvíce
ovlivnil současnou tvář Smíchova, pře-
devším jeho centrální část, nějakou
velkou akcí, která tu byla v loňském
roce dokončena,“ řekl k výběru vítěze
ještě před vyhlášením Jan Hlaváček.

„Myslím, že je to opravdu velký po-
čin,“ dodal. Do užšího výběru se dos-
tali manželé Jan a Ivana Kalašovi za
rekonstrukci a zprovoznění paláce
Austria, Robert Sekera, majitel firmy
RS Development, za projekt Nové
Košíře, Vladimír Krištof (Three Brot-
hers) za rekonstrukci rozsáhlé used-
losti v Hlubočepích.

Večer lehce neformální

Omezené kapacity vinotéky Zlatý had
praskaly při vyhlašování výsledků sou-
těže Podnikatel Prahy 5 roku 2006 ve
švech. Přestože se jednalo o akci jen
pro zvané, nebyl slavnostní večer poja-

tý jako pompézní akce pro škrobené
snoby. Hlavním cílem organizátorů
bylo vytvořit příjemnou atmosféru, ke
které přispělo i chutné občerstvení
a dobré, kvalitní víno ze zdejších zá-
sob. K neformální atmosféře večera
přispěl i moderátor Jiří S. Richter,
který neváhal odlehčit atmosféru hu-
morem – v tom mu pilně sekundovala
jeho spolumoderátorka a zároveň zpě-
vačka Šárka Marková. Večer tak osvě-
žilo několik humoristických tematic-
kých okének.

Další krok pro Hospodáře

Program začal krátce po sedmé hodi-
ně, kdy moderátor Jiří S. Richter
představil jednotlivé členy komise
a partnery soutěže. Večer pak otevřel
krátký proslov jednoho z duchovních
otců Hospodářů a člena komise Jana
Hlaváčka. „Já jsem minulé čtyři roky
působil jako radní na městské části
a před tím jsem působil právě jako ten
živnostník, který podniká na základě
svého živnostenského oprávnění,
a řekl jsem si, že musíme něco pro
podnikatele udělat, protože jsem znal
všechny ty peripetie, kterými prochá-
zejí,“ řekl Jan Hlaváček a zároveň
představil svého nástupce ve funkci
radního pro živnostenskou problema-
tiku Aleše Kohouta, který také zná na
vlastní kůži radosti i strasti soukromé-
ho podnikání.

Kromě bývalého radního pro pod-
nikání Jana Hlaváčka vystoupil se
svým proslovem i vedoucí živnosten-
ského odboru úřadu MČ Praha 5 Josef
Bláha.

Ocenění pro Austrii

Trofej pro vítěze nakonec získali man-
želé Kalašovi za rekonstrukci paláce
Austria. Vítězové si cenu nepřevzali
osobně, cenu za ně převzal bratr Jany
Kalašové Jiří Hofman, který informo-
val přítomné, že ocenění podnikatelé
jsou toho času na Slovensku, kde se
účastní charitativní akce pořádané
hnutím Lions Club International.

ROMAN PETERKA

ředitel občanského sdružení

Hospodáři.cz

Mgr. Josef Šíma, vedoucí živnostenského odboru Prahy 5
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POLITICKÁ REKLAMA
Tvoje cesta bude měřit 0,39 míle a zabere 58 minut /

Práce s databázemi voličů

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

V minulém vydání této rubriky jsme si
prohlédli jeden ze zajímavých senátor-
ských soubojů v amerických midterms.
Z jiného úhlu si tyto volby přiblížíme
v tomto čísle – podíváme se, jak ame-
ričtí republikáni pracují s databází vo-
ličů a jak dokáží využít moderní tech-
nologie k aktivizaci dobrovolníků
i k usnadnění snad nejstarší metody
politické kampaně – obcházení jed-
notlivých voličů a osobního působení.

Segmentační techniky

Každý, kdo má na starost marketing
nějakého výrobku nebo služby, touží
po tom, aby dokonale poznal svoje po-
tenciální zákazníky, svoji cílovou sku-
pinu. Chce ji poznat nejen z hlediska
socio-demografické struktury, ale tře-
ba i z pohledu jejich nákupního chová-
ní nebo hodnotových preferencí. Dal-
ším důležitým krokem v tomto proce-
su je potom schopnost návazně rozdě-
lit – segmentovat – cílovou skupinu na
menší skupinky se společnými znaky,
které se dají lépe zacílit a oslovit.

Pokud máte na starosti marketing
nějaké velké politické strany, nezbývá
vám než přijmout za své gigantický
úkol – vaše základní cílová skupina je
velice rozsáhlá a různorodá. Je jasné,
že bez dobré segmentace v něm bude-
te tak trochu plavat. Nebo jinak řeče-
no, spousta vašich šípů mine cíl a zej-
ména spousta investovaných prostřed-
ků může přijít vniveč. To si dobře uvě-
domili američtí republikáni, když za-
čali v polovině devadesátých let minu-
lého století budovat systém Voter-
Vault.

VoterVault

VoterVault je webová databáze voli-
čů, která o každém z nich obsahuje řa-
du údajů. Jejím základem jsou volební
seznamy, doplněné o kontaktní údaje.
Dále jsou v systému komerční data,
která můžete koupit (třeba data o ná-
kupech kreditní kartou, předplatném
časopisů atd.) a data z veřejně dostup-
ných zdrojů. Další vrstvu tvoří data zís-

kaná pracovníky strany a dobrovolní-
ky při obcházení voličů, telefonování,
dotazování apod. Kromě osobních in-
formací, preferencí nebo volebních
návyků zde mohou být třeba informa-
ce o voličově vztahu k válce k Iráku,
trestu smrti, volnému držení zbraní
a řada dalších.

Systém segmentuje populaci do
skupin a umožňuje velmi přesné zací-
lení pro jejich oslovení. Ve své nejlepší
podobě umožňuje porovnat pravdě-
podobnost, že konkrétní volič přijde
k volbám s pravděpodobností, že bude
volit právě vaši stranu a sestavit si tak
jakýsi pomyslný „žebříček“ vašich
pravděpodobných voličů.

Your Virtual Precinct – Tvoje virtuální
oblast

Nadstavbou databáze VoterVault je
například kampaň – pomůcka nazva-

ná Your Virtual Precinct. Kampaň vy-
užívá současný boom internetových
komunit a současně umožňuje velmi
dobře koordinovat a využívat energii
dobrovolníků. Your Virtual Precinct
vám umožní sestavit virtuální skupinu
přátel – příznivců GOP – po celé zemi,
s kterými můžete komunikovat. Po-
kud se rozhodnete zapojit do kampa-
ně a osobně obejít třeba dvacet neroz-
hodnutých voličů, můžete si z progra-
mu vytisknout navrhovaný skript roz-
hovoru, dotazníky a plán cesty i s adre-
sami a mapkou pro vaši osobní kam-
paň ve vašem okolí.

Přihlašovací obrazovka systému
VoterVault

Your Virtual Precinct – vybral jsi kontaktování 20 voličů door-to-door. Vytiskni si
návrh rozhovorů, dotazníky a mapu cesty. Tvoje cesta bude měřit 0,39 míle.
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Angola
Guerillová válka za nezávislost od Por-
tugalska vypukla v roce 1961. Lidové
hnutí za osvobození Angoly (MPLA)
a Úplná nezávislost Angoly (UNITA)
začaly bojovat o vládu nad osvoboze-
nou zemí v roce 1975. Konflikt přinesl
více než 1,5 milionu mrtvých a 4 mi-
liony internovaných. Mírové smlouvy
z let 1991 a 1994 zkrachovaly, v sou-
časnosti platí dohoda o neútočení
z roku 2002.

Venezuela
V dubnu 2002 vedla nespokojenost
s vládou Hugo Cháveze k neúspěšné-
mu pokusu o převrat. Ve stejném roce
stávkovaly odbory státní ropné spo-
lečnosti, produkující 50 % státního
rozpočtu, požadující referendum, či
Chávezovo odstoupení. Stávka způso-
bila pro zemi milionové ztráty. V roce
2003 stoupla cena ropy z 25 na 35 do-
larů za barel, pravděpodobnost výji-
mečného stavu zvyšuje riziko násilí.

Zimbabwe
Ekonomické a politické nepokoje
vzrostly v zemi od získání nezávislosti
od Británie v roce 1980. Politické ná-
silí eskalovalo zejména za vlády Ro-
berta Mugabeho. Bílí farmáři byli vy-
hnáni ze svých pozemků v rámci re-
distribuce v roce 2002, která zinten-
zivnila ekonomickou krizi. Od roku
1999 poklesla ekonomika o 15 % a in-
flace vzrostla o 100 %, redistribuce
zapříčinila hrozbu hladu pro takřka po-
lovinu obyvatelstva. Evropská unie
a USA následně uvalily na zemi sank-
ce. Hnutí pro demokratické změny se
ve volbách v roce 2002 neúspěšně
pokusilo odstavit Mugabeho, který ná-
sledně odmítl dohody o sdílení moci.

VYBRANÉ SVĚTO

REVUECEVRO

bývalá Jugoslávie
Konflikty mezi jednotlivými národy
a etniky vypukly v roce 1991 po rozpa-
du svazové republiky. Důsledkem vá-
lek byl masivní nárůst uprchlíků a et-
nické čistky, vedlejšími pak růst neza-
městnanosti, ekonomické kriminality
a nezákonného obchodování s lidmi
a drogami. V roce 1995 byla podepsá-
na Daytonská dohoda, která však ne-
byla plně respektována. V roce 1999
intervenovala v zemi vojska NATO.
Diplomatická intervence následovala
o dva roky později.

Kolumbie
V roce 1960 se levicové skupiny po-
kusily svrhnout vládu a nastolit mar-
xistický režim. Levicové Revoluční
ozbrojené síly Kolumbie (FARC) a Ná-
rodní osvobozenecká armáda stále
operují. Charakter konfliktu změnil ob-
chod s drogami, s FARC a Samoob-
rannými silami Kolumbie (AUC), zahr-
nutými v miliardové nezákonné drogo-
vé ekonomice. Levicové skupiny
ohrožují stát, civilisty a AUC, AUC bo-
juje s levicovými skupinami a civilisty
sympatizujícími s guerrilami. V kon-
fliktu je každoročně zabito 3 500 civi-
listů a tisíce se stávají uprchlíky. V ze-
mi byla nastolena kultura pomsty mezi
válčícími drogovými skupinami, úno-
sy oslabují turistický průmysl a útoky
na mezinárodní firmy odrazují zahra-
niční investory. Mírové rozhovory v ro-
ce 2002 zkrachovaly.
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Burundi a Rwanda
Etnické války mezi majoritními Huty
a minoritními Tutsii (kteří kontrolují
armádu) začaly v 90. letech. Konflikt
přinesl v Burundi více než 200 tisíc
mrtvých, 600 tisíc internovaných; ze
země uprchlo 400 tisíc lidí, ve Rwan-
dě 800 tisíc mrtvých a 2 miliony
uprchlíků. Mírové rozhovory začaly
v Burundi v roce 1999, jejich výsled-
kem byl podpis mírové smlouvy v roce
2000. Dohoda o neútočení byla pode-
psána v prosinci 2002 a květnu 2005,
boje však pokračují.

Filipíny
Malý kontingent radikálních islamistů
Abu Sayafa je obviněna z únosů a za-
bíjení amerických turistů. Sporadické
nepředpokládané násilí ovlivňuje tu-
ristický průmysl. George Bush ozna-
čil Abu Sayafa za součást teroristické
sítě.

Indonésie
Konflikt začal v roce 1969 poté, co In-
donésie obsadila Západní Novou Gui-
neu (jinak zvanou Papua) a přejmeno-
vala ji na Irian Jaya. Od té doby místní
obyvatelé bojují za nezávislost. Vý-
sledkem obsazení byla marginalizace
původních obyvatel. Indonéská vláda
později souhlasila se sdílením moci
a přijala zákon o speciální autonomii,
který byl podepsán, ale doposud ne-
implementován.

Kašmír
Spor o Kašmír mezi Indií a Pákistánem
vypukl v roce 1947 po odchodu Britá-
nie z území. Dominantně muslimský
Kašmír se odmítl připojit k jedné ze
zemí a vyvolal tím první válku mezi
oběma zeměmi. Pákistán podporoval
protiindické skupiny a posílal islamis-
ty bojovat do regionu, zatímco odpor
k přítomnosti indické armády rostl.
V roce 1998 použily obě válčící země
nukleární zbraně. Krize v regionu při-
spěla k růstu terorismu a znamená
hrozbu jaderné války. Napětí zvyšuje
i takřka padesátiprocentní nezaměst-
nanost.

OVÉ KONFLIKTY

téma

Uzbekistán
Po rozpadu Sovětského svazu se
k moci dostali autoritativní vůdci, ně-
kteří Uzbeci se spojili s radikálními is-
lamistickými hnutími. Politická atmo-
sféra v zemi nahrává růstu radikálních
a teroristických skupin, narůstají envi-
ronmentální problémy. K nestabilitě
přispívá i neschopnost vlády řešit so-
ciální a ekonomické problémy. Mezi-
národní společenství pomáhá řešit
především ekologické a humanitární
problémy.
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anketa pro 3

PETR MACH

výkonný ředitel Centra

pro ekonomiku

a politiku

BEDŘICH MOLDAN

senátor

JAN MORAVA

poslanec

MĚLA BY ODS PROJÍT PODOBNOU IDEOVOU PROMĚNOU JAKO KONZERVATIVNÍ
STRANA SE ZDŮRAZŇOVÁNÍM „ZELENÝCH“ TÉMAT?

Varoval bych ODS před tím, aby jak-
koliv uhýbala od ideologie svobody
jednotlivce. Otázka životního prostře-
dí je důležitá, ale všechny nápady typu
zákazu žárovek a omezování emisí
CO2 jsou nejlevicovějším projevem
starosti o životní prostředí, které pří-
rodě nijak neprospívají. Naopak. Když
regulacemi pokřivíme ceny, budeme si
myslet, že vyrábíme energii levněji, ale
bude to jen iluze způsobená tím, že
jsme zavrhli tržní cenový mechanis-
mus. Bursíkovo auto na biolíh je jen
marketingová iluze, ve skutečnosti je
výroba biolihu energeticky náročnější
než výroba benzínu. Bylo by smutné,
kdyby ODS naskočila na stejnou pri-
mitivní hru. Myslím, že s voliči ODS se
tato hra hrát nedá.

Rozhodně bych uvítal, kdyby ODS vě-
novala větší pozornost „zeleným“ té-
matům. Současnou absenci vážné dis-
kuse nad tématy, jako je například glo-
bální změna klimatu a reakce na ni,
považuji za velkou chybu. Zelená té-
mata jsou prostě na stole a	 chceme
nebo ne a předstíráním jejich neexis-
tence, znevažováním, nebo zcela zby-
tečnou ideologizací se nic neřeší, na-
nejvýš vyklízíme pole a ztrácíme část
voličů. Za vůbec největší chybu pova-
žuji evidentně neodborná nebo dema-
gogická vyjádření předkládaná jako
zásadní ideová stanoviska. Větší po-
chopení a skutečnou snahu řešit „zele-
ná“ témata bych rozhodně velmi pod-
poroval, i když si nemyslím, že by to
mělo znamenat ideovou proměnu
ODS. Vždy jsem považoval a stále po-
važuji konzervativní přístup k řešení
environmentálních problémů za adek-
vátní a plodný, a je mi líto, že není dos-
tatečně uplatňován.

Domnívám se, že síla ODS spočívá
právě v tom, že se ideologicky nemění
a stále jsou pro ni zásadní hodnoty
svobody a osobní odpovědnosti. Nej-
lepší cesta k ochraně přírody je otevře-
né konkurenční prostředí, které firmy
motivuje k bezodpadové a energeticky
bezestrátové výrobě, která nejen zlev-
ňuje cenu produktu, ale je také šetrná
k životnímu prostředí. A otevřená
konkurence je politikou ODS. Více,
než zezelenání, tak ODS potřebuje lé-
pe komunikovat s voliči orientujícími
se na ekologii.

Díky vzniku menšinové vlády se všechny strany ocitly v nové
situaci. Vnitřní vztahy a vývoj stran vyvolávají zájem odborné
i laické veřejnosti. Cílem seminářů je

o postavení a dalším směřování českých
parlamentních stran. Semináře jsou určeny odborné
veřejnosti, studentům politologie i jiných společenskovědních
disciplín, médiím, politikům i široké veřejnosti.

odborná politologická
diskuse

březen–duben 2007 (vždy pondělí)
> 12. 3.: KSČM
> 19. 2.: ČSSD
> 26. 3.: ODS

> 2. 4.: KDU-ČSL
> 16. 4.: Strana zelených

Na seminářích vždy vystoupí přední čeští politologové,
sociologové i zástupci jednotlivých stran.

Informace a registrace na www.cevro.cz. Program se koná s laskavou
podporou Hanns Seidel Stiftung.

Vysoká škola CEVROINSTITUT, Katedra politologie a mezinárodních vztahů
si vás dovoluje pozvat na první díl ze série politologických seminářů

Komunistická strana
Čech a Moravy

pondělí 12. března, 17.30 hodin
CEVRO Institut, Jungmannova 17,
Praha 1

Vystoupí:
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.> Vnitřní vývoj strany – , politolog VŠCI a FSS MU

> Elektorát strany, perspektivy – , vedoucí
Katedry politologie a mezinárodních vztahů CEVRO Institutu, politolog
AV ČR

> Slovo ze strany – , vědecký pracovník SOÚ AV
ČR a vedoucí katedry sociologie FSV UK

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Doc. Milan Tuček, CSc.

>
ČESKÉ PARLAMENTNÍ STRANY 2007

KŘIŽOVATKY A CESTY
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SETKÁNÍ
INTERNATIONAL

REPUBLICAN INSTITUTE

o cevro

Již podruhé se setkali zástupci pravi-
cových think-tanků ze Střední a Vý-
chodní Evropy na pracovním jednání
pořádaném Mezinárodním republi-
kánským institutem (IRI). Minulý rok
v litevském Vilniusu, letos ve slovin-
ské Lublani jednali o vzájemné spolu-
práci a předávali si zkušenosti ze své
činnosti.

Ve slovinském hlavním městě se
na konci února setkalo osmnáct orga-
nizací z dvanácti států. Každá z těchto
organizací je v jiné fázi svého vývoje.
Některé vznikly již v minulém století,
jako pořadatelská IRI, Konrad Ade-
nauer Stiftung z Německa, FAES ze
Španělska, ma�arský Századvég nebo
jediný český zástupce na konferenci,
CEVRO – Liberálně-konzervativní
akademie. Na druhé straně stojí orga-
nizace, jejichž vývoj je ještě v plen-
kách, jako polské CREO či slovenský
Institut pro moderní Slovensko.

Předávání zkušeností

Právě rozdílnost ve zkušenostech má
přinést všem účastníkům možnost na-
čerpat nové nápady, případně projed-
nat společné projekty. Celý program
byl velmi pracovní. Po zahájení rezi-
dentním ředitelem IRI pro Evropu
Janem Surotchakem a krátkém před-
stavení všech zúčastněných jsme se
vrhli do praktických záležitostí. Prv-
ním tématem bylo financování pro-
jektů a aparátů jednotlivých think-
-tanků. Zkušenosti jsou rozdílné. Ně-
mecko, Španělsko a Ma�arsko mají
systém státního financování, jinde
spoléhají na granty a peníze sponzo-
rů. Zajímavý byl z tohoto pohledu pří-
klad Heritage Foundation, která dvě
třetiny svého rozpočtu skládá z pří-
spěvků jednotlivců.

V další části workshopu jsme se
bavili o projektech vzdělávání. Příkla-
dem, který mnohé zaujal, je naše jed-
noroční Liberálně-konzervativní aka-
demie. Vysoká škola CEVRO Insti-
tut nemá u ostatních organizací obdo-
bu. Neblíže je ma�arský Századvég,
který ve spolupráci s budapeš	skou

univerzitou Corvinus Egyptem pro-
vozuje magisterský program politic-
kých věd.

Regionální spolupráce

Druhý den setkání se odehrával
v ústředí Slovinské demokratické
strany. Hlavním tématem byla spolu-
práce organizací napříč Evropou.
Všichni jsme se shodli na užitečnosti
vzájemné výměny expertů na různá
témata. Většina států našich organi-
zací má zkušenost s přechodem k de-
mokracii. Tato zkušenost je nyní pře-
dávána dále, a	 se jedná o země Bal-
kánu, bývalého SSSR, nebo oblast La-
tinské Ameriky.

Výměna expertů je také důležitá
v případech, kdy se think-tanky podí-
lejí na přípravě reforem ve svých stá-
tech. Právě think-tanky mohou pos-
kytnout dobrou službu při předávání
pozitivních i negativních zkušeností.

Celá pracovní část byla ukončena
v pátek v poledne. Zástupci IRI před-
stavili svou představu, že po lublaň-
ském jednání bude v květnu následo-
vat další. Na něm zhodnotíme využití
nově nabytých poznatků a nápadů
a pohovoříme o dalších společných
projektech. Hostitelem setkání by
mohl být CEVRO Institut.

Přijetí v Národním shromáždění

V pátek odpoledne nás přijal v sídle
slovinského Národního shromáždění
jeho předseda France Cukjati. Během
návštěvy budovy Národního shromáž-
dění návštěvníka zaujmou dvě věci.
Za prvé, vchod budovy postavené
v roce 1959 je vyzdoben množstvím
nahých postav. A za druhé, vestibul je
vyzdoben původní nástěnnou mal-
bou, která představuje historii slovin-
ského národa. Čtrnáct set let je vyma-
lováno na dvou stěnách a zbylé dvě
stěny jsou věnovány dvou desítkám let
boje s nacismem a nástupu komunis-
mu. Vzhledem k množství nacistic-
kých a komunistických symbolů je
s podivem, že tento „přehled“ slovin-
ské historie přežil až do dnešních dnů.

Příští setkání v Praze

V průběhu pátečního večera a soboty
jsme se všichni vrátili do svých zemí.
Te� budeme pracovat na realizaci
podnětů, abychom na příštím setkání
zhodnotili přínos vzájemné spoluprá-
ce. Nápadů je mnoho, tak věřím, že
setkání v květnu bude zajímavé. A bu-
de o to příjemnější, že ho může hostit
jarní Praha. Se zástupci IRI o tom bu-
deme ještě jednat.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Momentka ze slovinského parlamentu. Druhý zleva Jan Erik Surotchak, prezident
IRI Slovakia.
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FILMOVÝ SEMINÁŘ
PŘINESL JIŽ ČTYŘI
KVALITNÍ SNÍMKY

Ve středu 14. února 2007 se uskutečni-
la na gymnáziu v Havlíčkově Brodě
dvouhodinová přednáška s následnou
diskuzí na téma „komunální politika“.
Přednášející, Ladislav Mrklas, ředi-
tel CEVRO – Liberálně konzervativní
akademie, nenavštívil Havlíčkovo
gymnázium poprvé. Studenti se s ním
mohli setkat již v roce 2004, kdy spo-
lečně s Petrem Sokolem hovořili o vý-
hodách a nevýhodách vstupu České
republiky do Evropské unie.

Přednáška studentům poskytla roz-
šiřující informace z oboru politologie,
jemuž ve středoškolských osnovách
bohužel není věnována dostatečná po-
zornost. Studenti byli seznámeni s mo-
delem veřejné správy, s orgány plnící-
mi funkci státní správy a samosprávy,
s obecním zřízením, s orgány obce, dá-
le s komunálním volebním systémem
a v neposlední řadě i s klady a zápory
programů jednotlivých politických
stran.

V diskuzi, která následovala, se stu-
denti zajímali zejména o korupci v ko-
munální politice, kladli otázky na
problémy spojené s referendy a spo-
lečně s přednášejícím pátrali po důvo-
dech, proč v České republice není
možná přímá volba starosty, primáto-
ra a prezidenta.

KOMUNÁLNÍ POLITIKA
NA HAVLÍČKOVĚ GYMNÁZIU

Od nového semestru přišla Vysoká
škola CEVRO Institut pro své studen-
ty, a nejen pro ně, s novým projektem.
Ve spolupráci s Občanským institu-
tem a za podpory Konrad Adenauer
Stiftung připravila pro zájemce třinác-
tidílný filmový seminář Evropské hod-
noty ve filmu. V jeho rámci účastníci
zhlédnou třináct kvalitních děl evrop-
ské kinematografie, které se nějakým
způsobem dotýkají některé z tragic-
kých událostí politických dějin dvacá-
tého století. Projekce filmů je tematic-
ky rozdělena na sedm částí – kolekti-
vizace venkova, partyzánský odboj,
holocaust, normalizace a česká spo-
lečnost, bosenský konflikt, totalita
v symbolech. Film doprovází odbor-
ný komentář Petra Slintáka z FF UK
a Matyáše Zrna z Občanského insti-
tutu.

Diváci již za sebou mají čtyři filmy

V průběhu ledna a února měli náv-
štěvníci možnost zhlédnout čtyři filmy.
Jako první přišlo na pořad jedno z nej-
významnějších děl němé kinematogra-

fie, film ukrajinského režiséra Alexan-
dra Dovženka Země, spojující lyrický
obraz vesnice s revolučním patosem,
vyprávěný obrazem a filmovou montá-
ží, který představuje stylové dílo sovět-
ské propagandy 20. a 30. let. Poslední
lednový den se v prostorách CEVRO

Institutu promítal druhý film Smuteč-
ní slavnosti režiséra Zdeňka Sirového,
podávající obraz násilné kolektivizace
českého venkova.

V únoru čekaly na studenty dva fil-
my středoevropské provenience. Jako
první se divákům z řad nejširší veřej-
nosti, kteří obsadili celou učebnu,
představil Andrej Wajda s filmem Ka-
nály, věnujícím se v rámci tématu par-
tyzánského odboje průběhu varšav-
ského povstání v roce 1944. Druhé
únorové setkání pak přineslo perlu
české kinematografie Smrt si říká En-
gelchen režisérů Jána Kadára a Elma-
ra Klose.

Holocaust, normalizace a další

Více než polovina snímků na zájemce
však ještě čeká. V průběhu dalších mě-
síců pak budou mít možnost zhlédnout
filmy z tematických okruhů holocaust,
normalizace a česká společnost, bo-
senský konflikt a totalita v symbolech,
mezi jinými pak filmy Daleká cesta Al-
fréda Radoka, Panesltory Věry Chyti-
lové či Jako jed Víta Olmera.

PETR KOLÁŘ

prorektor CEVRO Institutu

Petr Slinták při přednášce

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO
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� Úspěšní Irové vědí, kam jdou. Ús-
pěšní Češi to netuší, Respekt, 1/2007,
Ladislav Mrklas

� Kyklopové se vracejí, šedivější, ale
při chuti, Respekt 5/2007, Ladislav
Mrklas
„Chtěl být hlavním architektem vlád-
ního uspořádání, protože by mu to
dávalo větší vliv na ovlivňování politi-
ky kabinetu. Proto prosazoval velkou
koalici a kritizoval Topolánka za troj-
koaliční projekt. Viděl, že když ne-
půjde proti premiérovi a on s trojkoa-
licí uspěje, nebude moci tolik určovat
vládní agendu třeba v otázkách EU.

Vedle toho si chtěl vytvořit svým tla-
kem na vznik velké koalice, doplněné
o nějakou menší stranu, lepší pozici
pro svoje znovuzvolení.“ (Ladislav
Mrklas k jednání Václava Klause smě-
rem k ODS).

� Jak to vidí …, Petr Robejšek, ČRo
2, 4. 1. 2007

� Studio ČT24, ČT 24, 4. 1. 2007, La-
dislav Mrklas, situace v ODS

� ODS nemá daleko k rozkolu, Aktu-
álně.cz, 11. ledna 2007, Ladislav
Mrklas

Klíčovým momentem sporu je vztah
k reformám. Pokud je Topolánek
prosadí i s méně pravicovou politi-
kou, tak to bude lepší výsledek, než
měl Klaus přes veškerou svou ideolo-
gii … Úspěch ve sněmovně by spor
o další směřování ODS odložil. Pak
by byl nějakou dobu klid. Vidím vel-
kou šanci, že to tak dopadne. Nedo-
kážu si představit, že by premiér ne-
měl nic domluveno a riskoval po čty-
řech letech v čele strany ze dne na
den totální porážku.“ (Ladislav Mrk-
las k situaci uvnitř ODS)

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

CEVRO V MÉDIÍCH
v lednu

RUBRIKA ZAHRANIČNÍ INSPIRACE
Autor Název Číslo
Benda, Lukáš Parlamentní volby v Ma�arsku 2006 5
Dostál, Ondrej Signály zo slovenských regionálných

volieb
1

Chytilek, Roman Kanadské volby 2006 4
Jungbauer, Radomír Portugalským prezidentem kandidát

pravice
3

Sokol, Petr Volební rok 2006 2
Sokol, Petr Makedonie: Konec Guns&Roses 8/9
Zrno, Matyáš Pravice v Srbsku a Černé Hoře 6/7
Zrno, Matyáš Volby v Černé Hoře – jak se udržet u moci

62 let
10/11

Židek, Petr Zvláštnost senátních voleb v USA 12

RUBRIKA GALERIE OSOBNOSTÍ
Autor Název Číslo
Červenka, David Hannah Arendtová (1906–1975) 12
Jelínková, Jana Abraham Lincoln – bojovník

za rovnoprávnost
2

Joch, Roman Ronald Reagan 1
Klíč, Zbyněk Silvio Berlusconi – kontroverzní postava

italské politiky
4

Loužek, Marek John Stuart Mill – klasik liberalismu 8/9
Novák, Miroslav Giovanni Sartori 6/7
Sokol, Petr John Howard – 10 let v čele protinožců 3
Sokol, Petr Fredrik Reinfeldt – pravicový premiér

Švédska
10/11

Tanzer, Vilém Karel Havlíček Borovský 5

REJSTŘÍK ČLÁNKŮ – CEVRO REVUE 2006

inzerce
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zahraniční inspirace

PRAVICE V JAPONSKU

Liberálně-demokratická strana Ja-
ponska byla založena v roce 1955 slou-
čením dvou opozičních skupin Libe-
rální strany a Japonské demokratické
strany jako protiváha Japonské socia-
listické strany. V tomto roce se nové
straně podařilo získat většinu v parla-
mentu a tu si pak udržet až do roku
1993, což je, i v celosvětovém srovnání,
ojedinělý fenomén.

Podpora strany byla založena zej-
ména na koalici velkých a malých pod-
niků, zemědělců, stejně jako byrokra-
cie. Naopak za slabinu LDP lze pova-
žovat chybějící celostátní strukturu
a nedostatečně konzistentní ideologii.
Mezi hlavní úspěchy strany v době její
osmatřicetileté vlády patří ekonomický
růst a vytvoření stabilní střední třídy.

V roce 1993, v důsledku skomírající
ekonomiky, ale i aféry společnosti
Recruit, do níž byla zapletena řada je-
jích politiků, LDP o své výsadní posta-
vení přišla. K moci se dostala Japon-
ská socialistická strana, s níž však LDP
o rok později vytvořila koalici. Od ro-
ku 1996 je LDP opět dominantní poli-
tickou silou, ačkoliv jí v roce 1998 vy-
rostla konkurence v podobě Demo-
kratické strany Japonska (DPJ). Toto
soupeření přineslo relativně vyrovna-
ný výsledek v parlamentních volbách
v roce 2003, kdy LDP získala ve 480
členném zákonodárném sboru pouze
o 60 křesel více než DPJ a nepodařilo
se jí získat nadpoloviční většinu. Větši-
novou vládu se jí podařilo získat až ab-
sorbováním Nové konzervativní stra-
ny, jejíž čtyři křesla jí kýženou většinu
přinesla.

Historický úspěch LDP v roce 2005

Již o dva roky později se však volby
opakovaly, jelikož vládě Junichira
Koizumiho se nepodařilo přes horní
komoru parlamentu protlačit zákon

o privatizaci pošt, který premiér spojil
s dalším pokračováním svých reforem.
Ve volbách získala LDP vůbec nejvíce
křesel v poválečné historii (296) a spo-
lečně s buddhistickou středovopravi-
covou stranou New Komeito vytvořily
koaliční vládu, opírající se o dvoutřeti-
novou většinu v dolní komoře parla-
mentu.

LDP nedisponuje vyhraněnou
ideologií, obecně se orientuje na ně-
kolik cílů: rychlý, exportně založený
hospodářský růst, úzká spolupráce se
Spojenými státy v oblasti zahraniční
a bezpečnostní politiky a v poslední
době např. administrativní reforma,
zejména zjednodušení vládní byrokra-
cie, privatizace státních podniků či da-
ňová reforma.

LDP není jednotnou stranou, ale
skládá se z řady soupeřících a proti-
kladných frakcí, vedených zkušenými
politiky. Mezi nejvýznamnější patří
frakce Yuji Tsushimi, která zastává
keynesiánská ekonomická a zahranič-
ní pročínská stanoviska a vliv má zej-
ména na byrokracii, či frakce Nobuta-
ka Machimury, která je naopak repre-
zentantem konzervativní politiky stra-
ny (do této frakce patří i současný pre-
zident strany a premiér Shinzo Abe).
Třetí nejsilnější je frakce Bunmei Ibu-
ky, která soustře�uje nejpravicovější
zástupce strany. Frakce je však po od-
chodu části svých členů a založení No-
vé lidové strany v útlumu. Výčet frakcí
však není kompletní, nebo	 v rámci
strany operuje ještě minimálně šest
dalších skupin a „nezařazení“ členové.

Další pravicové strany

S notným odstupem za LDP je dalším
reprezentantem japonské pravice (či
spíše pravého středu) New Komeito,
která se považuje za obdobu německé
CDU, vzhledem k podpoře od budd-
histické Soka Gakkai je považována
i za stranu teokratickou. Mezi hlavní
témata strany patří redukce centrální
vlády a byrokracie, boj za větší trans-
parentnost ve veřejném sektoru a zvý-
šení lokální autonomie se vzrůstajícím
privátním sektorem. Strana získává
podporu nižší byrokracie, zemědělců,
ale i náboženských vůdců. V součas-
nosti tvoří vládu společně s LDP.

Poslední stranou, z ideového hledi-
ska náležející na pravou část politické-
ho spektra, je Liberální liga, která je
však v rámci stranického systému mar-
ginálním prvkem (má pouze jeden
mandát v dolní komoře parlamentu).
Strana je, nehledě k názvu, považová-
na za konzervativní, avšak s řadou li-
berálních prvků. Staví se za volný trh,
privatizaci, ale i práva žen. I přesto, že
podporovala vpád USA do Iráku, je
ke spojenectví Japonska a Spojených
států spíše skeptická. Její voličská zá-
kladna se nachází zejména mezi far-
máři.

V JAPONSKU EXISTUJE ŘADA PRAVICOVÝCH POLITICKÝCH STRAN.
JEDNOZNAČNĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ Z NICH JE LIBERÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ
STRANA JAPONSKA.

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

Současný prezident strany a premiér
Shinzo Abe

Podpora strany byla založena zejmé-
na na koalici velkých a malých podni-
ků, zemědělců, stejně jako byrokracie.
Naopak za slabinu LDP lze považovat
chybějící celostátní strukturu a nedo-
statečně konzistentní ideologii.
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galerie osobností

FELIPE CALDERÓN –
REPREZENTANT

MEXICKÉ PRAVICE
Politická kariéra Felipe Calderóna

Calderón se o politiku zajímal již od
mládežnických let. Stál v čele mládež-
nického sdružení své pozdější mateř-
ské pravicové Národní strany akce
(PAN), zasedal v lokálním legislativ-
ním sboru a na dvě období se stal rov-
něž poslancem federální Sněmovny
reprezentantů. V roce 1995 se ucházel
o guvernérské křeslo v rodném Mi-
choacánu, v následujících třech letech
pak byl předsedou PAN, kdy jeho stra-
na získala kontrolu nad čtrnácti státy.
V následujících letech působil v ná-
rodní rozvojové bance a jako ministr
energetiky. Hlavního úspěchu své ka-
riéry však měl teprve dosáhnout.

Calderón prezidentem

Na konci roku 2005 jej jeho spolustra-
níci s převahou navrhli na prezident-
ského kandidáta za vlastní stranu. Od
počátku volební kampaně měl Calde-
rón převahu nad svým levicovým pro-
tikandidátem Lopézem Obradorem,
kterého v jistých fázích kampaně pře-
vyšoval až o devět procent. V závěru
kampaně se však začal tento náskok
snižovat a v posledních dnech před
volbami byly šance obou kandidátů vy-
rovnané.

Samotné volební klání, organizova-
né dle zásad jednokolového většinové-
ho systému, přineslo těsné výsledky
a státní volební komise přiřkla vítěz-
ství Calderónovi o pouhých 0,58 %
hlasů. Tento výsledek odmítl Obra-
dor, reprezentant levicové Koalice za
dobro pro všechny (PRD), přijmout
a vyvolal masové protesty s cílem ho
zvrátit. Po řadě aktů nespokojenosti
ze strany Obradorových příznivců
však Federální volební tribunál nako-
nec Calderóna vyhlásil za právoplatně
zvoleného mexického prezidenta.

Calderónovo politické myšlení a jeho
reálná politika

Felipe Calderóna lze považovat za
společenského konzervativce a eko-
nomického liberála. Staví se proti po-
tratům, eutanásii, antikoncepci i regis-
trovanému partnerství, zastává rov-
nou daň, volný trh a podporuje vyrov-
nanou fiskální politiku.

Ve svém prvním kroku omezil plat
svůj i vlastních ministrů. Tento akt po-
stihl pouze vysoce postavené státní
úředníky a vynechal většinu byrokra-
cie a státních zaměstnanců v legislativ-
ní a soudní oblasti. Touto reformou
ušetřil Calderón na výdajích 13 mi-
lionů dolarů. Na kritiku opozice, že
změna je nedostatečná, reagoval Cal-
derón návrhem na snížení platů všem
státním zaměstnancům.

Finančně si však polepšily policejní
a armádní složky. Zvýšení platů v těch-
to oblastech bylo součástí Calderóno-
va boje proti organizovanému zločinu.
V jeho rámci byla podniknuta řada zá-
tahů proti drogovým kartelům.

V reálné politice po své inauguraci
se však do vládní agendy snažil zahr-
nout i témata svého levicového voleb-
ního oponenta. Jedním z nich byl
i Pakt stabilizující ceny tortilly. Ceny
obilí, nutného pro výrobu této pochu-
tiny, konzumované zejména chudší
částí mexického obyvatelstva, začaly
během roku 2006 radikálně vzrůstat,
což přineslo tlak národních producen-
tů na Calderónovu administrativu.
Mexický prezident na jejich požada-
vek reagoval stanovením cenových
stropů na tortillu, které měly chránit
lokální výrobce.

Calderón rovněž přijal První za-
městnanecký program, který si dal za
cíl vytvořit nové příležitosti pro obča-
ny, nově vstupující na mexický trh prá-

ce. Program měl především povzbudit
zaměstnavatele nabízet práci lidem
prvně zaměstnávaným, zejména čer-
stvým absolventům a ženám, které dří-
ve nepracovaly.

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SOUČASNÝ PREZIDENT MEXIKA, SE NARODIL
18. SRPNA 1962 V MORÉLII. PO ZISKU BAKALÁŘSKÉHO TITULU V OBORU
PRÁV A MAGISTERSKÉHO V OBORU EKONOMIE VYSTUDOVAL VEŘEJNOU

SPRÁVU NA HARVARDSKÉ UNIVERZITĚ.

Felipe Calderón (* 1962)
• mexický prezident (od r. 2006),

reprezentant pravicové Národní
strany akce

• někdejší mexický ministr
energetiky

• společenský konzervativec,
ekonomický liberál

inzerce

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

V reálné politice po své inauguraci se
však do vládní agendy snažil zahrnout
i témata svého levicového volebního
oponenta.
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PŘEČETLI JSME

V prvních týdnech letošního roku vyšla v nakla-
datelství Barrister a Principal útlá, ale nadmíru
pozoruhodná publikace profesora politologie
a rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy s ná-
zvem Evropský mezičas. Kniha představuje vhled
významného představitele českého konzervativ-
ního myšlení (rozhovor s Petrem Fialou – viz
CEVRO Revue 1/2007) na palčivé otázky evrop-
ské politiky, a to čtenáři přístupnou a zároveň vy-
soce erudovanou formou.

Publikace přináší pohled brněnského polito-
loga na tři oblasti související s problematikou
Evropské unie. V první části se Petr Fiala zaobírá
srovnáním starých a nových členských zemí

Unie, zejména s přihlédnutím na změny po pos-
ledním rozšíření, srovnáním kvality demokracií
ve starých a nových členských zemích a v nepo-
slední řadě také rolí národních zájmů v procesu
integrace. V této části Petr Fiala dochází mj. k zá-
věru, že středoevropské demokracie již lze pova-
žovat za standardní v západoevropském smyslu
slova.

Ve druhé části přináší kniha pohled P. Fialy
na důležitost hodnot pro evropskou společnost
a politiku a zároveň se snaží identifikovat největší
hrozby pro současnou evropskou demokracii. Tu
vidí mj. v mediálním zploš	ování politického bo-
je či fanatickém (a nebezpečném) boji proti ná-
boženským hodnotám. Zároveň s tím však do-
chází k závěru, že křes	anské hodnoty budou hrát
svoji roli v evropské politice i nadále.

V závěrečné části se autor zaobírá součas-
ným nejviditelnějším tématem – rozšiřováním

a prohlubováním evropské integrace. V jedné
z kapitol se věnuje procesu přijímání evropské
ústavní smlouvy, přičemž dochází k závěru, že
její přijetí nebylo vhodné. Poslední dvě kapitoly
pak věnuje evropským volbám a demokratické
kontrole evropského integračního procesu. V zá-
věrečné části své myšlenky shrnuje.

Kniha Petra Fialy je vynikajícím příspěvkem
do aktuální diskuse o evropské politice, rozšiřo-
vání Evropské unie či přijímání evropské ústavy.
Autor se v knize opírá o nepřeberné množství od-
borných textů, a to české i zahraniční provenien-
ce, nezřídka vlastního autorství. Spolu se svojí
pověstí systematického a mimořádně erudova-
ného člověka tak dodává publikaci punc kvalitní
literatury, která by neměla chybět na stole žádné-
ho pravicově přemýšlejícího člověka.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Jsem narozen ve znamení Vodnáře, je mi 47 let
(13. 2. 1960).

Jak dlouho působíte na politické scéně?
V komunální politice jsem ve funkci neuvolněné-
ho radního města Holešova od roku 1994, sená-
torem jsem byl zvolen na podzim roku 2004.

Máte rodinu?
Ano a velmi na ní lpím.

Jaké přání byste si rád splnil?
Nemám žádné vysněné a nesplněné přání, přál
bych si jen abychom já a moji blízcí byli zdraví
a spokojení.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Především na sportovní pořady, pěkný film, ale
obecně mohu konstatovat, že se na televizi moc
nedívám.

Jakou posloucháte muziku?
Nemám vyhraněný styl.

Kterou barvu máte rád?
Přece modrou, ale i černou a bílou

Jaké máte koníčky?
Sport, historie

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Každý slušný člověk a ti lidé, kteří něco opravdu
dobře umějí.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Jsem konzervativní člověk, takže dovolenou trá-
vím v létě již po několikáté na ostrově Rhodos
a v zimě nejraději v rakouských Alpách a potom
samozřejmě doma v Hostýnských vrších na kole
a turistikou.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
To záleží od situace.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale největší ra-
dost se skládá z tísíců malých radostí.

Zdeněk Janalík / senátor

JAN PRŮŠA

student IES FSV UK Praha

Evropský mezičas / Petr Fiala
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Konzervativní politická tradice

1/ Který z filosofů bývá pokládán za
duchovního otce konzervatismu?
a) Edmund Burke
b) Alexis de Tocqueville
c) David Hume

2/ Která světová událost bývá pokládána
za podnět ke vzniku konservatismu?
a) Slavná revoluce v Anglii

1688–1689
b) Občanská válka v USA 1861–1865
c) Velká francouzská revoluce v roce

1789

3/ Který z principů nepatří mezi
konzervativní postoje?
a) skeptický pohled na reformy
b) úcta k autoritě
c) univerzalismus

4/ Jak se jmenuje jedno z hlavních děl
amerického konzervatismu?
a) Listy federalistů
b) Dopisy federalistů
c) Úvahy federalistů

5/ S jakou stranou jsou spojeny počátky
českého konzervatismu?
a) Strana konzervativního

velkostatku
b) Národní strana
c) Česká národní demokracie

6/ S jakým termínem mj. přišel Alexis
de Tocqueville?
a) tyranie mas
b) tyranie většiny
c) tyranie menšiny

7/ S jakým proudem v rámci
konzervatismu je spojeno jméno
Benjamina Disraeliho?
a) konzervatismus jednoho národa
b) liberální konzervatismus
c) neokonzervatismus

8/ Poválečná americká pravice se
koncentrovala zejména kolem časopisu
redigovaného Williamem Buckleyem. Jak
se jmenoval?
a) National Review

b) The American Conservative
c) Public Citizen

9/ Kdo je autorem termínu vzpoura davů?
a) Russell Kirk
b) José Ortega y Gassett
c) T. S. Eliot

10/ Která ze zásad není ideou
paleokonzervatismu?
a) restrikce imigrace
b) izolacionismus
c) anti-autoritatismus

11/ Jak se jmenuje nejvýznamnější dílo
britského konzervativního myslitele Rogera
Scrutona?
a) Konzervativní smýšlení
b) Konzervativní desatero
c) Smysl konzervatismu

12/ Ve 20. století je konzervatismus
spojen zejména s bojem proti
konstruktivistickému racionalismu. S kým
je tento postoj především svázán?
a) Michael Oakeshott
b) Michael Novak
c) Irving Kristol

13/ Se kterým jménem je spojena
konzervativní frakce v rámci
prvorepublikové agrární strany?
a) Bohumil Stašek
b) Karel Prášek
c) Antonín Švehla

14/ Jak se jmenuje nejznámější dílo
německého konzervativce Erica
Voegelina?
a) Nová politická věda
b) Nový výklad politické vědy
c) Nová věda o politice

15/ Který z následujících amerických
politiků nepatří do konzervativní tradice?
a) Franklin Delano Roosevelt
b) Barry Goldwater
c) Alexander Hamilton

16/ Jaké přízvisko dostala konzervativní
vláda Eduarda Taffeho, která působila

v průběhu 80. let 19. století v habsburské
monarchii?
a) železná vláda
b) železný kruh pravice
c) konzervativní kruh

17/ Která charakteristika je
nejpříhodnější pro německý
konzervatismus?
a) odkaz na pád a prvotní hřích se

silnou rolí církve
b) ideál organického státu

a společnosti
c) skepticicmus a obhajoba smíšené

ústavy

18/ Ve kterém období se v USA zrodilo
tzv. neokonzervativní hnutí?
a) v 60. letech
b) v 70. letech
c) v 80. letech

19/ Jak se jmenoval hlavní tiskový orgán
strany konzervativního velkostatku
v období habsburské monarchie?
a) Národní listy
b) Politik
c) Vaterland

20/ Jak se jmenuje směr, spojený se
jménem Franka Meyera, smiřující klasický
liberalismus a konzervatismus?
a) refuze
b) fusionismus
c) synkretismus

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

Hodnocení:
0–7/ Váš výsledek je podprůměrný,
měli byste nalistovat nějakou
konzervativní literaturu.
8–15/ Orientujete se obstojně
v konzervativním myšlení.
16–20/ Víte naprosto dokonale,
v čem tkví konzervativní politická
tradice.
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Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz.

?

ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:AngelaMerkelováKvíz:Seimas–Litva;DevanRajkat–Malajsie;Velkýlidovýchural–Mongolsko;Spolkovéshromáždění–
Německo;Sněmovnareprezentantů–USA;Storting–Norsko;Sejm–Polsko;Riigikogu–Estonsko;Shromážděnírepubliky–Portugalsko;Národ-
nírada–Rakousko;Sobranie–Makedonie;Druhákomora–Nizozemsko;Komorareprezentantů–EkvádorKřížovka:„…projednotuashodumezi
Mexičany.“

Kvíz
Poznáte významného evropského politika? Zařa�te správně zákonodárný sbor k zemi působnosti.

Seimas

Devan Rajkat

Velký lidový chural

Spolkové shromáždění

Sněmovna reprezentantů

Storting

Sejm

Riigikogu

Shromáždění republiky

Národní rada

Sobranie

Druhá komora

Komora reprezentantů

Ekvádor

Estonsko

Litva

Makedonie

Malajsie

Mongolsko

Německo

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

USA
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Volby jsou za námi, naše rozpory jsou za námi. Nyní je chvíle …“ Dokončení výroku Felipe Calderóna o němž 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

únor
Kandidátem v senátních volbách Jan Řehák

Za Občanskou demokratickou stranu bude v doplňovacích senátních volbách
na Chomutovsku kandidovat náměstek chomutovské primátorky Jan Řehák.
Výběr 23. února potvrdila Výkonná rada ODS.

Nové volby na Chomutovsku prezident vypsal na polovinu dubna kvůli
rezignaci senátora Petra Skály z Klubu otevřené demokracie. Ten se mandátu
vzdal ze zdravotních důvodů jen tři měsíce po zvolení. Skála v říjnu loňského
roku porazil ve druhém kole chomutovskou primátorku Ivanu Řápkovou
z ODS. První kolo doplňovacích voleb se uskuteční 13. a 14. dubna. Zvolený
senátor bude mandát vykonávat až do roku 2012.

Kromě občanského demokrata Jana Řeháka se o funkci bude ucházet
dalších osm kandidátů. Parlamentní strany budou ve volebním klání zastu-
povat ředitel Střední integrované energetické školy v Chomutově Jan Mareš

(ČSSD), zastupitel v Klášterci nad Ohří Václav Homolka (KSČM) a učitel
gymnázia Josef Märc (za Stranu zelených). Humanistická strana vyslala do
boje o křeslo v Senátu Zdeňka Jánského, Nezávislí Milana Berana. Svobodné
bude reprezentovat František Lehotský. Mezi nezávislé kandidáty, kteří by
chtěli uspět tak jako Skála, patří chomutovský podnikatel Antonín Drbohlav.
Nezávislý je i Milan Doležal, který na přihlášce bez bližších podrobností
uvedl, že je ředitelem.

Další doplňovací volby se uskuteční letos na Přerovsku a Odersku, kde
dosud funkci senátorky zastávala Jitka Seitlová (ODA a později Nezávislí).
Seitlovou Poslanecká sněmovna v půlce února vybrala pro funkci zástupkyně
veřejného ochránce práv (ombudsmana). Primárky v tomto obvodu proběh-
nou na počátku března. Samotné volby pak v závěru dubna.

M. Ouzký zvolen do čela výboru EP
Evropský poslanec ODS Miroslav Ouzký byl v Bruselu zvolen předsedou vý-
boru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Stal se tak prvním Če-
chem v čele výboru EP. Ouzký dosud vykonával funkci místopředsedy EP.
Funkci ale při převolbě v půlce funkčního období neobhájil v rámci nominací
uvnitř frakce EPP-ED. Další evropský poslanec za ODS Petr Duchoň byl zvo-

len místopředsedou výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jaroslav Zvěřina
zastává funkci místopředsedy Delegace EP pro vztahy s Japonskem. Víceko-
ordinátorem frakce EPP-ED v regionálním výboru EP se nově stal Oldřich
Vlasák.

Pražský primátor na Mount Everest
Pražský primátor Pavel Bém chce odjet v březnu na expedici na nejvyšší horu
světa, vrátit by se měl ve druhé polovině května. Jeho nepřítomnost rozdělila
pražské zastupitele. Někteří ho kritizují a poukazují na to, že je jako manažer
velké firmy, a proto si nemůže dovolit být dva měsíce mimo úřad. Jiní Béma
hájí a říkají, že výstup na nejvyšší horu světa bude reklamou pro Prahu a pri-
mátor má reprezentaci metropole v popisu práce. Bém hodlá během nepla-
ceného volna pokořit nejvyšší horu světa Mount Everest. Horolezectví patří
mezi primátorovy záliby. Bém uvedl, že expedice bude malou mezinárodní
výpravou čtyř slovenských a českých horolezců, k nimž se další dva připojí
v základním táboře.

Cesta se nezamlouvá ani některým lídrům občanských demokratů. Podle
místopředsedy ODS Petra Bendla by měl Bém přemýšlet o tom, zda cestu
nezkrátit. Další z místopředsedů Petr Gandalovič poznamenal, že když byl
ústeckým primátorem, bral si volno na týden, maximálně na čtrnáct dnů. Ne-
být dva měsíce ve funkci si nedovede představit další ze stranických místo-
předsedů Petr Nečas.

Kritikou na Bémovu adresu nešetřila ani místopředsedkyně sněmovny
Miroslava Němcová, která podotkla, že i když bude Bém v primátorské funkci
zastupován, zodpovědnost bude nadále ležet na něm.

Poslanec ODS Vlastimil Tlustý dostal od premiéra a svého stranického kole-
gy Mirka Topolánka nabídku stát se evropským komisařem. Nabízenou funk-
ci ale odmítl. Tlustý to řekl v rozhovoru pro Právo. Vystřídat současného čes-
kého komisaře Vladimíra Špidlu (ČSSD) by mohl v roce 2009.

Podle Tlustého nejde o věc, která je na pořadu dne. Zároveň uvedl, že

premiérovi sdělil, že nepřijme jakoukoli nabídku, která by znamenala složení
poslaneckého mandátu.

Tlustý byl ministrem financí v první Topolánkově vládě, ve druhé ho ale
nahradil lidovec Miroslav Kalousek.

V. Tlustý komisařem?

Poslanecký klub ODS v EP k hlasování o zprávě k CIA
Poslanecký klub ODS v Evropském parlamentu 14. února svým hlasováním
odmítl zprávu vyšetřovacího výboru k údajnému využití evropských zemí ze
strany CIA.

Zpráva se stala podle prohlášení klubu politickým nástrojem v rukou le-
vice v Evropském parlamentu. Nepřístojným způsobem se pokouší vměšo-
vat do jurisdikce národních vlád členských zemí EU a působit na chod zpra-
vodajských služeb a jiných speciálních orgánů. Je s to oslabit transatlantické

partnerství v boji proti mezinárodnímu terorismu a zpochybnit některá opat-
ření, nezbytná pro úspěšné potírání tohoto nebezpečného fenoménu.

To vše považuje klub ODS za krajně nezodpovědné. Konstatoval, že čin-
nost zmíněného výboru a obsah předmětné zprávy patří mezi zřetelné argu-
menty, proč nepřiznávat Evropskému parlamentu v budoucnu další zvýšení
jeho pravomocí.



27

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E



POMŮŽEME VÁM NA CESTĚ VZHŮRU
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Liberálně-konzervativní akademie
– Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
– studijní skupina v Praze; 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, Varšava, Montagnac, Madrid, Lublaň
– Volební remízy a paty v Evropě, Obecní

zastupitelstva a evropské otázky, Volby
ve střední Evropě – co znamenají pro EU

– České politické strany – křižovatky a cesty
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