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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

Pro poslední letošní číslo CEVRO-
REVUE jsme za stěžejní téma vybra-
li problematiku střetu pravice a levi-
ce v současné Evropě. Mnozí, větši-
nou levicoví publicisté, se sice do-
mnívají, že pojmy levice a pravice
jsou již dávno zastaralé, ale my Vás
chceme přesvědčit o opaku. Proto
analyzujeme formy, které současná
pravice má v jednotlivých evropských
státech.

Pravicová politika jako taková,
i její fungování v České republice, je
hlavním předmětem zájmu našeho
sdružení. Proto jistě nepřekvapí, že
evropské pravici se tentokrát věnuje-
me zejména prostřednictvím původ-
ních redakčních článků. Ladislav
Mrklas porovnává pravicové strany
ve středoevropských státech, Zbyněk
Klíč hledá inspiraci pro českou pravi-
ci ve španělském politickém prostře-

dí a politolog Vlastimil Havlík začíná
z úplně jiného konce Evropy – ve
Skandinávii. Tematickou část dopl-
ňuje zamyšlení o podobách evropské
pravice a jejích dalších perspekti-
vách.

V tradičním rozhovoru tohoto čís-
la odpověděl na naše otázky stínový
ministr zahraničí britské konzerva-
tivní strany William Hague, který má
za sebou i zkušenost lídra britských
konzervativců.

Kampaň pravicové Švýcarské lido-
vé strany (SVP), která se zaměřila
zvláště na problematiku imigrace do
alpské země, se stala obsahem seriálu
o politické reklamě, který pravidelně
připravuje Marek Buchta.

V Galerii osobností světové pravi-
ce jsme zamířili do největší země svě-
ta – Ruska a nabízíme Vám článek
o stálici ruské nekomunistické politi-

ky Grigoriji Jablonském od Tomáše
Liptáka, redaktora serveru Rusko
Dnes.

V zahraniční inspiraci připomene-
me blížící se start amerických primár-
ních voleb před prezidentským klá-
ním, které proběhne v závěru roku
2008.

Ve vědomostním testu si můžete
vyzkoušet své znalosti o evropských
pravicových stranách a v zábavní čás-
ti nechybí samozřejmě křížovka, kviz
a hádanka. Na 12 nepolitických otá-
zek nám odpověděl severočeský pos-
lanec a předseda hospodářského vý-
boru PS Oldřich Vojíř.

A protože nejkrásnější svátky ro-
ku jsou na dosah, dovolte, abych
Vám za celou redakci CEVRORE-
VUE popřál krásné Vánoce, š�astný
rok 2008 a současně poděkoval za
přízeň, kterou nám projevujete.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Vám jménem CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie

a vysoké školy CEVRO Institut přejí

Ladislav MrklasMarkéta ŠtalmachováMiroslav NovákIvan Langer

Radostné
vánoční svátky,
zdraví a pohodu
do roku 2008
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CO NOVÉHO NA
EVROPSKÉ PRAVICI

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

Jedna z možností, jak evropské pravici
vdechnout novou sílu, je spojována ze-
jména s novým lídrem britských kon-
zervativců Davidem Cameronem.
Tento představitel britských toryů se
úřadu ujal v prosinci 2005 a od té doby
začala jeho strana akcentovat mnohá
témata, která dříve nikdo s konzerva-
tivci nespojoval. Cameron se zaměřil
zvláště na pravicovou verzi ekologic-
kého programu a problematiku glo-
bálního oteplování. Jeho strategie
„zelenání“ konzervativců zatím slaví

úspěchy, když konzervativcům po
dlouhé době výzkumy přisuzují vyrov-
nanou roli v souboji s vládními labou-
risty, a to i v situaci, kdy labouristická
strana vystřídala svého „opotřebova-
ného“ premiéra Blaira.

Zelení konzervativci

Cameronova cesta není v Evropě oje-
dinělá. Stačí jmenovat třeba hvězdu
dánské Konzervativní lidové strany
a ministryni životního prostředí Con-
nie Hedegaardovou, o níž se už speku-
luje jako o budoucí předsedkyni kon-
zervativců. I ona sází na konzervativní
ekologii.

Navíc koalice konzervativců a zele-
ných dnes vládnou například České
republice, Finsku nebo Irsku. Na vel-
kou zkoušku tohoto směru ovšem stá-
le čekáme, protože se jí stanou až příš-
tí parlamentní volby na britských os-
trovech.

Německé čekání a posun do středu

Zajímavou politiku zvolila také ně-
mecká kancléřka a předsedkyně CDU
Angela Merkelová. Volební výsledek
ji přinutil uzavřít velkou koalici s levi-
covou SPD. V ní Merkelová zapomně-
la na ambiciózní reformní volební pro-
gram CDU, soustředila se na témata,
která mohou oslovit voliče středu (na-
příklad postavení žen) a s padajícími
preferencemi svého socialistického
koaličního partnera asi čeká na příští
volby.

Reformátoři

Jiný postup volí zastánci hlubokých
pravicových reforem. K nim je možné
zařadit například dánského premiéra
Fogha Rasmussena nebo jeho nizo-
zemského kolegu Jana Petra Balke-
nendeho. Oba již ve svých prvních
vládních obdobích provedli výrazné
ekonomické a daňové reformy a doká-
zali je před voliči uhájit, což znamena-
lo v obou případech obhajobu premi-
érského křesla. Balkenende i Fogh
Rasmussen ovšem za své úspěchy jistě
vděčí i faktu, že jejich ekonomické re-
formy doprovázela poměrně přísná
opatření v oblasti imigrace. Striktní
přistěhovalecká politika přinesla obě-

ma politikům hlasy, které mohli ztratit
díky ekonomickým reformám. Oba
reformátoři už s méně reformním
programem vládnou třetí funkční ob-
dobí.

Totéž se naopak nepodařilo dalším
dvěma reformním premiérům Miku-
láši Dzurindovi na Slovensku nebo
Wolfgangu Schüsselovi v Rakousku.
Oba premiéři zásadně reformovali
ekonomiky svých zemí, ale třetí man-
dát již pro sebe získat nedokázali.

Na levici posun doleva

K zajímavému jevu dochází v součas-
nosti také na evropské levici. Tradiční
socialistické strany ztrácejí hlasy i vo-
lební podporu na úkor stran stojících
více vlevo. Strany, které na tomto pře-
sunu od tradičních socialistů vyděláva-
jí, patří mezi ty, které nemají komunis-
tickou identitu, ale odmítají reformy
sociálního státu, k nimž se občas pod
tlakem demografie a ekonomického
vývoje uchylují tradiční socialistické
strany. Populistický odpor proti změ-
nám ve fungování sociálního státu po-
mohl silně levicové Socialistické stra-
ně v Nizozemsku nebo Socialistické
levicové straně v Dánsku. Obě již dý-
chají na záda nizozemské tradiční
Straně práce nebo dánské Sociální de-
mokracii, které svorně v posledních
volbách zaznamenaly rekordně nízké
voličské zisky.

Podobně v Německu strana Levice
(Die Linke), v níž se spojili levicoví od-
padlíci ze socialistické SPD a postko-
munistická PDS, sbírá ve výzkumech
veřejného mínění i v zemských vol-
bách hlasy ubývající SPD.

Pokračování popsaného vývoje
může znamenat postupné rozdělení
dlouho jednotné stranické socialistic-
ké rodiny. Podobné rozdělení levice
může samozřejmě také nepřímo ovliv-
nit budoucnost evropské pravice.

Na otázku, která z popsaných cest
je pro pravici nejvýhodnější, nelze jed-
noduše odpovědět. Asi nejblíže prav-
dě má odpově	, že ke každé zemi se
hodí jiná verze pravicové politiky.

EVROPSKÁ PRAVICE EXISTUJE V SOUČASNOSTI V CELÉ ŘADĚ PODOB.
V ŘADĚ ZEMÍ JI REPREZENTUJE JEDNA VELKÁ STRANA, JINDE JSOU
„PRAVIČÁCI“ ROZDĚLENI NA KONZERVATIVCE, LIBERÁLY ČI KŘESŤANSKÉ
DEMOKRATY. PODÍVEJME SE, JAKÉ NOVÉ TRENDY TOUTO ČÁSTÍ POLITICKÉ
SCÉNY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH HÝBOU, A TO PŘEDEVŠÍM V SOUVISLOSTI
S OTÁZKOU, CO MŮŽE PRAVICOVÉ STRANY NA STARÉM KONTINENTU DO
BUDOUCNA POSÍLIT.

Cameronova cesta není v Evropě oje-
dinělá. Stačí jmenovat třeba hvězdu
dánské Konzervativní lidové strany
a ministryni životního prostředí Con-
nie Hedegaardovou, o níž se už speku-
luje jako o budoucí předsedkyni kon-
zervativců. I ona sází na konzervativní
ekologii.
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Tolik závěrečná zpráva z výzkumu,
kterou si v květnu 2007 zadalo brati-
slavské zastoupení International Re-
publican Institute. Již samotná tato
fakta jsou dostatečně dobrým důvo-
dem pro krátké srovnání profilu a po-
zice pravicových stran ve čtyřech „vi-
segrádských“ zemích.

Počet a síla pravicových stran

Počet a síla středopravicových usku-
pení v zemích V4 se od sebe liší. Zda-
leka nejsilnější stranou je ma	arský
Fidesz, který již ve trojích volbách zís-
kal více než 40 procent hlasů a ještě
vyšší podíl mandátů. Fidesz doplňují
malé strany, víceméně neschopné su-
verénní existence. Nyní jde konkrétně
o MDF, které v posledních volbách
obdrželo těsně nad 5 % hlasů, a zno-
vuvzkříšené, avšak na Fidesz zcela zá-
vislé křes�anské demokraty.

Ma	arsku se v jistých parametrech
blíží ČR. I zde jsou dvě relevantní pra-
vicové strany: podstatně silnější ODS
s potenciálem být „catch-all party“
a KDU-ČSL, která se stále více blíží
pozici malé strany politicko-nábožen-
ské menšiny s významnou regionální
bází. Dříve existující alternativní ob-
čanská pravice (zj. ODA, US) je dnes
již zřejmě jen minulostí.

Slovenská politická scéna je rozště-
pena nejen podle osy levice – pravice,
která v důsledku reforem Dzurindo-
vých vlád získala na významu, ale také
podle národnostního a náboženského
dělení. Vedle dnes nejsilnější SDKÚ
s kolísající podporou tady proto najde-
me i křes�ansko-konzervativní KDH
a Stranu ma	arské koalice. Obě men-
ší strany patří k nejstabilnějším prv-
kům slovenské politické scény s pod-
porou kolem 10 % voličů.

Po všech stránkách nejsložitější je
situace u našich severních sousedů. O
polské pravici toho bylo v posledních
dvou letech napsáno mnoho. Ale dů-
ležitý je fakt, že pravice dnes v Polsku
jednoznačně dominuje, a to ve své li-
berálnější i nacionálně-konzervativ-
nější podobě. U moci se v posledních

dvou letech vystřídala dvě pravicová
uskupení, což je nepochybně evropský
unikát, částečně srovnatelný snad jen
s Irskem. Problémem celé polské poli-
tické scény je po dlouhá léta vysoká
míra nestability, a proto by jakékoli
soudy o trvalosti tohoto uspořádání
byly více než předčasné.

Pozice pravice

Poměr mezi vládní a opoziční pravicí
v zemích V4 zůstává i po posledních
volbách v Polsku vyrovnaný. Pravice
vládne v ČR a v Polsku, opoziční lavi-
ce obývá na Slovensku a v Ma	arsku.
V Polsku je navíc pravicové PiS nejsil-
nější opoziční formací. V Praze i ve
Varšavě pravice nevládne sama, nebo�
ji v koalici vždy doplňuje nějaký více či
méně středový subjekt – zelení u nás,
rolničtí lidovci v Polsku.

Ideový profil

Zatímco v českém prostředí pravici už
od počátku 90. let profilují zejména
ekonomické otázky, v Polsku se jako

klíčová konfliktní linie dlouhé roky rý-
sovala symbolická osa postkomunis-
tické versus postsolidaritní síly. V pos-
ledních několika letech došlo po
zhroucení postkomunistické levice
k posílení duality na ose vyjadřující
kulturně-hodnotové ukotvení polské-
ho elektorátu. Jeho součástí je dělení
pravice na městskou liberální, repre-
zentovanou Občanskou platformou,
a nacionálně-konzervativní, kterou
zastupuje především Právo a spravedl-
nost.

Také v Ma	arsku se identita levice
a pravice spojuje daleko více se sym-
bolickými otázkami, jakými jsou po-
stoj vůči komunistickému režimu,
vztah státu a církve či nacionalismus.
Slovenská pravice v posledních letech
získala nového lídra, který se po vzoru
české pravice nejvíce profiluje na soci-
álně-ekonomických otázkách, spoje-
ných s rozsáhlými reformami Dzurin-
dových kabinetů.
Text je výrazně zkrácenou verzí příspěv-
ku předneseného na konferenci „Návrat
ke svobodné společnosti v Evropě – řeši-
telný úkol?“, konané v květnu 2007.

KRÁTKÉ SROVNÁNÍ
PRAVICOVÝCH STRAN

V ZEMÍCH V4

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO

HODNOTAMI, KTERÉ V ČESKU, MAĎARSKU, POLSKU A NA SLOVENSKU
NEJVÍCE VYZNÁVAJÍ PRAVICOVÍ VOLIČI, JSOU V PRVNÍM PŘÍPADĚ SVOBODA,

DEMOKRACIE A TOLERANCE, VE DRUHÉM SVOBODA A DALEKO ZA NÍ
TOLERANCE A PRÁCE, RESP. BLAHOBYT, VE TŘETÍM PŘÍPADĚ BŮH, NÁROD

A NÁBOŽENSTVÍ, VE ČTVRTÉM PAK BEZPEČNOST, DEMOKRACIE
A PATERNALISMUS.

země klíčové konfliktní linie
z hlediska identity pravice

počet
relevantních

stran

postavení hlavní
pravicové strany

zastoupené
stranické rodiny

Česká
republika

socioekonomická;
morálka / tolerance 2 vláda sekulární konzervativci /

křes�anští demokraté

Ma�arsko
symbolická (soc.ekon.);

univerzalismus /
nacionalismus

2 (3) opozice sekulární konzervativci

Polsko městští liberálové /
nacionalističtí konzervativci 2 vláda*

sekulární konzervativci, resp.
křes�anští demokraté /

liberálové

Slovensko socioekonomická (reformy);
stát / církev; nacionalismus 3 opozice

sekulární konzervativci /
křes�anští demokraté /

etnické strany

* V Polsku se obě nejsilnější strany hlásí k pravici. Dnes nejsilnější je hlavní vládní síla – Občanská platforma.
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DÁNSKO, NORSKO,
ŠVÉDSKO – OBROZENÍ
SEVERSKÉ PRAVICE?

Ke změně dochází přibližně od 70. let
minulého století (ve Švédsku o něco
později), kdy „zavedené“ politické
strany (v čele se sociálnědemokratic-
kými) zaznamenávají úbytek volební
podpory i díky objevení se nových po-
litických subjektů (jako typický pří-
klad uve	me dánskou a norskou Stra-
nu pokroku). Výsledkem je, mimo ji-
né, vzhledem k předchozí dominanci
(někdy dokonce predominanci) so-
ciální demokracie, nevídané alterno-
vání pravicových a levicových vlád.

Naznačené oslabení levice došlo
prozatímního vrcholu na začátku no-
vého tisíciletí, kdy jak Dánsko, tak
Norsko a Švédsko zaznamenaly z per-
spektivy dosavadního vývoje skutečně
nevídaný zlom. V Dánsku od roku
2001 zvítězila ve volbách již třikrát
v řadě Liberální strana Anderse Fog-
ha Rasmussena, která pokaždé vytvo-
řila vládní koalici s Konzervativní lido-
vou stranou za podpory Dánské lidové
strany. Ve Švédsku před volbami v ro-
ce 2006 vytvořily pravicové strany
(konkrétně Umírněná koaliční strana,
Lidová liberální strana, Křes�anští de-
mokraté a Strana středu) Alianci pro
Švédsko a dokázaly v celkovém součtu
porazit doposud vládnoucí sociální
demokracii, která naopak zaznamena-
la historický propadák. Poslední nor-
ské volby sice dokázala vyhrát sociální

demokracie (která ovšem musela po-
prvé v poválečné historii přistoupit na
koaliční vládu se socialisty a centristy),
nicméně předchozí dvoje volby přines-
ly vládu pravice a volební ostudu so-
ciální demokracie. Stručně řečeno, za-
čátek nového tisíciletí se na severu Ev-
ropy nese ve znamení pravice. Co však
stojí za obrozením severské pravice?
A co vlastně je severská pravice?

Posilování pravice v druhé polovině
80. let

Nárůst volební podpory pravicových
stran je nutné dát do souvislosti se so-
cioekonomickým vývojem severských
zemí a minimálně od druhé poloviny
80. let minulého století pozorovatel-
nou krizí rozbujelého sociálního státu,
s jehož vytvořením a fungováním jsou
spojeny primárně sociálnědemokra-
tické strany. Finanční náročnost so-
ciálního státu vyústila (zejména ve
Švédsku na přelomu 80. a 90. let) v po-
čínající ekonomickou krizi a vedla
k oslabení voličské důvěry v levici. Na
druhou stranu voliči na severu Evropy
si zvykli na pohodlí rozsáhlého welfa-
re-state a jeho jednoznačné odmítnutí
nepřichází v severských podmínkách
(prozatím) v úvahu. Zejména poslední
zmíněná okolnost se projevila na sou-
časném ideovém zázemí severských
pravicových stran.

Nejflagrantnější případ představu-
je v současnosti nejsilnější dánská po-
litická strana, a sice Liberální strana,
jejíž předseda Anders Fogh Rasmus-
sen vydal na začátku 90. let libertari-
ánsky laděnou knihu Od sociálního
státu k minimálnímu. Až jistý příklon
k levici (v podstatě zrcadlově srovna-

telný se změnou ideového profilu brit-
ských labouristů) zajistil liberálům vo-
lební vítězství. Rasmussenova strana
tak v současti neodmítá sociální stát
jako takový, pouze usiluje o jeho re-
formu, primárně snížením daňové zá-
těže. K podobnému kroku se odhodla-
la i švédská pravice. Volební program
Aliance pro Švédsko se v ekonomické
oblasti příliš nelišil od toho, co nabíze-
la sociální demokracie. Tvrzení, že
pouhé přiblížení se levici v oblasti eko-
nomické politiky stálo za vzrůstem vo-
lební podpory dánských Liberálů, by
nebylo zcela přesné. Druhou výraznou
oblastí, na které se liberálové profilují,
představuje striktní imigrační politika,
společně prosazovaná extrémně (ni-
koli extrémisticky!) pravicovou Dán-
skou lidovou stranou, pro níž imigrace
představuje téma číslo jedna, stejně ja-
ko pro norskou Stranu pokroku, která
skončila v posledních volbách na dru-
hém místě a předstihla Konzervativní
stranu, mající své kořeny již v 19. stole-
tí a v současnosti hájící co možná libe-
rální ekonomický model a omezení
státní ingerence. V norské (ale i švéd-
ské) politice hrají od 60. let 20. století
významnou roli křes�anskodemokra-
tické strany, které jsou obhájkyněmi
tradičních hodnot, rodiny a morálky –
typický je záporný vztah proti registra-
ci homosexuálů, ale také k pornografii
a potratům.

Konec rozdílu pravice–levice?

Souhrnně řečeno, bylo by bláhové se
domnívat, že pojem severská pravice
(pokud vůbec existuje) zahrnuje ideo-
vě koherentní subjekty. Ba naopak, se-
verské pravicové strany jsou amalgá-
mem ekonomického a politického li-
beralismu, obhajoby tradičních hod-
not a křes�anské morálky, ale také od-
mítavého přístupu k přistěhovalcům.
Co je však pro severskou pravici typic-
ké, a co stojí za jejími úspěchy v pos-
ledních letech, je značný příklon k le-
vici v ekonomické oblasti, příklon, kte-
rý smazává tradiční dichotomii levice
a pravice.

VLASTIMIL HAVLÍK

politolog, Masarykova

univerzita

MINIMÁLNĚ OD 30. LET 20. STOLETÍ PŘIPADÁ ROZHODUJÍCÍ ROLE VE
STRANICKÝCH SYSTÉMECH DÁNSKA, NORSKA A ŠVÉDSKA (FINSKO A ISLAND
PŘDSTAVUJÍ V SEVERSKÉM KONTEXTU PONĚKUD SPECIFICKÉ PŘÍPADY)
SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÝM STRANÁM, KTERÉ VĚTŠINOU PŘEDSTAVOVALY
URČUJÍCÍ SLOŽKU VLÁDNÍCH KABINETŮ (NAPŘ. V NORSKU VLÁDLA SOCIÁLNÍ
DEMOKRACIE NEPŘETRŽITĚ V LETECH 1945–1963).

Rasmussenova strana tak v současti
neodmítá sociální stát jako takový,
pouze usiluje o jeho reformu, primár-
ně snížením daňové zátěže. K podo-
bnému kroku se odhodlala i švédská
pravice.



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

7

téma

Jen silná vláda, založená na křes�an-
ských základech a silných pravomo-
cích církve, udrží v obci řád a vyhne se
krizím, které vyvolala Velká francouz-
ská revoluce, tvrdil na konci osmnác-
tého století de Maistre.

Z Josepha de Maistre v podstatné
míře vychází ideologie latinského kon-
zervatismu. Stejně jako on klade nej-
větší důraz na zajištění pořádku. Liší
se tak od kontinentálního konzervatis-
mu Edmunda Burkeho, který prosa-
zoval spíše ideu konstitucionalismu
a demokracie. De Maistre v tomto
směru hledá inspiraci spíše u Thomase
Hobbese, a to zdůrazňováním role ná-
boženství a podporou absolutismu, ja-
ko jediných možných nástrojů vyhnutí
se násilí a chaosu.

Učení de Maistreho je nevyhnutel-
ně spjato s obdobím, ve kterém žil.
Reagoval jím na Velkou francouzskou
revoluci a ultraliberální myšlenky,
propagující absolutní svobodu a vyjad-
řoval se k nim značně kriticky. Podle
de Maistreho tyto utopické ideje vedly
k jakobínským hrůzám a napoleon-
ským válkám. V opozici k těmto názo-
rům propagoval de Maistre neodděli-
telnost státu a církve a „papeže jako
vykonavatele“.

V počátcích slavila jeho koncepce
úspěchy – v roce 1815 došlo k restau-
raci bourbonské dynastie a hrůzy po-
strevoluční diktatury byly stále v živé
paměti. V následujících desetiletích
však začaly liberální myšlenky posilo-
vat a spolu se sílící ideou nacionalismu
začaly opanovávat podstatnou část
starého kontinentu. Španělsko však
zůstávalo monarchií, k čemuž přispěl
nemalou měrou i de Maistre. K další-
mu posílení latinského konzervatismu
pak došlo na přelomu 19. a 20. století,
kdy bylo třeba bránit nástupu anar-
chistických idejí.

Vrchol latinského konzervatismu

Extrémní násilí levicových skupin ved-
lo ke stále silnějšímu volání po pořád-
ku a ideje latinského konzervatismu
dopadaly v této situaci na úrodnou pů-
du. Vrcholu dosáhly v době španělské
občanské války (1936–1939), kdy se
postavily proti radikálnímu anarchis-
mu a zvítězily. Výsledkem bylo zave-
dení tzv. národního katolicismu se sil-
nou rolí panovníka a církve a katolicis-
mem jako státním náboženstvím. Po-
řádku podřídil španělský vůdce Fran-
co vše – potíral levicové skupiny, cen-
zuroval „levicová“ divadla a kina, po-
tlačil politický disent. Výsledkem jeho
vlády bylo takřka 100 000 zabitých
oponentů z řad levice. Vládou Franca
dosáhl latinský konzervatismus svého
vrcholu, jeho smrtí však v prostředí
rozšiřujících se idejí liberalismu rychle
uvadal. Kromě Franca lze za praktika
latinského konzervatismu považovat
rovněž Antonia Salazara v Portugal-
sku, který však rovněž musel pod tíhou
sílících liberálních idejí premiérský
post opustit.

Španělský konzervatismus
po Francově smrti

Po Francově smrti a diskreditaci myš-
lenky konzervatismu bylo pro pravico-

vé strany těžké se prosadit. Manuel
Fraga Irabarne se pokusil založit pra-
vicovou Lidovou alianci na myšlence
reformismu, podstatnou částí elekto-
rátu však byla vnímána jako reakcio-
nářská a autoritativní (Fraga byl mi-
nistrem v době Francovy vlády). To se
počalo měnit v 70. letech, kdy se Fraga
spojil s dalšími umírněnými konzerva-
tivními skupinami a nasměroval stra-
nu blíže středu. Záhy však straníci
usoudili, že odklon od pravé identity
ubírá straně voliče a nasměrovali ji
zpět k základům. V následných vol-
bách v roce 1982 se straně podařilo
získat jak voliče středového Svazu de-
mokratického středu, tak krajní pravi-
ce a položila tak základ své budoucí
ideologie. I přesto nadále zůstávala
v opozici.

Z ní se jí podařilo vymanit až za vlá-
dy José Marii Aznara na začátku deva-
desátých let (to už se strana jmenovala
Lidová strana – PP), který dokázal
skloubit prvky tradičního konzervatis-
mu, liberalismu a křes�anství a až do
roku 2004 stál v čele španělské vlády.
Současným lídrem Lidové strany je
Mariano Rajoy a za jeho předsednictví
se PP obrací k ideám patriotismu, na-
cionalismu a španělství. Je to však mj.
důsledek netečnosti Zapaterovy vlá-
dy k narůstajícímu baskickému radi-
kalismu.

JIHOEVROPSKÝ
KONZERVATISMUS NA
PŘÍKLADĚ ŠPANĚLSKA
V POČÁTCÍCH POLITICKÉ IDEOLOGIE, KTERÁ SE PROSADILA PŘEDEVŠÍM

V JIŽNÍ EVROPĚ A KTERÁ JE ZNÁMÁ POD TERMÍNEM LATINSKÝ
KONZERVATISMUS, STOJÍ FRANCOUZSKÝ FILOSOF JOSEPH DE MAISTRE.
V JEHO POJETÍ JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM DOBŘE FUNGUJÍCÍ OBCE
ŘÁD. TEN MÁ V POZEMSKÝCH VĚCECH VYNUCOVAT PANOVNÍK, NEJLÉPE

KRÁL, V NADČASOVÝCH VĚCECH MÁ NEZPOCHYBNITELNOU AUTORITU
PAPEŽ.

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

partneři CEVRO
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Stínový ministr zahraničí W. Hague
přijel do Prahy, aby se zúčastnil konfe-
rence „Zvýšení evropské konkuren-
ceschopnosti ve 21.století: role EU“,
pořádané ODS pod hlavičkou Hnutí
za evropskou reformu, kterou spolu
s místopředsedou vlády A. Vondrou
zaštítil.

Williame, poprvé jste se do televizních no-
vin dostal, když vám bylo 16 let. V roce 1977
jste na konferenci Konzervativní strany vy-
stoupil s projevem, jehož pasáž bývá citová-

na dodnes. Váženému publiku členské zá-
kladny jste tehdy sdělil, že: „Za třicet, čtyři-
cet let tu vy, kteří tady dnes sedíte, už nebu-
dete. Ale my ostatní tu budeme muset žít
s důsledky dnešních rozhodnutí labouristic-
ké vlády,“ …

No, a když se dneska podívám do
publika, tak jich tam většina pořád se-
dí! Ne vážně, ten projev jsem říkal ja-
ko představitel konzervativní mláde-
že. Bylo to v době, kdy Británie za vlá-
dy labouristů volala o pomoc, a já jsem
v něm vyzýval k obnovení víry v jed-

notlivce a jeho iniciativy, v redukci stá-
tu a jeho zásahů do občanského živo-
ta, ale také za privatizaci velkých stát-
ních podniků a snížení moci odborů.
A to všechno se za vlád premiérky
Thatcherové v 80. letech realizovalo.

A dnes? Co dnešní Konzervativní strana
a odkaz Thatcherové? Český pozorovatel,
který se průměrně zajímá o politiku a má jen
občasné a zprostředkované informace tuší,
že se s Konzervativní stranou „cosi“ děje.
Když to hodně zjednoduším, panuje obecné
povědomí, že dáváte větší akcent na styl po-
litiky, její prezentaci a zároveň se posouvá-
te k politickému středu a také jste „zezele-
nali“.

Stále věříme ve svobodu, svobodu
jedince, jeho svobodnou vůli a motiva-
ci. Změnily se ale výzvy, na které musí-
me reagovat. Thatcherovská léta byla
o ekonomice, o zlepšení stavu ekono-
miky. Dnes chceme zlepšit kvalitu ži-
vota Britů. S kvalitou života souvisí
i důraz na životní prostředí. Jsme bo-
hatá země, ale lidé z toho nemají tolik,
kolik by mohli mít. Jde nám o lepší
společnost …

…„lepší společnost“ to našim uším připo-
míná neblahé pětiletky.

Ano, to chápu. Řeknu to tedy jinak.
Nechceme lépe spravovat stát. Chce-
me vytvořit lepší podmínky k tomu,
aby lidé měli více možností jak sami
a lépe spravovat svou společnost, či
své společenství, okolí ve kterém žijí
a pracují. Prostě tím, že jim dáme více
svobody, více možností volby, napří-
klad v oblasti zdravotnictví, vzdělání.
Místní školy i nemocnice by měly mít
více pravomocí a více prostoru v tom,
jak nakládat se svými prostředky,
i v tom, jaké budou tvořit učební plány.
Rádi bychom, aby si občané například
mohli zvolit představitele místní poli-
cie. Navrhujeme daňové změny, které
by podporovaly status manželství. Re-
forma státní správy a státní regulace
není odpovědí na současné problémy
Británie. Odpovědí je přesun odpo-
vědnosti od státu na jednotlivce, res-
pektive společenství, ve kterém žije.

ADÉLA KADLECOVÁ

vedoucí zahraničního

oddělení ODS, poradkyně

předsedy vlády

ROZHOVOR
William Hague / Chceme revoluci občanské zodpovědnosti

inzerce
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Cítím v tom odklon od té klasické, deontolo-
gické liberální morálky individuálních práv
k společenskému uspořádání, které při-
pouští určitou etiku společenského dobra či
hodnot.

Přesně tak. Konservatismus je přeci
i o uvědomění si zodpovědnosti jedno-
ho k druhému, o vědomí sounáležitos-
ti a národní hrdosti. To chceme pod-
pořit. Nedávno jsme dali podnět ke
vzniku Národní občanské služby, což
je šestitýdenní program pro mladé lidi
kolem 16 let, kteří právě vyšli ze střed-
ní školy. Nabízí jim širokou škálu akti-
vit, jak se zapojit do veřejného života –
od základního vojenského výcviku po
službu ve zdravotnictví či sociálních
službách. Jde o to, aby mladí lidé pří-
mou, praktickou zkušeností poznali
svou roli ve společnosti, ve které žijí.
Aby své místo poznali na vlastní kůži
a uvědomili si svou odpovědnost. Ne-
smí se naučit spoléhat se na stát, který
bude konat za mně. Neměl by to být
stát, který jim řekne, co mají dělat, aby
zlepšili své životní podmínky. Stát vy-
dá direktivy, které se však minou reali-
tou. Iniciativa musí vzejít od nich
a z jejich znalostí. A v tom navazujeme
i na odkaz Thatcherové. Posunujeme
ho ale trochu dál. Chceme společnost
příležitostí i odpovědnosti. Chceme
podporovat individuální iniciativu je-
dince, a tím zároveň podporovat jeho
odpovědnost k ostatním a jeho okolí.
Někdy v žertu říkám, že to, co by That-
cherová v 80. letech nazvala revolucí
osobní zodpovědnosti, my dnes nazý-
váme revolucí v občanské zodpověd-
nosti. Je nám však jasné, že to je běh
na dlouhou tra�.

Došlo k posunu i v zahraničně-politických
prioritách konzervativců?

Ne, nijak zásadně. Pilíři naší zahra-
niční agendy je silná euroatlantická
vazba, členství v EU. Tato Unie ale
nesmí být stále užší. Jsme pro to, aby
každému členskému státu byl umož-
něn flexibilnější status, než jaký je do-
posud, aniž by byly narušeny základní
principy fungování společného trhu.
Dále se domnívám, že Británie by mě-
la hrát ofenzivnější roli na Středním
východě. Je to strategický region, je-
hož důležitost se bude jen zvyšovat.

Skoro pokaždé, když hodnotíte zvláštní
anglo-americké vztahy, neodpustíte si jed-
nu poznámku …

Ano, říkám, že jakkoliv vztahy mezi
Británií a Amerikou jsou a budou
zvláštní – kulturně, jazykově, historic-
ky, rodově (mimochodem má sestra
i neteř jsou Američanky) – vždy zdů-
razňuji, že náš vztah s USA musí být
pevný, nesmí však být otrocký.

Sledujete alespoň letmo debatu o umístění
zařízení systému protiraketové obrany na
území České republiky a Polska? Jak tento
krok hodnotíte v širším geopolitickém rámci
i ve smyslu vztahů s Ruskem? Mimocho-
dem, současné rusko-britské vztahy také
nejsou optimální …

To je pravda. Potřebujeme nalézt
funkční vztah s Ruskem. ČR možná ví-
ce než Británie ví, že Rusko potřebu-
jeme kvůli jeho energetickým zdro-
jům. Rusko je stálým členem RB
OSN, a proto potřebujeme jeho spolu-
práci i v otázce iránského nukleárního
programu či v otázce řešení konečné-
ho statutu Kosova. Zjednodušeně ře-
čeno, Rusko se chová antagonisticky,
protože má – a zejména před volbami
– zájem na tom, aby jej mezinárodní
společenství ve střednědobém výhledu

uznalo jako velkého mezinárodního
hráče. Ke statutu strategického hráče
však patří i ochota spolupracovat
a převzít svůj díl odpovědnosti. Tato
ruská velmocenská nervozita je patrná
i v postoji vůči protiraketové obraně.

Jste autorem dvou rozsáhlých monografií
o politických osobnostech 18. století. Jedna
z nich je o nejmladším premiérovi v ději-
nách Británie, Williamu Pittovi mladšímu,
jehož politické působení přispělo ke koneč-
né formaci bipartismu ve vaší zemi. S jeho
jménem se pojí i jeho slavný výrok, který
pronesl poté, co byl po vítězné bitvě u Tra-
falgaru nazván „zachráncem národa“ …

Já vím: „Evropu nikdy nezachrání
jeden jediný muž. Anglie zachránila
sama sebe vypětím svých sil a Evropu
zachrání tím, že jí půjde příkladem.“
Můžeme z toho udělat motto naší
konference …

William Hague (* 1961)
• před vstupem do politiky

konzultant v Shell UK
a McKinsey & Co.

• od 1989 dosud: poslanec za
Richmond, hrabství Yorkshire

• 1995–97: ministr pro Wales
v Majorově vládě

• 1997–2001: lídr Konzervativní
strany

• 2005–dosud: stínový ministr
zahraničí

• autor dvou politických monografií

Vysoká škola CEVRO Institut vydává sborník
vycházející z konference Princip subsidiarity a
národní parlamenty v EU, pořádaný 12. března 2007 Vysokou školou CEVRO Institut, senátním Výborem pro evropské záležitosti
a Spolkem českých právníků Všehrd. Publikace je složena z dvanácti příspěvků (tří v německém jazyce), které se věnují principu
subsidiarity z právnického, politologického a filosofického hlediska a také v kontextu fungování Evropské unie. Autory příspěvků
jsou pracovníci významných českých i zahraničních politologických a právnických pracovišť. Editorem sborníku je lektor Vysoké
školy CEVRO Institut a poradce senátního Výboru pro evropské záležitosti JUDr. Jiří Georgiev.

PRINCIP SUBSIDIARITY A NÁRODNÍ PARLAMENTY V EU
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V krátké době po úspěchu se schvá-
lením vzniku Ústavu pro studium
totalitních režimů přichází skupina
senátorů s další zákonodárnou ini-
ciativou vztahující se k období ko-
munistické moci v Československu.
Týká se účastníků III. odboje a od-
poru proti komunismu. Nový zákon
připravujeme na podnět a ve spolu-
práci s Konfederací politických věz-
ňů České republiky. Ztotožňujeme
se s jejich přesvědčením, že je nutné
odstranit jeden ze závažných nedo-
statků v dosavadním legislativním
vypořádávání se s totalitní minulos-
tí. Inspirací a povzbuzením nám by-
lo také přijetí obdobné právní nor-
my na Slovensku.

Náš návrh chce být naplněním
i dotažením zákona o protiprávnosti
komunistického režimu z roku 1993,
dle kterého byl odpor i odboj obča-
nů „legitimní, spravedlivý, morálně

oprávněný a je hodný úcty“. Předně
stanoví podmínky pro vydání osvěd-
čení účastníka III. odboje, kterému
rovněž přiznává statut válečného ve-
terána, a také odpůrce proti komu-
nismu jako méně vyhrocené a v do-
padu i méně riskantní formě boje
s totalitou. Nezůstává tedy jen u de-
klaratorního a neadresného konsta-
tování, že ne všichni se nelegitimní
moci bez dalšího podvolili. Naopak
umožňuje poukázat na konkrétní
statečné muže a ženy a projevit jim
ze strany státu úctu a vděčnost.

Kromě toho je jednoznačněji vy-
mezen cíl, který je hoden ocenění:
tedy svrhnout nebo oslabit proti-
právní komunistickou moc v naší ze-
mi a obnovit svobodu a demokracii.
Není možné do nekonečna spekulo-
vat nad tím, zda sabotáže či ozbroje-
né akce jsou přiměřené reakce na
bezpráví a zvůli totalitního režimu.

To dříve nebo později vždy vede
k rezignaci na jakékoli aktivní po-
stavení se zlu. V tomto smyslu seroz-
šiřují rehabilitace i na tzv. „zbytkové
tresty“ za trestné činy, které dosud
nebyly shledány dostatečně „adek-
vátními“ a „směřujícími k ochraně
základních lidských práv a svobod“.

Současný zvýšený zájem mladých
lidí o skutky jejich předků, rozsudek
nad prokurátorkou Boženou Brožo-
vou-Polednovou, první porevoluční
vláda, ve které nesedí žádný bývalý
komunista, to vše svědčí o možná
příznivější atmosféře ke skutečné-
mu vyrovnávání se s minulostí, než
byla kdykoliv dříve. Dobrým signá-
lem je i to, že kongres ODS přijal
usnesení, které poslance i senátory
za tuto stranu vyzývá k podpoře zá-
kona o III. odboji. Myslím, že chu�
přihlásit se k hrdinům těžké doby
tu je.

Konec listopadu byl pro město Zlín
velmi smutný a ostudný zároveň.
Skupina tří mladíků, zřejmě členů
hnutí Skinheads, napadla a surově
zbila na zlínském autobusovém ná-
draží dvaadvacetiletého univerzitní-
ho studenta tmavé pleti, původem
ze Srí Lanky. Celou věc nyní šetří
policie a pachatelé trestu, předpo-
kládám, neuniknou. Dobré jméno
městu to však v očích cizinců, pobý-
vajících ve Zlíně, bohužel nevrátí.

Zlín se řadu let profiluje jako
město s poměrně velkou sítí za-
hraničních partnerů a jako subjekt,
který je značně otevřený různým

formám mezinárodní spolupráce.
V rámci moderní studentské mobili-
ty tak do Zlína přijíždí stále více za-
hraničních studentů, jejichž počet
se, jak pevně doufám, bude do bu-
doucna ještě zvyšovat. Přítomnost
cizinců v našem městě je význam-
ným prvkem zapojení Zlína do me-
zinárodní spolupráce a staví nás to
do pozice moderního evropského
města, důstojného člena Evropské
unie.

Zlín dosud nepatřil mezi obce,
které mají problémy s rasově moti-
vovanými útoky, a stále si troufám
tvrdit, že většina obyvatel je na pří-

tomnost cizinců zvyklá a jejich pří-
tomnost dokonce vítá. Já osobně se
setkávám s řadou cizinců různých
národností i barvy pleti a nikdy jsem
od nich stížnosti na rasismus ve Zlí-
ně neslyšel. Rasistický útok z minu-
lého týdne by však měl všechny ve-
řejně činné osoby, a také všechny
slušné občany města vybudit k ma-
ximální pozornosti. Jakýkoli útok
na člověka si zaslouží odsouzení
a jde-li o útok rasisticky motivova-
ný, je třeba být v soudech o to přís-
nější.

ZÁKON O TŘETÍM –
PROTIKOMUNISTICKÉM – ODBOJI

UBOHOST MÁ JMÉNO
RASISMUS

ONDŘEJ KAPUSTA

předseda ODS Zlín-město

JIŘÍ LIŠKA

místopředseda Senátu
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Česká vláda se pokoušela do nové
evropské smlouvy protlačit co nejví-
ce změn oproti té bývalé. Nicméně
stávající rozložení sil uvnitř EU –
s drtivou převahou „proústavních“
formací – ukázalo těmto snahám
hranice možného. Nedokázali jsme
zabránit dalšímu přenosu kompe-
tencí na evropskou úroveň a rozšíře-
ní většinového hlasování v radě.

Premiér Topolánek mohl kvůli
tomu jednání zablokovat, ale logic-
ky odmítl přistoupit k takto krajní-
mu řešení. Pokud mu to dnes někdo
„ex post“ vyčítá, jde o hraběcí rady.
Význam českého veta by totiž byl
jen symbolický, bez reálného efek-
tu. Ihned po něm by nejspíš následo-
vala vládní krize, korunovaná roz-
padem vlády a vytvořením nové širo-
ké „proevropské“ koalice. Ta by ná-
vrh nové smlouvy bez odkladů
schválila, zatímco ODS by se ocitla

pod skandalizační palbou. Kam po-
tom vede nedobrovolná role evrop-
ského kazisvěta, by mohli vyprávět
bratři Kaczyňští.

Přesto je třeba konstatovat, že
nová evropská smlouva nevnáší do
EU žádoucí novou kvalitu, přiměře-
nou podmínkám 21. století. Naopak
v některých aspektech je spíše výle-
tem do období po vídeňském kon-
gresu v roce 1815. Například nový
hlasovací systém v Radě EU dle
„euroústavy“ (jehož platnost však
naštěstí, i díky úsilí české vlády, byla
odložena až po roce 2014) pouze za-
betonuje výsadní postavení několi-
ka nejsilnějších mocností.

Jak skončila zdánlivá idyla po ví-
deňském kongresu, je dobře známo.
Novou smlouvou si bohužel EU sko-
ro koleduje o podobný vývoj. Aby se
nevyhnutelná katarze nedostavila
za čas v podobě výbuchu radikální-

ho nacionalismu, je třeba dál trpěli-
vě a postupně pracovat na změně
padesát let starého a již překonané-
ho federalistického paradigmatu
Evropské unie.

I proto by stálo za to se ještě před
rokem 2014 pokusit znovu otevřít
otázku hlasovacího systému. Dá se
totiž před evropskou veřejností leh-
ce prokázat, že polský návrh hlaso-
vání byl mnohem spravedlivější.

Stejně tak, vstoupí-li smlouva
v platnost, měly by se národní vlády
a parlamenty rychle naučit užívat
svých nových smluvních pravomocí
– principu „žluté karty“ a „posílené
flexibility“. S jejich pomocí budou
moci aktivněji vstupovat do procesu
evropské normotvorby, případně
přenést některé pravomoci zpět na
národní úroveň.
Zveřejněno v deníku Hospodářské no-
viny.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl,
že poslanci a senátoři nemohou
u soukromých dopravních společ-
ností cestovat zadarmo.Bude ještě
potřeba upřesnit, kdo všechno patří
mezi tyto společnosti, zda se tam na-
příklad počítají i dopravní podniky
provozující MHD, které často bývají
ve stoprocentním vlastnictví dotyč-
ných měst, ale jinak je to krok správ-
ným směrem.

Majitel dopravní společnosti Stu-
dent Agency Radim Jančura si stě-
žoval na to, že jeho autobusy musí
vozit zákonodárce zdarma, a soud
mu dal oprávněně za pravdu.

Je pravdou, že za I. republiky mě-
li poslanci a senátoři rovněž nárok
na bezplatnou dopravu vlaky, auto-
busy i letadly a stejně tak tomu bylo
i u poslanců Federálního shromáž-
dění a České národní rady za ko-
munistů. Jenomže právě za první
Československé republiky existoval
fond, ze kterého se cesty zákonodár-
ců dopravním společnostem hradily.
Byl to vlastně podobný systém, jako
je dnes u zdravotního pojištění, kdy
za nezaměstnané, děti a důchodce je
platí stát ze své kasy.

Je logické, že vláda nemůže naří-
dit zdravotním pojiš�ovnám, aby

ošetřovaly pacienty, kteří si neplatí
zdravotní pojištění, ze svých peněz.
A defacto to stejné nemůžeme chtít
ani po privátních dopravcích. Mys-
lím si tedy, že zákonodárci by si měli
cestování platit ze svého.
Článek byl publikován v Českobudějo-
vickém deníku 5. 12. 2007

KAM NÁS VEDE NOVÁ
EUROSMLOUVA?

SENÁTOŘI A POSLANCI BY SI MĚLI
PLATIT DOPRAVU ZE SVÉHO

JIŘÍ POSPÍŠIL

senátor

JAN ZAHRADIL

předseda europoslaneckého

klubu ODS, vedoucí české

národní delegace v EPP-ED
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Švýcarská lidová strana (SVP) v říjno-
vých federálních volbách opět o kou-
sek posunula zažité vnímání politic-
kých kampaní. Ne, že by přišla s něčím
zcela novým – kampaně na téma „prá-
vo a pořádek“ (law and order) se obje-
vují v různých variantách v poslední
době často. Rozruch pramení z faktu,
že se nejedná o extremistickou stanu
někde na okraji politického spektra.
Lidová strana ve volbách obhájila ví-
tězství a posílila svoji pozici. V někte-
rých médiích se ale objevily názory,
že takováto komunikace jde již za hra-
nu a že lidovci dělají Švýcarsku ostu-
du. Poj	me si tedy tuto kontroverzní
kampaň přiblížit.

Ovečky

Hlavním tématem se stalo zneužívání
sociálního státu, kriminalita mládeže
a zejména razantní postup proti imig-
rantům, kteří porušují zákony a ome-
zení imigrace vůbec. Nejvíce diskuto-

vanou částí byl potom výrazný motiv
s černou ovečkou, kterou stádo bílých
oveček vystrkává za pomyslnou hrani-
ci (obr. 1). Tato komunikace byla ve-
dena v duchu: „Lidová iniciativa za vy-
hoštění cizinců, kteří páchají kriminál-
ní delikty“.

Ovečky se dostaly i do zpravodaj-
ství světových médií, což se volebním
kampaním nestává zase až tak často.
Trochu paradoxně zahájil jen krátce
poté jeden český mobilní operátor
svoji masivní vánoční kampaň s velmi
podobnými ovečkami.

Dvakrát ANO a dvakrát NE

SVP se zaměřila i na zneužívání systé-
mu azylových řízení a udělování ob-
čanství. Ve volebním programu se tak
objevily i tyto, jasně komunikované
motivy: „Dvakrát ANO: zastavit zne-
užívání azylu a cizineckého zákona“
(obr. 2) a „Dvakrát NE masovému
udělování občanství“ (obr. 3).

Smlouva s občany

Na závěr se poj	me podívat ještě na
jednu z dalších variací na téma smlou-

va s občany. Ta švýcarská je vyvedená
v tradičním stylu s třemi pečetěmi. Na
rozdíl od jiných podobných smluv však
neobsahuje žádné nejasné a dvojznač-
né sliby, ale pouhá tři jasná stanoviska:
nechceme vstoupit do Evropské unie,
chceme vyhostit cizince, kteří páchají
trestnou činnost a chceme všem snížit
daně.

POLITICKÁ REKLAMA
Švýcarské černé ovečky

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Obr. 1: Kampaň s černou ovečkou

Obr. 3: Dvakrát NE

Obr. 2: Dvakrát ANO Obr. 4: Smlouva s občany

Objevily se názory, že takováto komu-
nikace jde již za hranu a že lidovci dě-
lají Švýcarsku ostudu.

PROBLÉMY SAMOSPRÁVVysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s poslancem Evropského par-
lamentu a předsedou Svazu měst a obcí Oldřichem Vlasákem uspořádala
18. října 2007 v Praze konferenci, která se zabývala problémy samospráv ve třech oblastech:•

; • ; • . Předkládaný sborník z konference obsahuje texty účastníků konfe-
rence, shrnutí závěrů jednotlivých pracovních skupin a další doplňující informace. Autoři textů: Manfred Hellmich, Dušan
Hendrych, Václav Henych, Jaroslava Kadeřábková, Jaroslava Kypetová, Jiří Schwarz, Oldřich Vlasák.
Objednávejte na info@cevro.cz, nebo 224 237 769.

vztah samosprávy a přenesené
státní správy financování obcí obce a evropské fondy
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PETR ROBEJŠEK

politolog

JAN MORAVA

poslanec PSP ČR

JAN KERNER

starosta Loun

CO VÁS NEJVÍCE POTĚŠILO A ZKLAMALO V ROCE 2007?

Nejvíce mě potěšilo vítězství Nicola-
se Sarkozyho ve francouzských pre-
zidentských volbách. To je muž, kte-
rý řádně promísí evropskou politic-
kou scenérii. Nejvíce mě zklamala
tvrdošíjná nepoučitelnost větší části
české politické elity ohledně klíčové-
ho významu zahraniční politiky pro
budoucnost naší země.

Nejvíce mě zklamala neschopnost
nás všech prezentovat úspěchy vlády,
na které se podílíme. Pod vlivem hul-
vátství sociálnědemokratické opozi-
ce a bulvárního stylu i seriózně se
tvářících médií, dojem občanů z prá-
ce politiků opravdu není dobrý.
Zklamán jsem také zakořeněným po-
citem lidí, že se o ně stát postará, že
je to tak správné, že stát na to má.
Naopak mě potěšila práce vládní
koalice, která, by� disponuje pouze
stovkou hlasů ve sněmovně, dokáže
velmi dobře naplňovat své progra-
mové prohlášení. Těší mě samozřej-
mě zdraví a spokojenost celé rodiny.
To je totiž to nejcennější, co může
člověk mít.

Potěšilo mě vítězství Sarkozyho,
Tuska a Juščenka, ke konci roku pak
prohra Chaveze v referendu. Největ-
ší radost mám ale ze vstupu do
Schengenu a zmizení hranic. Zkla-
máním je pro mě naopak vývoj kolem
tzv. globálního oteplování, kde již ce-
losvětová diskuse zcela opustila ra-
cionální hranice a stala se čistou hys-
terií.

anketa pro 3

� ODS stojí na rozcestí, povolí si
spolupráci s KSČM?, Aktuálně.cz,
23. 11. 2007

„Ustojí Topolánek kritiku (na
Kongresu)?,“ ptá se deník. Podle po-
litologa Ladislava Mrklase z institutu
CEVRO ano – pakliže delegáty sjez-
du přesvědčí, že dokáže komuniko-
vat a získá hlasy i v budoucích vol-
bách … „Předpokládám, že bude mé-
ně mluvit o ekonomických záležitos-
tech, které by zasáhly peněženky ob-
čanů, ale soustředí se na další oblasti,
kde je možné zlepšit veřejné služby,“
míní Mrklas.

� Think-tanky: mají je už i ODS
a ČSSD, Mezinárodní politika, č.
11/2007

Situace think-tanků u nás není
jednoduchá, mám ale pocit, že se v
poslední době blýská na lepší časy.
Zajímavé je, že k tomu dochází také
díky politickým stranám, které si za-
čínají uvědomovat, jak je důležité mít
takovéto líhně nápadů pro přípravu
strategických materiálů a koncepcí,
anebo jen jako útočiště pro momen-
tálně neaktivní politiky, kteří tam
mohou načerpat novou inspiraci pro
svoji další politickou kariéru.

Hodně práce v této oblasti odved-
la ODS, která je více či méně spojena
se think-tanky jako již zmiňovaný
CEP, eStat nebo liberálně-konzerva-
tivní akademie CEVRO. Ostatní
strany, jako například Sociální de-
mokracie se svojí Masarykovou děl-
nickou akademií, se také snaží, ale
mají ještě co dohánět.
� Události, komentáře, ČT 2, 5. 12.
2007, komentář šéfredaktora CEV-
RO Revue Petra Sokola k aktuální
politické situaci v ČR.

v prosinci
CEVRO V MÉDIÍCH

REDAKCE

CEVROREVUE
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Albánie – pravicová vláda
Sali Berisha – Demokratická strana Albánie (EPP)
+ menší spojenci
Andorra – liberální vláda
Albert Pintat Santolaria – Liberální strana Andorry
Belgie – liberálně-socialistická vláda
Guy Verhofstadt – Vlámští liberální demokraté
(ELDR) + valonští liberálové (ELDR) + valonští
socialisté (PES) + vlámští sociální liberálové (EFA)
+ vlámští socialisté (PES) – vláda v demisi
Bělorusko – komunistická diktatura
Alexander Lukašenko – prezident
Bosna a Hercegovina – všenárodní koalice
Nikola Spirić – koalice nacionalistických stran tří
národů
Bulharsko – liberálně-socialistická vláda
Sergej Stanišev – Bulharská socialistická strana
(PES) + Národní hnutí pro stabilitu a rozvoj (ELDR)
+ strana turecké menšiny (ELDR)
Černá Hora – socialistická vláda
Zeljko Sturanović – Demokratická strana socialistů
+ Sociálnědemokratická strana Černé Hory
Česká republika – pravicovo-zelená vláda
Mirek Topolánek – Občanská demokratická strana
(ED) + lidovci (EPP) + Strana zelených (EGP)
Dánsko – pravicová vláda
Anders Fogh Rasmussen – Liberální strana (ELDR)
+ Konzervativní lidová strana (EPP)
Estonsko – pravicová vláda
Andrus Ansip – Reformní strana (ELDR) + Unie Pro
Patria a Res Publica (EPP) + sociální demokraté
(PES)
Finsko – liberální vláda
Matti Taneli Vanhanen – Strana středu (ELDR)
+ Národní koaliční strana (EPP) + Zelená aliance
(EGP) + Švédská lidová strana (ELDR)
Francie – pravicová vláda
Francois Fillon – Svaz pro lidové hnutí (EPP)
+ Nový střed
Chorvatsko – pravicová vláda
Ivo Sanader – Chorvatské demokratické
společenství (EPP) + menší spojenci
Irsko – pravicovo-zelená vláda
Bertie Ahern – Fianna Fáil/Vojáci osudu (UEN)
+ Zelení (EGP) + Progresivní demokraté
(ELDR)
Island – velká koalice
Hilmar Haarde – Strana nezávislosti (EDU)
+ Aliance (PES)
Itálie – socialistická vláda
Romano Prodi – Unie
Kypr – liberální vláda
Tassos Papadopooulos – prezidentský systém
Lichtenštejnsko – pravicová vláda
Otmar Hasler – Pokroková občanská strana (EDU)
+ Vlastenecký svaz (EDU)
Litva – socialistická vláda
Gediminas Kirkilas – Litevská sociálnědemokratická
strana (PES) + Liberální a středová unie
(ELDR) + Litevská rolnická lidová strana
(UEN)
Lotyšsko – pravicová vláda
Aigars Kalvitis – Lidová strana (EPP) + Strana
středu – Lotyšská rolnická unie + Lotyšská strana
zelených (EGP) + Lotyšská první strana/Lotyšská
cesta (ELDR)
Lucembursko – velká koalice
Jean-Claude Juncker – Křes�anskosociální lidová
strana (EPP) + Lucemburská socialistická dělnická
strana (PES)

Ma�arsko – socialistická vláda
Ferenc Gyurcsány – Ma�arská socialistická strana
(PES) + Svaz svobodných demokratů (ELDR)
Makedonie – pravicová vláda
Nikola Gruevski – Demokratická strana makedonské
národní jednoty (EPP) + Socialistická strana
Makedonie + Liberální strana Makedonie (ELDR)
+ Demokratická strana Albánců + Nová sociálně
demokratická strana + Demokratická obnova
Makedonie + Strana evropské budoucnosti
+ strana albánské menšiny
Malta – pravicová vláda
Lawrence Gonzi – Nacionalistická strana (EPP)
Moldávie – komunistická vláda
Vasile Tarlev – Komunistická strana Moldávie (SEL)
Německo – velká koalice
Angela Merkel – Křes�anskodemokratická unie
a Křes�anskosociální unie (EPP)
+ Sociálnědemokratická strana Německa (PES)
Nizozemsko – velká koalice
Jan Peter Balkenende – Křes�anskodemokratická
výzva (EPP) + Strana práce (PES) + Křes�anský
svaz
Norsko – socialistická vláda
Jens Stoltenberg – Norská dělnická strana (PES)
+ Strana středu + Socialistická levicová strana
Polsko – pravicová vláda
Donald Tusk – Občanská platforma (EPP) + Polská
lidová strana (EPP)
Portugalsko – socialistická vláda
José Sócrates – Socialistická strana (PES)
Rakousko – velká koalice
Alfred Gusenbauer – Sociálnědemokratická strana
Rakouska (PES) + Rakouská lidová strana (EPP)
Rumunsko – pravicová vláda
Calin Popescu-Tariceanu – Národní liberální strana
(ELDR) + Demokratický svaz Ma�arů v Rumunsku
(EPP)
Řecko – pravicová vláda
Kostantinos Karamanlis – Nová demokracie (EPP)
San Marino – socialistická vláda
Fiorenzo Stolfi – Strana socialistů a demokratů
(PES) + Lidový svaz (EDP) + Sjednocená levice
(SEL)
Slovensko – levicová vláda
Róbert Fico – Směr – sociálna demokracia (PES –
pozastavené členství) + Slovenská národní strana
+ Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko
Slovinsko – pravicová vláda
Janez Janša – Slovinská demokratická strana (EPP)
+ Nové Slovinsko-Křes�anská lidová strana (EPP)
+ Slovinská lidová strana (EPP) + Strana
důchodců
Spojené království – socialistická vláda
Gordon Brown – Labouristická strana (PES)
Srbsko – velká koalice
Vojislav Koštunica – koalice umírněných
demokratických stran: Demokratická strana (PES)
+ Demokratická strana Srbska (EPP) + G17plus
(EPP) + Nové Srbsko
Španělsko – socialistická vláda
J. L. R. Zapatero – Španělská socialistická dělnická
strana (PES)
Švédsko – pravicová vláda
Fredrik Reinfeldt – Umírnění (EPP) + Strana středu
(ELDR) + Liberální lidová strana (ELDR)
+ Křes�anští demokraté (EPP)
Švýcarsko – velká koalice
koalice čtyř největších stran socialistů,
konzervativců, liberálů a křes�anských demokratů



liberálové a středové strany zelení jiné koalice

téma



16

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

16

o cevro

Na půdě vysoké školy CEVRO Insti-
tut se konala ve středu 28. listopadu
konference na téma „Charta 77 a ná-
boženská opozice“ . Zúčastnili se jí mj.
desítky aktivních protikomunistických
disidentů, a to jak z řad signatářů
Charty 77, tak z řad členů jiných proti-
režimních iniciativ. Historická fakta
byla prokládána osobními vzpomínka-
mi mj. Petra Uhla, Václava Malého,
Miloše Rejchrta nebo Kamily Bendo-
vé. Zazněly i velmi zajímavé informa-
ce, které blíže vysvětlují vztahy mezi
tehdejším disidentským hnutím.

„Alexandr Dubček neudělal ve
prospěch Charty vůbec nic“ připo-
mněl například dnešní světící biskup
pražský Václav Malý za obecného
souhlasu všech účastníků. Miloš Rej-
chrt zase uvedl, že z celkového počtu
1886 signatářů Charty bylo 24 evan-
gelických duchovních a pouze 15 ka-
tolických kněží. To je však zapotřeb-
ní vnímat – dle slov dlouholetého ko-
munistického vězně a historika Vác-
lava Vaško – také tak, že mezi kato-
lickým klérem – včetně tehdejšího
biskupa Františka Tomáška – vzbu-
zovala Charta 77 zpočátku nedůvěru,

a to zejména z důvodu vysokého poč-
tu bývalých komunistů, kteří ji pod-
porovali.

Zvláštní význam měl na konferenci
přednesený referát doc. Rudolfa Ku-
čery z Fakulty sociálních věd UK, kte-
rý se týkal jednoho ze sporných char-
tistických témat – dokumentu Právo
na dějiny. Rektor vysoké školy CEV-
RO Institut prof. Miroslav Novák se

pak věnoval problematice Helsinské-
ho procesu a jeho vlivu na disidentské
skupiny bojující za lidská práva. Připo-
mněl, že vliv Helsinek, nebo třeba ná-
sledné Madridské konference se často
neoprávněně zveličuje. „Vydání Sol-
ženicynova Souostroví Gulag bylo pro
činnost těchto skupin mnohem vý-
znamnější, než celý Helsinský proces“
zdůraznil prof. Novák.

KONFERENCE
K PŮSOBENÍ CHARTY 77

PETR KOLÁŘ

prorektor CEVRO Institutu

inzerce

Na konferenci vystoupil mj. biskup Václav Malý (vpravo).
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Stejně jako loni, i letos se v prosto-
rách CEVRO Institutu konají pravi-
delné filmové semináře Evropské
hodnoty ve filmu. V tomto ročníku se
filmy týkají pěti zásadních témat – ho-
locaustu, antikomunismu, odboji, sta-
linismu a tajné policii. Seminář přiná-
ší kombinaci filmů z celé Evropy – pro
návštěvníky budou připraveny filmy
z Československa, Francie, Německa,

Polska, Řecka či Sovětského svazu.
Perlou semináře bude např. film pro-
slulého režiséra Andrzeje Wajdy Po-
pel a démant, vyprávějící příběh od-
bojáře Macieka Chelmickiho, který
má za úkol odstranit komunistického
funkcionáře. Rozhoduje se mezi
osobním štěstím a obětováním se vyš-
ším idejím. Kdo vydrží až do konce,
může se těšit na oscarový snímek Ži-

voty těch druhých, který zobrazuje
praktiky východoněmecké tajné poli-
cie Stasi. Lektory kurzů jsou i tento-
krát Matyáš Zrno a Petr Slinták, se-
minář je organizován Vysokou školou
CEVRO Institut a Občanským insti-
tutem za podpory Konrad Adenauer
Stiftung.

DRUHÝ ROČNÍK
FILMOVÉHO SEMINÁŘE

EVROPSKÉ
THINK-TANKY
VE VARŠAVĚ

Další setkání evropských think-tanků
a politických nadací, které pravidelně
pořádá International Republican In-
stitute, se uskutečnilo v povolebním
Polsku. Účastnili se jej zástupci více
jak dvaceti organizací a nově zástupci
pravicových stran.

Spoluorganizátorem setkání ve
Varšavě bylo Centrum rozvoje občan-
ského vzdělávání CREO, při jehož
vzniku stálo před rokem a půl i CEV-
RO (více info na www.creo.edu.pl).

Celé dvoudenní jednání probáhalo
v prostorech polského Sejmu. V pro-
gramu se objevila témata věnující se
hlavně spolupráci vzdělávacích nadací
a politických stran. Hovořilo se napří-
klad o využití call center ve volebních
kampaních, direkt mailu a o práci s da-
tabázemi podporovatelů stran, nebo
třeba i o osobní kampani v ulicích.

Kromě problematiky kampaní se
diskutovalo také o přínosu spolupráce
stran a vzdělávacích politických nada-

cí mimo kampaň. CEVRO v této části
prezentovalo svůj dlouhodobý projekt
nazvaný Politický manažer profesio-
nál, který je zaměřen na zkvalitňování
práce profesionálních zaměstnanců
ODS.

V závěru konference byla nastíněna
témata, kterým by se spolupráce evrop-
ských think-tanků a nadací měla věno-
vat do budoucna. Příští setkání se usku-
teční na jaře, pravděpodobně v některé
ze zemí západního Balkánu.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Institutu

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátorka LKA

Setkání ve Varšavě navazovalo na předchozí soustředění v květnu v Praze.
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Již popáté v tomto roce pořádá CEV-
RO v tomto roce Liberálně-konzerva-
tivní akademii, jednoroční mezioboro-
vé studium ekonomie, politologie,
práva, mezinárodních vztahů, politic-
kého marketingum, komunikace a ve-
řejné prezentace. Stejně jako v před-
chozích letech se ke studiu přihlásilo
několik desítek studentů, kteří pravi-
delně jednou měsíčně navštěvují kurzy
uvedených oborů.

Zatím poslední byl na pořadu dru-
hou prosincovou sobotu, kdy do Prahy
zavítal brněnský politolog Vít Hlou-
šek, doplněný „domácím“ prorekto-
rem Vysoké školy CEVRO Institut
Petrem Kolářem. Prvně jmenovaný se
ve své přednášce věnoval mezinárod-
ně-politickému uspořádání světa v mi-
nulosti a různým typům vztahů mezi
velmocemi. Petr Kolář pak pro stu-
denty připravil přednášky z komuni-
tárního práva a veřejné správy.

Za studenty jsou již první kurzy
politologie či ekonomie

Prosincový blok Akademie byl již tře-
tím v pořadí. Dosud akademici absol-
vovali říjnové kurzy komunikace a ve-
řejné prezentace, politického marke-
tingu a práva, resp. listopadové eko-
nomie a politologie. Přednášely již tra-
dičně Jiří Frgal a Hana Svobodová ne-
bo rektor CEVRO Institutu Miroslav
Novák.

Zajímavé přednášky však na stu-
denty ještě čekají. V lednu zavítá na
půdu LKA ekonom a výkonný ředitel
Centra pro ekonomiku a politiku Petr
Mach a politoložka Markéta Pitrová
z Masarykovy univerzity. V dalším

průběhu se pak před studenty objeví
např. politologové CEVRO Institutu
Ladislav Mrklas a Petr Sokol a opět Ji-
ří Frgal. Další přednášející jsou pak
v jednání.

Zájemci o studium však nemusejí
smutnit. Již nyní se lze ke studiu Libe-
rálně-konzervativní akademie 2008/9
přihlásit na stránkách www.cevro.cz,
kde také najdete veškeré informace.

PROSINCOVÁ
AKADEMIE

o cevro

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátora LKA

Josef Šíma se věnoval ve druhém bloku základům ekonomie.

Mezinárodním vztahům se věnoval v prosinci Vít Hloušek.

www.obecnifinance.cz www.stranyavolby.cz

V listopadu spustilo CEVRO v part-
nerství s frakcí Evropské lidové
strany-Evropských demokratů
server Strany a volby. Na webu na-

jdete aktuální informace z probíhajících i budoucích voleb, profily
politických stran a pozvánky na chystané akce. To vše a mnohé dal-
ší najdete na www.stranyavolby.cz.

CEVRO se stalo partnerem projektu www.obecnifi-
nance.cz. Jedná se o diskusní stránky, jejichž cílem
je umožnit zastupitelům měst a obcí vzájemnou vý-
měnu názorů, a to přímo, kdykoliv a bez cestovních

nákladů. Jednotlivé diskuze by se také mohly stát podkladem pro zá-
stupce státní správy při přípravě legislativy v oblasti financování samo-
správy. Využijte možnosti vyjádřit svůj názor a zjistit názory ostatních.



C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

1919

AFGHÁNSKÝ KRUH
POLITIKY A NÁSILÍ

Zatímco počet vojenských i civilních
obětí v Iráku klesá, Afghánistán se po-
týká se stále větším počtem sebevra-
žedných atentátů a útoků na vojenské
cíle. To se alespoň dozvídáme z ku-
sých mediálních zpráv. Bližší pohled
na tuto zemi však prozrazuje, že se
jedná jen o část mozaiky. Celkovou si-
tuaci lze jen těžko uchopit bez pokusu
o alespoň částečnou analýzu afghán-
ské společnosti a politiky.

Kmenová struktura

Snad nejzajímavějším rysem afghán-
ské politiky je tradiční silná role kme-
nové struktury populace. Vyplývá to
i z etnického složení země: většina do-
stupných zdrojů se shoduje, že v po-
rovnání s ostatními skupinami tvoří
většinu z více než 31 milionů obyva-
tel Afghanistánu národ Paštúnů (asi
40 %). Další, avšak menšinové složky
obyvatelstva, tvoří tradiční středoasij-
ské kmeny – Tádžikové (asi 27 %), Uz-
bekové (9 %) či Turkmeni (3 %).
Možná i z tohoto rysu společnosti vy-
plývá náklonnost k politickým změ-
nám – Afghánistán prošel téměř všemi
možnými politickými systémy od mo-
narchie přes republiku až po diktaturu
Tálibánu. K vnitřním rozporům při-
spívá i členitý, často nepřehledný hor-
ský terén, kde jednotlivé oblasti ovlá-
dají menší skupiny či kmeny.

Kmenová struktura hrála v historii
Afghánistánu důležitou roli a ovlivnila
i samotný politický systém. Ukázat to
lze na vývoji po roce 2001: radikální
vláda hnutí Tálibán byla americkou
administrativou označena za napomá-
hající Usámovi bin Ládinovi, když ho
odmítla vydat za jeho podíl na útocích
na New York a Washington. Následná
spojenecká invaze do Afghánistánu
prakticky Tálibán odstavila od moci
a bylo třeba vyřešit ústavní i mocenské
vakuum. Vláda Tálibánu, trvající od
roku 1996, totiž roztříštila zemi jak
společensky, tak hospodářsky a poli-
ticky. Afghánistán se navíc potýkal
s problémy v oblasti zahraniční politi-
ky – zatímco Tálibán se pasoval do ro-

le legitimních vládců země, drtivá vět-
šina mezinárodního společenství jej
v této roli neuznala. Po spojenecké in-
vazi se naskytla příležitost znovu vy-
stavět politický systém na principech
výraznější demokratizace. Nejpod-
statnějším nástrojem se při jeho tvor-
bě a zejména při tvorbě nové ústavy
stal starý tradiční institut tzv. Velké ra-
dy (Lója džirga). Prakticky se jedná
o shromáždění nejvyšších náčelníků
afghánských kmenů a klanů, jež slou-
žilo od pradávna především řešení
místních sporů mírovou cestou a jed-
náním. První džirga se konala v roce
2002, aby rozhodla právě o budoucím
uspořádání země a podobě ústavy. Ta
byla schválena o dva roky později a po
dalším roce se pak konaly demokratic-
ky probíhající volby, z nichž vyšel první
zvolený parlament.

Zatím poslední shromáždění kme-
nových vůdců se konalo v srpnu letoš-
ního roku. Džirgy se kromě kmeno-
vých „stařešinů“ zúčastnili i členové
parlamentu, zástupci občanské spo-
lečnosti a zástupci Pákistánu. Jejím cí-
lem bylo zejména zmírnění napětí na
afghánsko-pákistánské hranici. Skupi-
ny hlásící se k al-Káidě a Tálibánu to-
tiž stále více ohrožují bezpečnost i na
pákistánském území.

Jednat s Tálibánem?

Jednou z ústředních otázek, kterou se
džirga zabývala, je způsob, jakým jed-
nat s členy hnutí Tálibán. S dilematem
jednání či nejednání s teroristy se af-

ghánští politici potýkají dodnes. Do
značné míry však afghánskou stabilitu
ohrožují i vnitřní spory. Často se hovo-
ří například o prorůstání zločinu do
politiky a o propojení terorismu s dro-
govým obchodem. Nejznámějším kri-
tikem současných poměrů je zřejmě
mladá poslankyně Malalai Joyaová,
jejíž kritické názory na složení parla-
mentu se staly známými i v mezinárod-
ním prostředí. Nejvíce jí podle veřej-
ných vyjádření vadí stálá přítomnost
válečných náčelníků a bývalých čle-
nů Tálibánu mezi poslanci i ministry
vlády.

Dalším problémem je pro vládu
prezidenta Hamída Karzáího – i přes
silnou americkou podporu – nedosta-
tečná autorita centrální kábulské ad-
ministrativy. Neposiluje ji příliš ani
Afghánská národní armáda, čítající
nyní asi 50 tisíc mužů, potýkající se ale
s masovou dezercí a fluktuací perso-
nálních kapacit. V této oblasti plní dů-
ležitou roli koaliční jednotky, které se
podílejí na výcviku armády (jedná se
například o jednotky USA, Kanady,
Velké Británie, Francie či Turecka).
Svojí malou částí se ostatně chystá při-
spět i Česká republika – do země prav-
děpodobně vyšle provinční rekon-
strukční tým, mezi jehož úkoly bude
patřit právě i posilování centrální vlá-
dy. S ohledem na budoucí bezpečnost
se při tom – vedle zapojení lokálních
vůdců a kmenů do politického procesu
– jedná o zásadní oblast, jíž by se měla
věnovat pozornost vedení NATO i sa-
motné afghánské vlády.

O AFGHÁNISTÁNU SE BĚHEM POSLEDNÍH MĚSÍCŮ MLUVILO ZEJMÉNA
V SOUVISLOSTI S POŽADAVKEM NATO NA NAVÝŠENÍ POŠTU VOJÁKŮ V ZEMI
V RÁMCI JEDNOTEK ISAF (INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE).

TO JE PODLE NEJVYŠŠÍCH GENERÁLŮ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE
NEZBYTNOU PODMÍNKOU BEZPEČNOSTNÍ STABILIZACE. BĚHEM

POSLEDNÍCH MĚSÍCŮ SE TOTIŽ ZDÁ, ŽE HNUTÍ TÁLIBÁN, ODSTAVENÉ OD
MOCI V ROCE 2001, NABÍRÁ ZNOVU NA SÍLE A ZÍSKÁVÁ STÁLE NOVÉ

BOJOVNÍKY, OCHOTNÉ OBĚTOVAT SE V KONFRONTACI
S „OKUPAČNÍMI SILAMI“.

FILIP MORAVEC

Asociace pro mezinárodní

otázky

třetí svět
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zahraniční inspirace

KDO ZVÍTĚZÍ
V REPUBLIKÁNSKÝCH
PRIMÁRKÁCH V USA?

I nadále sice lze za mírného favorita
považovat Rudolfa Giulianiho, vedle
něj však mají reálnou naději i někteří
další kandidáti, především pak Mitt
Romney.

Giulianiho pozice a jeho volební
strategie

Giulianiho hlavním trumfem je uznání
široké veřejnosti, které si získal svými
činy a názory během působení ve
funkci starosty New Yorku, zejména
pak po teroristických útocích z 11. září
2001. Stal se jedním ze symbolů války
proti terorismu, aniž by byl spojován
s některými nezdary a kontroverzními
činy, které poškodily pověst Bushovy
administrativy. I díky tomu je kandi-
dátem, který má podle většiny výzku-
mů největší šanci porazit Hillary Clin-
tonovou, a případný výsledek jeho

a senátora Johna McCaina v republi-
kánských primárkách také napoví
o tom, jak velkou volební prioritou je
pro jádro republikánských voličů
v současnosti problematika národní
bezpečnosti.

V primárkách se ale Giuliani potý-
ká se dvěma problémy. Ten první
představují jeho poměrně liberální
postoje v otázce povolení potratů či
registrovaných svazků homosexuálů,
díky kterým je pro část konzervativně
smýšlejících členů strany nepříliš při-
tažlivým kandidátem. Druhým problé-

mem je skutečnost, že Giulianiho po-
zice je poměrně slabá právě ve státech,
kde proběhnou primárky nejdříve (Io-
wa, New Hamsphire, Michigan). Giu-
liani zjevně počítá s tím, že případný
neúspěch v těchto státech zvrátí v pri-
márních volbách ve velkých státech ty-
pu Floridy, Kalifornie či New Jersey,
v nichž zatím vede se značným násko-
kem. Taková strategie se však může
ukázat jako nebezpečná, nebo	 nelze
s jistotou předpovědět, zda případné
neúspěchy v několika prvních primár-
kách nepovedou k erozi jeho podpory
v jiných státech, jako se to například
stalo v roce 2004 tehdejšímu favoritovi
demokratických primárek Howardu
Deanovi.

Šance pro mormonského kandidáta?

Nejvážnějším soupeřem Giulianiho je
v současnosti Mitt Romney, těžící ze
své pověsti úspěšného businessmana,
jenž díky svým organizačním schop-
nostem dokázal zajistit hladký průběh
a ziskovost olympijských her v Salt La-
ke City, i ze svéhho poměrně úspěšné-
ho působení ve funkci guvernéra státu
Massachussetts. Romney se přitom
snaží stylizovat do pozice kandidáta,
který v jednotlivých otázkách nejvěr-
něji reprezentuje názory většiny re-
publikánských voličů. Mnohé jeho
současné názory se však výrazně liší od
těch, která zastával v minulosti (zatím-
co dříve patřil mezi liberální republi-
kány, v současnosti vystupuje spíše ja-
ko sociální konzervativec), což vyvolá-
vá podezření z politického oportunis-
mu. Pro řadu tradičních republikán-
ských voličů (zejména na Jihu) je však
zásadním handicapem skutečnost, že
Romney je členem mormonské církve.

Romney svou volební kampaň za-
ložil na dosažení vítězství ve státech,
kde primárky proběhnou nejdříve (na
začátku prosince jasně vede v New
Hamsphire a velmi silné postavení má
i v Iowě a Michiganu), přičemž doufá,
že tato vítězství přimějí k odstoupení
další tři významné kandidáty (senáto-
ra Johna McCaina z Arizony, herce
a bývalého senátora z Tennessee Fre-
da Thompsona a bývalého guvernéra
Arkansasu Mikea Huckabeeho)
a oslabí pozici Giulianiho v dalších
státech. Tato strategie je ovšem velmi
riskantní a v případě jejího neúspěchu

se Romney může snadno stát prvním
kandidátem odstupujícím z volebního
soupeření.

Černý kůň Huckabee?

Největší bezprostřední hrozbu by při-
tom pro něj překvapivě mohl předsta-
vovat Mike Huckabee (stejně jako Bill
Clinton rodák z města Hope v Arkan-
sasu). Zatímco pro Romneyho před-
stavuje jeho víra v republikánských
primárkách jednoznačnou slabinu,
v případě Huckabeeho je tomu právě
naopak a zdá se, že tento bývalý bap-
tistický kazatel by svými názory mohl
oslovit přinejmenším část konzerva-
tivních voličů na Jihu. Ačkoliv ale
Huckabee, který necelý měsíc před
prvními primárkami vede podle ně-
kterých průzkumů v Iowě i v Jižní Ka-
rolině, možná ukončí Romneyho na-
děje na získání republikánské nomina-
ce, lze si zatím jen poměrně obtížně
představit, že by natolik vyhraněná
politická osobnost dokázala uspět na
celonárodní úrovni v souboji proti Gi-
ulianimu.

NECELÝ MĚSÍC PŘED KONÁNÍM PRVNÍCH PRIMÁRNÍCH VOLEB V USA PLATÍ,
ŽE ZATÍMCO V PŘÍPADĚ DEMOKRATICKÉ STRANY JE NADÁLE JASNÝM
FAVORITEM NA ZÍSKÁNÍ PREZIDENTSKÉ NOMINACE SENÁTORKA HILLARY
CLINTONOVÁ, SOUBOJ O TO, KDO SE STANE KANDIDÁTEM REPUBLIKÁNŮ JE
MNOHEM VYROVNANĚJŠÍ.

PETR VILÍMEK

doktorand Katedry

politologie FSS MU

Giuliani se stal jedním ze symbolů
války proti terorismu, aniž by byl spo-
jován s některými nezdary a kontro-
verzními činy, které poškodily pověst
Bushovy administrativy.

Romney svou volební kampaň založil
na dosažení vítězství ve státech, kde
primárky proběhnou nejdříve, při-
čemž doufá, že tato vítězství přimějí
k odstoupení další tři významné kan-
didáty a oslabí pozici Giulianiho
v dalších státech.
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KANDIDÁT NA RUSKÉHO
PREZIDENTA GRIGORIJ

JAVLINSKIJ
Mezi jeho největší úspěchy patří kan-
didatura na post prezidenta Ruské fe-
derace v roce 1996, kdy získal 7,3 %
hlasů (5,5 mil. voličů).

Je zřejmé, že Javlinskij nemá reál-
nou šanci na úspěch v prezidentských
volbách, které proběhnou v příštím ro-
ce. Nehledě na to zůstává zajímavou
otázkou, s jakou vizí tento profesio-
nální ekonom vlastně do volebního
klání vstupuje. Ve své poslední knize
Perspektivy Rossiji (Perspektivy Rus-
ka), věnované rozboru ruského hos-
podářství, označuje současnou ruskou
ekonomiku termínem „periferní kapi-
talismus“.

Přirovnání domácí ekonomicko-so-
ciální situace k zemím třetího světa či
periferním ekonomikám není v Rusku
vlastně nic nového. Otevřeně se o těch-
to problémech mluví od konce Gorba-
čovovy éry. Mnohem větší výzvu pro
všechny ruské tržně orientované inte-
lektuály však představuje návrh řešení
tohoto problému. Koneckonců je vždy
jednodušší problémy uvidět a pojme-
novat, než je efektivně vyřešit. V Rus-
ku je situace o to komplikovanější, že
i demokraticky smýšlející „prozápad-
níci“ si často nevědí rady, protože v ze-
mi do značné míry chybí historická tra-
dice volného trhu, vlastnických vztahů
a celá řada občanských svobod (svobo-
da projevu, pohybu osob atd.), které
tvoří pilíře fungující tržní ekonomiky.

Javlinského vize

Jakou vizi Javlinskij nabízí? Jedním
z hlavních problémů je podle něj sou-
časný stav, kdy se lidé neumějí vzdát
paternalistického řízení země. V praxi
to znamená, že společnost očekává, že
veškerá rozhodnutí a odpovědnost za
ně přebírá vláda. Javlinskij ale oponu-
je: „Reformy, které se provádějí pou-
ze shora, nejsou schopny reálně změ-
nit způsob života a chování lidí, uvol-
nit jejich trůrčí energii.“ Zavedení de-
mokracie jde podle něj ruku v ruce
s decentralizací. „Je nutné decentrali-
zovat nejen politickou moc, ale také fi-
nanční zdroje – to vše při dodržování

demokratických procedur na regio-
nální i místní úrovni. Rusko bude od-
souzeno k nestabilitě a zpomalenému
vývoji, pokud bude i nadále 80 %
všech finančních zdrojů země koncen-
trováno v Moskvě,“ dodává Javlinskij.
Jenže jde i o odpovědnost, která
„předpokládá samostatnost v organi-
zaci a samosprávě. Tento princip se
musí rozšířit až do úplně nejnižších
správních celků, tj. na úroveň obydle-
ných osad. Úkolem federální vlády bu-
de zabezpečit, aby se zákon, který bu-
de ve všech regionech stejný, stal vel-
kou integrující silou.“

Spolu s decentralizací je nutné přij-
mout také institucionální reformy.
Javlinskij upozorňuje, že je nezbytné
zavést nová pravidla pro fungování
tržních vztahů. Tyto reformy by měly
především zpřetrhat staré dědictví mi-
nulosti, kdy administrativní orgány
stály nad zákonem. „Soukromé firmy
musí regulovat zákon, nikoliv vládní
úředníci nebo místní baroni.“ Volná
konkurence a soukromé vlastnictví
dají vzniknout střední vrstvě.

Javlinskij tvrdí, že pokud nebudou
reformy přijaty do 5–10 let, může se
stát, že Rusko s konečnou platností
ztratí šanci na to, aby se stalo moderní
a rozvinutou zemí. V opačném přípa-
dě se projeví silné dezintegrační ten-
dence, které se, jak tomu bylo v přípa-
dě SSSR, stanou nepřekonatelnými.

Rusy liberalismus neoslovuje

S Javlinským nelze v mnoha věcech
nesouhlasit. V závěru své nové knihy
píše, že jeho cílem bylo zformulovat
návrh a hlavní směr ekonomických re-
forem na příštích 10–15 let. Návrh Jav-
linského reforem však zůstává poně-

kud vágní koncepcí, a to i přesto, že je
jistě nemožné přijít s hotovým řešením
na všechny palčivé problémy součas-
ného Ruska. To je také hlavní nemoc
ruských liberálů. Jednak mají nebled-
noucí image pomocníků Borise Jelci-
na, jehož vláda je pro řadové občany
znamením všeobjímajícího úpadku,
v prvé řadě ekonomického. Druhým,
snad ještě zásadnějším problémem je,
že argumenty o makroekonomické
stabilitě a fiskální disciplíně nikdy ne-
byly politikou, která by dokázala oslo-
vit značnou část obyvatel Ruska.
Citace pocházejí z knihy Grigorije Jav-
linského: Perspektivy Rossiji. Moskva,
2006.

GRIGORIJ JAVLINSKIJ JE POLITIKEM ZÁPADNÍHO STYLU. VĚŘÍ VE VOLNÝ TRH,
MÁ VYNIKAJÍCÍ ZNALOSTI ANGLIČTINY, JE PODOBNĚ JAKO TŘEBA GARRI

KASPAROV CHARISMATICKÝ A PŘEMÝŠLIVÝ. OBA JSOU OSTATNĚ V ZÁPADNÍ
EVROPĚ A AMERICE VELICE OBLÍBENÍ, COŽ SKORO VŽDY ZNAMENÁ, ŽE DOMA

JE TOMU PRÁVĚ NAOPAK.

Grigorij Javlinskij (*1952)
• hlavní představitel ruského

liberalismu
• zakladatel liberální strany Jabloko
• místopředseda první

demokratické ruské vlády
(1990–1991)

TOMÁŠ LIPTÁK

redaktor serveru RuskoDnes



22

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

22

PŘEČETLI JSME

Brněnské vydavatelství Centrum pro
studium demokracie a kultury vydalo
v uplynulých měsících studii postko-
munistických nedemokratických reži-
mů, která je na českém knižním trhu
ojedinělou publikací. Jako první se to-
tiž uceleně věnuje výzkumu nedemok-
ratických zemí v areálu bývalého So-
větského svazu.

K tomuto tématu existuje dosud li-
teratura cizí provenience, která se vě-
nuje několika areálům od Latinské
Ameriky, změnám na Iberském polo-
ostrově až ke transformaci postkomu-
nistického prostoru. Autoři západoev-

ropských univerzit však často postrá-
dají tolik cennou zkušenost s přechody
a následnou transformací jednotlivých
zemí střední a východní Evropy, že
jsou jejich práce zkresleny způsobem
nazírání problémů. Jinými slovy – zá-
padoevropské či americké práce zkou-
mají problémy postkomunistických ze-
mí optikou vlastních zemí a nutně jim
tak ucházejí fakta, která nelze do toho-
to rámce vložit. Pohled přímých účast-
níků každodenních změn v těchto ze-
mích je tedy zárukou větší autenticity.

V postkomunistickém areálu vyšly
dosud pouze publikace polského pů-
vodu, v České republice je studie Jana
Holzera a Stanislava Balíka průlomo-
vou. V úvodní části autoři představují
dosud známé teorie nedemokratic-
kých režimů (J. J. Linz, G. O Donnell,
F. Zakaria a další), stěžejní je však dru-

há partie, která stávající teorie apliku-
je na postkomunistické země a přimí-
chává k nim zkušenosti autorů s reálie-
mi v těchto zemích. V závěru pak auto-
ři obě části kombinují a předkládají re-
vizi typologie nedemokratických reži-
mů pro postkomunistické země.

Odborné politologické obci, širší
vědecké veřejnosti z řad příbuzných
oborů a studentům sociálních nauk se
dostává touto knihou do rukou práce,
snažící se kriticky reagovat na aktuál-
ní debaty v této atraktivní výzkumné
oblasti současné politické vědy. Auto-
ři toto téma dlouhodobě přednášejí
na Katedře politologie a jsou členy In-
stitutu pro srovnávací politologický
výzkum Fakulty sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity, četba tohoto
svazku proto skýtá velmi inspirující
zážitek.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Lev, 45.

Máte rodinu?
Ano.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Přirozeným vzorem mi byli rodiče. Jinak jsem
poměrně svůj.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
12 let, z toho 10 v PSP.

Jaké máte koníčky?
Sport, rád cestuji.

Jaké přání byste si rád splnil?
Nemám žádné velké přání, ale rád navštěvuji pa-
mátky a u nás i na světě jich je mnoho, tak bych
rád viděl alespoň ty nejzajímavější.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Přírodopisné pořady, sportovní pořady i na hezký
film.

Jakou posloucháte muziku?
Nejsem vyhraněný posluchač.

Kterou barvu máte rád?
Mám rád pestrost barev (modrá je ale dobrá).

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Jsem milovník moře. Rád trávím dovolenou
u Středozemního moře.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči (a jako u většiny mužů souměrnost a lad-
nost).

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Dokončení mé druhé malé publikace „Praktický
konzervatismus pro 21. století“.

Oldřich Vojíř / poslanec PSP ČR

Postkomunistické nedemokratické
režimy / J. Holzer, S. Balík

MATĚJ TRÁVNÍČEK

student politologie

na IPS FSV
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Evropská pravicová politika

1/ Jakým přízviskem se původně nazývali
britští konzervativci?
a) toryové
b) whigové
c) chartisté

2/ Jak zní český překlad irské strany
Fianna Fail?
a) Rod bojovníků
b) Bojovníci osudu
c) Strana nezávislosti

3/ Jak se v současnosti jmenuje
nejsilnější francouzská pravicová strana?
a) Republikánská strana
b) Svaz pro lidové hnutí
c) Demokratická síla

4/ Jak se jmenuje předseda nejsilnější
belgické pravicové strany Křes�anští
demokraté a Vlámové?
a) Jan Peter Balkenende
b) Guy Verhofstadt
c) Jo Vandeurzen

5/ Ve kterém skandinávském státě má
momentálně pravice premiéra?
a) Norsko
b) Švédsko
c) Finsko

6/ Co se skrývá pod zkratkou švédské
pravicové M?
a) Umírnění
b) Pravice
c) Konzervativci

7/ Ve které spolkové zemi působí
německá Křes�ansko-sociální unie?
a) Sasko
b) Meklenbursko-Přední

Pomořansko
c) Bavorsko

8/ Který německý kancléř má přízvisko
„kancléř-sjednotitel“?
a) Konrad Adenauer
b) Helmut Kohl
c) Ludwig Erhardt

9/ Ve které jihoevropské zemi má
pravicová strana ve svém názvu
sociálně-demokratická?
a) Španělsko
b) Portugalsko
c) Itálie

10/ Pod jakým názvem vystupovala
v posledních volbách italská pravicová
koalice?
a) Olivovník
b) Za svobodnou Itálii
c) Dům svobod

11/ Jak zní celý název ma�arské
pravicové strany Fidesz?
a) Strana mladých demokratů

– Ma
arští občanští demokraté
b) Svaz ma
arských demokratů

– Ma
arská pravice
c) Svaz mladých demokratů

– Ma
arská občanská strana

12/ Ve kterém roce vzniklo polské Právo
a spravedlnost?
a) 1991
b) 1995
c) 2001

13/ Kdo z uvedených politiků zastupuje
pravou část slovinského politického
spektra?
a) Janez Drnovšek
b) Janez Janša
c) Danil Türk

14/ Jak se jmenovalo celonárodní litevské
hnutí, na které navazovaly litevské
pravicové strany?
a) Sajudis
b) Lidová fronta Litvy
c) Solidarita

15/ Jak se jmenuje současné nejsilnější
lotyšské pravicové hnutí?
a) Nová éra
b) Lidová strana
c) Lotyšská cesta

16/ Jakou zkratku používá nejsilnější
řecká pravicová strana, vedená Kostasem
Karamanlisem?
a) ND
b) PASOK
c) KKE

17/ Které ústavní funkce zastává
v současnosti turecká Strana
spravedlnosti a rozvoje?
a) prezidentskou i premiérskou
b) pouze premiérskou
c) ani jednu

18/ Která ze dvou ukrajinských stran tzv.
oranžové revoluce získala v posledních
volbách větší podporu?
a) Hnutí Naše Ukrajina
b) Blok Julije Tymošenkové
c) strany kandidovaly v koalici

19/ Ve kterém z ministátů v současnosti
vládne strana spojená s EPP?
a) Lichtenštejnsko
b) Andorra
c) San Marino

20/ Jak se jmenovala koalice, ze které
v roce 2000 vznikla Slovenská křes�anská
a demokratická unie Mikuláše Dzurindy?
a) Strana demokratické koalice
b) Koalice pro Slovensko
c) Slovenská demokratická koalice

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

Hodnocení:
0–7/ Měli byste si osvěžit
postavení pravice v evropských
zemích.
8–14/ Víte, jak si evropskou
pravicové strany vedou.
15–20/ Jste skutečným znalcem
pravice v Evropě.
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:SilvioBerlusconi.Křížovka:"…mádožílyzavedenropovod.…"1644–vestfálskákonference(ukončenítřicetiletéválky);1773
–Bostonsképitíčaje(počátekbojeonezávislostUSA);1774–zavedenípovinnéškolnídocházky;1808–zrušeníinkviziceveŠpanělsku;1925–
podpisLocarnskédohody(uspořádánípoI.sv.v.);1933–schváleníprohibicevUSA;1941–leteckýútoknaPearlHarbor;1948–schváleníVše-
obecnédeklaracelidskýchprávOSN;1990–zvoleníLechaWalesyprezidentemPolska;1991–rozpadSovětskéhosvazu;1994–začátekprvníče-
čenskéválky;1995–podpisDaytonskédohody.Křížovka:„…mádožílyzavedenropovod.…“

Kvíz
Kdo je politik na snímku? Přiřa�te rok k události, která se udála poslední měsíc v roce.

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

1644

1773

1774

1808

1925

1933

1941

1948

1990

1991

1994

1995

Bostonské pití čaje (počátek boje o nezávislost USA)

zvolení Lecha Walesy prezidentem Polska

letecký útok na Pearl Harbor

podpis Locarnské dohody (uspořádání po I. sv. v.)

podpis Daytonské dohody

rozpad Sovětského svazu

schválení prohibice v USA

schválení Všeobecné deklarace lidských práv OSN

začátek první čečenské války

vestfálská konference (ukončení třicetileté války)

zavedení povinné školní docházky

zrušení inkvizice ve Španělsku
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Ruská ekonomika připomíná narkomana. Jako jsou lidé závislí ‚na jehle‘, tak ruské hospodářství … To musí
skončit.“ Dokončení výroku Grigorije Javlinského, 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

prosinec

Novým předsedou pražské ODS se stal 19. listopadu první místopředseda
celostátní ODS a primátor Prahy Pavel Bém. Rozhodl o tom pražský regio-
nální sněm ODS. Pavel Bém nastupuje do funkce předsedy po poslanci PČR
Janu Bürgermeistrovi, který již nekandidoval. Ve druhém kole dalo primáto-
rovi hlas 82 volitelů ze 120 – tedy 68 procent všech zúčastněných. První ko-
lo bylo označeno za zmatečné, když 40 hlasů bylo neplatných. Bém dostal
napoprvé jen 65 ze 120 hlasů. Odevzdány byly sice všechny lístky, platných
jich bylo jen 79. Proti Bémovi hlasovalo 14 delegátů. Sněm pak uvedl, že
bude nová volba.

Nově vytvořený post prvního místopředsedy pražské ODS získal dosa-
vadní místopředseda a náměstek primátora Rudolf Blažek (Praha 7). Volilo
ho 74 delegátů. Blažek porazil zhruba o tři desítky hlasů starostu Prahy 6
a dalšího ze zástupců předsedy ODS v Praze Tomáše Chalupu. Do pozice
místopředsedy byl zvolen Tomáš Chalupa, starosta Prahy 13 David Vodrážka
a městský radní a předseda ODS v Praze 11 Jiří Janeček. Novým zástupcem

předsedy se stal náměstek primátora Pavel Klega.
Sněm také; v usnesení označil prezidentské volby za zásadní politickou

událost příštího roku, a také za klíčový milník stávajícího volebního období.
Za jediné východisko této volby považuje pražská ODS úspěch stranického
kandidáta. Znovuzvolení Václava Klause považuje za přímo spojené s další
existencí stávající koalice ODS, KDU-ČSL a SZ.

Pražský regionální sněm vyjádřil svoji podporu nezbytným reformním
krokům vlády v oblasti daní, snižování veřejného zadlužení, stabilizace veřej-
ných rozpočtů a v oblasti důchodové, zdravotní i sociální politiky. Zároveň
vyzval vládu ke koncepční přípravě a realizaci dalších fází reformy, které bu-
dou razantně pokračovat v nastaveném trendu a přispějí k maximálnímu pl-
nění předvolebního programu ODS. Usnesení sněmu se také vyjádřilo
k problematice rozpočtového určení daní. Regionální sdružení zásadně ne-
souhlasí se snahami o změnu systému přerozdělování sdílených daní v ne-
prospěch největších měst České republiky.

ODS povede v Karlovarském kraji do voleb hejtman Josef Pavel
Lídrem kandidátky ODS do krajských voleb v Karlovarském kraji bude dosa-
vadní hejtman Josef Pavel. Rozhodli o tom 19. listopadu delegáti na kraj-

ském sněmu ODS v Karlových Varech. Sněm vybíral lídra, zbytek kandidátky
bude zvolen v únoru.

Předsedou pražské ODS Pavel Bém

Lídrem krajské kandidátky ODS v Libereckém kraji pro volby v roce 2008 bu-
de dosavadní náměstek hejtmana Radim Zika, který zastupuje Liberecko.
Rozhodl o tom v tajné volbě regionální sněm ODS. Druhé místo na krajské
kandidátce připadlo starostce České Lípy Haně Moudré, třetí je náměstek
hejtmana Petr Doležal. Ze současných zastupitelů již nekandidoval hejtman
Petr Skokan, který se rozhodl ucházet se o post senátora na Českolipsku

a Chrastavsku, a krajský radní Jaroslav Krutský.
Do pozice předsedy regionálního sdružení v Libereckém kraji byl znovu

zvolen předseda Senátu Přemysl Sobotka. Místopředsedy se stali Radim Zi-
ka, Jiří Čeřovský (Jablonec nad Nisou), Petr Doležal (Semily) a hejtman Petr
Skokan (Česká Lípa).

Liberecká ODS představila kandidátku pro krajské volby

Tomáš Julínek byl na regionálním sněmu ODS, konaném v Brně 17. listopa-
du, zvolen místopředsedou jihomoravské organizace občanských demokratů.

Předsedou jihomoravské ODS je první náměstek hejtmana Milan Venclík

(Brno-město). Regionální sdružení mělo doposud tři místopředsedy – Jiřího
Kováře (Hodonín), Milana Kadlece (Brno-venkov) a Vítězslava Nečase
(Blansko). Tomáš Julínek byl zvolen čtvrtým místopředsedou.

Ministr Tomáš Julinek novým místopředsedou jihomoravské ODS

V Praze na Žofíně se 24. listopadu uskutečnil 18. kongres ODS. Kongres le-
tos probíhal jako nevolební. Jedinou volbou tak zůstalo doplnění výkonné ra-
dy o dalšího člena z Plzeňského kraje, protože tamní regionální organizace
překročila další tisícovku členů. Nově byl zvolen první místopředseda regio-
nálního sdružení Roman Jurečko z Plzně.

Hlavním obsahem Kongresu se tak stala vystoupení zástupců stranické-
ho vedení a členů vlády. Po nich následovala politická diskuze.

Kongres ODS v usnesení plně podpořil nominaci Václava Klause na pre-
zidenta a vyzval kluby ODS v PS a Senátu, aby zajistily maximální možnou

podporu této kandidatuře. Kongres ODS zároveň uložil předsedovi ODS za-
hájit jednání s koaličními partnery KDU-ČSL a SZ o společné podpoře V.
Klause do funkce prezidenta. Kongres odmítl schválit další usnesení, která
by zavazovala předsedu strany prosadit volbu V. Klause a spojovala s výsled-
kem volby trvání vládní koalice.

Kongres nepřijal návrh na vypsání referenda k Reformní smlouvě, ale
podpořil stanovisko výkonné rady, které mimo jiné obsahuje požadavek pro-
jednat smlouvu českým ústavním soudem.

Kongres podpořil umístění radaru protiraketové obrany na území ČR.

Kongres ODS
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CEVRO, Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1-Nové Město

fax: 224 237 769

Předplatitelé časopisu REVUE mají přednostní právo účasti na konferencích
a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně konzervativní akademie.

CEVRO

objednávám roční předplatné časopisu REVUE v hodnotě 250,- KčCEVRO

objednávám „Balíček CEVRO“ v hodnotě 500,- Kč

objednávám publikaci CEVRO

jméno a příjmení / firma

adresa

telefon email

IČO

(uveďte název publikace)

Možnost objednat předplatné časo-
pisu REVUE za zvýhodně-
ných podmínek – časopis bude chodit
na Vámi úrčenou adresu, přímo do
Vaší schránky.

Dále Vám nabízíme možnost ob-
jednat „ “, jehož sou-
částí jsou všechna čísla časopisu a pub-
likace vydané v roce 2007 a jako bonus
na závěr roku .

Také máte možnost objednat starší
publikace, a to vše pomocí tohoto ku-
pónu.

Stačí si vybrat a zaškrtnout Vámi
zvolenou objednávku, doplnit veškeré
kontaktní údaje a zaslat kupón na naši
adresu nebo fax:

CEVRO

Balíček CEVRO

malé překvapení

inzerce

www.tkplus.cz

Společnost TK PLUS je
česká marketingová
agentura se sídlem

v Prostějově, která se
již řadu let zabývá

sportovním marketingem.



CHCETE KROMĚ TITULU ZÍSKAT I ROZHLED, SEBEVĚDOMÍ A NOVÉ KONTAKTY? VYSOKÁ ŠKOLA
CEVRO INSTITUT VÁM NABÍZÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V ATRAKTIVNÍCH OBORECH „POLITOLOGIE
A MEZINÁRODNÍ VZTAHY“ A „VEŘEJNÁ SPRÁVA“. ZÁRUKOU KVALITY VÝUKY JE RENOMOVANÝ
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