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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

Právě otevíráte první číslo CEVRO-
REVUE v novém roce 2008.

Jako hlavní téma jsme pro Vás vy-
brali tematiku, která bude hýbat světo-
vou politickou scénou celý letošní rok.
Takovou událostí bezesporu jsou ame-
rické prezidentské volby, jejichž pře-
dehra v podobě stranických primárek
se u republikánů i demokratů rozběhla
již na počátku ledna. Fakt, že po dlou-
hých letech nekandiduje dosavadní
prezident ani viceprezident, dává již
primárkám nádech obrovské vyrovna-
nosti. I proto si letošní americké voleb-
ní klání zaslouží pozornost a CEVRO-
REVUE nabízí pohled na startující
volební maratón hned z několika úhlů.
Jan Eric Surotchak, regionální ředitel

Mezinárodního republikánského in-
stitutu pro Střední Evropu, představu-
je průběh voleb, odborník CEVRO na
politický marketing Marek Buchta
analyzuje dosavadní kampaň, ředitel
Občanského institutu Roman Joch ro-
zebírá pohledy kandidátů na meziná-
rodní politiku a politický analytik Petr
Karas ukazuje, kde se v USA volí více
„doprava“ a kde naopak „doleva“.

Ústřední téma doplňuje rozhovor
zabývající se také americkými volbami.
CEVROREVUE se ptala vedoucího
zahraniční redakce zpravodajského
serveru Aktuálně.cz, Pavla Tomáška.
V grafické příloze jsme pro Vás při-
pravili mj. vizitky hlavních prezident-
ských kandidátů.

V Zahraniční inspiraci se specialis-
ta na korejskou politiku Pavel Bláha
vrací k volbám v Jižní Korei a k úspě-
chu tamní pravice. V tradiční rubrice
věnované třetímu světu se znovu za-
měříme na vývoj v Africe. Exkluzivní
článek pro náš časopis o situaci v Keni,
kterou zmítá povolební násilí, napsal
František Drozdek, chargé d'affaires
ČR v této africké zemi. V Galerii osob-
ností pak najdete medailonek jednoho
z „Otců zakladatelů“ USA, Alexande-
ra Hamiltona, který pro nás připravil
začínající politolog Matěj Trávníček.

Pravidelný vědomostní test nemůže
v „americkém“ čísle ověřit nic jiného,
než znalosti o USA a jejich historii.

Pěkné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

Naprosto chápu ČSSD, že přišla s ná-
vrhem veřejné volby prezidenta re-
publiky. Má pro to dost svých důvo-
dů. Zdůrazňuji ono slovo „svých“,
nebo� tyto důvody jsou skutečně jen
její.

Například nechce riskovat blamáž,
kterou opakovaně zažila před pěti le-
ty, kdy její poslanci a senátoři s úsmě-
vem na tváři podřezávali jednoho
vlastního kandidáta za druhým. Pro
osvěžení paměti připomínám, že kan-
didáty, kteří úspěšně prošli halasně
oslavovanými stranickými primárka-
mi. Jiří Paroubek si tedy pro tento-
krát chce své ovečky pohlídat. Co na
tom, že je v rozporu s ústavou, která
předpokládá svobodný výkon man-
dátu. Pro Jiřího Paroubka jsou záko-
nodárci jeho strany jen figurkami na
jeho velké politické šachovnici.

Také naprosto chápu, že s tímto
návrhem vystoupil právě David Rath.
Po svých názorových kotrmelcích
a politických přemetech z minulosti
se asi bojí, že nebude-li hlídán, zase
nějaký spáchá. Pro tohoto někdejší-
ho člena ODS, SD-LSNS a te	 so-
ciálního demokrata musí být situace
za plentou doslova nepřehledným
peklem.

Do určité míry chápu i KDU-ČSL,
která je v posledních měsících natolik
vnitřně zmatená, že kupí jednu chybu
za druhou.

Co však naprosto nechápu, je nad-
šení, které návrh na veřejnou volbu
vyvolal u části české veřejnosti. Sku-
tečně demokratická volba může být
jedině volba tajná. Bez nátlaku, bez
kontroly. Tajná volba se běžně užívá
nejen tam, kde prezidenta volí parla-

ment, ale i tam, kde jej volí přímo ob-
čané. Užívá se i v USA, tedy domov-
ské zemi Jana Švejnara, kde je po-
měrně složitý systém volitelů. Stejně
je tomu i u všech dalších obdobných
voleb.

Tajná volba je jednou z podstat-
ných náležitostí moderního pojetí vo-
lebního práva. Jistě si vzpomenete na
učebnice dějepisu, za jaké voleb-
ní právo bojovali naši předci v čele
se sociálními demokraty. Ano, bylo
to volební právo svobodné, rovné
a ovšem, tajné. Jedno bez druhého
nemá valnou cenu.

Veřejnou volbou bychom se vrátili
před listopad 89 nebo se posunuli
směrem ke Kubě a KLDR. Tam už
jsme jednou byli. Pevně věřím, že se
tam drtivá většina z nás vracet ne-
chce.

VEŘEJNÁ VOLBA – NÁVRAT
PŘED LISTOPAD '89

IVAN LANGER

předseda CEVRO
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AMERICKÝ
VOLEBNÍ ROK

Zejména proto, že není jasného favo-
rita. Poprvé od roku 1928 se boje o no-
minaci na prezidentskou volbu nezú-
častní ani dosluhující prezident, ani
aktuální viceprezident. To otevírá po-
le celé řadě nových i staronových tváří.

Kampaň v americkém stylu

V České republice se v souvislosti
s jedním z kandidátů na prezidenta za-
čal používat výraz „kampaň v americ-
kém stylu“. To je spíše úsměvné. Po-
kud chceme něčím charakterizovat
americký styl kampaní, je nutno zmí-
nit zejména maximální profesionalitu
vedení kampaně, ohromné nasazení
a vysoké finanční prostředky. Nevím,
který z těchto prvků pan Švejnar doká-
že nabídnout.

Pojem profesionalizace vedení vo-
lebních kampaní rozhodně nemá
v Americe přídech něčeho nového,
nebo dokonce nepatřičného, jako
u nás. Úspěch je vždy kolektivním dí-
lem a seznamy členů volebních teamů
jednotlivých kandidátů vám připome-
nou titulky amerických filmů. Samo-
zřejmostí je využití výzkumů veřejné-
ho mínění a zvládnutí různých technik
politické komunikace. Maximální po-
zornost je věnována internetové pre-
zentaci jednotlivých kandidátů, všem
technikám přímého oslovení voličů
a využití dobrovolníků. Z médií domi-
nují televizní spoty, nicméně lze oče-
kávat stále věší posun od tohoto tra-
dičního média k nejrůznějším for-
mám internetové propagace. Oprav-
dovým fenoménem se staly sdílené sí-
tě na webu, reprezentované zejmé-
na servery You Tube, MySpace,
Flickr nebo Facebook. CNN dokonce
zorganizovala ve spolupráci s You

Tube předvolební debaty se zapoje-
ním veřejnosti.

Kampaň je na naše poměry enorm-
ně dlouhá a samozřejmě i finančně ná-
ročná. První volební shromáždění se
uskutečnilo v Iowě již 3. ledna a první
primárky v New Hampshire 8. ledna.
Do voleb tak zbývá ještě velmi dlouhá
doba. Mezníky v ní budou představo-
vat například tzv. Supervolební úterý,
kdy se konají primárky ve 23 státech,
dále sjezdy (konventy) obou velkých
stran na přelomu srpna a září nebo te-
levizní debaty kandidátů 26. září,
7. a 15. října.

O finanční náročnosti takovéhoto
způsobu voleb není potřeba pochybo-
vat. Nejčastěji uváděnými údaji jsou
předpokládané celkové náklady všech
kandidátů, které by měly překročit
magickou jednu miliardu dolarů.
Stav financí jednotlivých kandidátů
můžete sledovat on-line například na
www.opensecrets.org. Nejlépe je na
tom zatím H. Clintonová, následovaná
B. Obamou a M. Romneym. Další vel-
ké peníze může do kampaně přilít pří-
padný nezávislý kandidát (spekuluje
se zejména o bohatém starostovi New

Yorku M. Bloombergovi). Většina
zdrojů pochází od individuálních dár-
ců. Existuje ale i prvek státního finan-
cování ve formě tří dolarů, které může
každý Američan zaškrtnutím přísluš-
ného políčka na daňovém přiznání po-
slat do fondu na financování prezi-
dentských kampaní.

První výsledky

Vše je teprve na samém začátku, ale
už první primárky v Iowě a v New
Hampshire ukázaly, že průběh voleb
bude zajímavý, a že se můžeme dočkat
i různých překvapení. V Iowě o sobě
dal výrazně vědět demokratický kan-
didát Barack Obama, který s přehle-
dem porazil oba hlavní konkurenty
v demokratickém táboře, Johna Ed-
wardse i Hillary Clintonovou. V New
Hamshire mu všechny výzkumy před-
povídaly potvrzení pozice. Výzkumy
se ale tentokrát spletly a ke své velké
radosti se těsným vítězstvím vrátila do
boje Clintonová.

Ještě složitější je situace u republi-
kánů. V Iowě zvítězil s náskokem bý-
valý arkansaský guvernér Mike Huc-
kabee, v New Hamshire senátor John
McCain a v Michiganu bývalý guver-
nér z Massachusetts Mitt Romney.
A v záloze zůstává ještě bývalý starosta
New Yorku Rudy Giuliani, který na
svoje silnější státy teprve čeká.

Kampaně kandidátů zatím logicky
neukázaly vše, co lze v politickém mar-
ketingu rozehrát. Je poněkud proble-
matické vytahovat třeba negativní
kampaň proti kolegovi z vlastního tá-
bora. I když drobné poš�uchování, ze-
jména mezi Clintonovou a Obamou se
již vyskytlo. Začínají se objevovat
i první populistické sliby voličům
(např. na téma oživení automobilové-
ho průmyslu v Michiganu). Nejzajíma-
vější je tak v této fázi sledovat zejména
dokonale propracované systémy pro
oslovení a zapojení dobrovolníků, fun-
draising nebo dokonalé internetové
prezentace. To nejzajímavější nás však
v amerických prezidentských volbách
určitě ještě teprve čeká.

S VELKÝM OČEKÁVÁNÍM BUDE 4. LISTOPADU CELÝ SVĚT VZHLÍŽET
K VÝSLEDKŮM AMERICKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB. SPOLEČNĚ
S PREZIDENTEM SE VOLÍ TÉŽ JEDNA TŘETINA SENÁTORŮ, CELÁ SNĚMOVNA
REPREZENTANTŮ, GUVERNÉŘI V 11 STÁTECH A USKUTEČNÍ SE I ŘADA
DALŠÍCH MÍSTNÍCH VOLEB. JE TEDY OPRAVDU O CO BOJOVAT.

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Loga prezidentských kandidátů
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Nově se vynořuje otázka duálního
prezidentství; zmíněné téma bude
ovšem sílit pouze za předpokladu, že
si Hillary Clintonová udrží v celoná-
rodních průzkumech vedení v souboji
uvnitř Demokratické strany a nevzdá
se podpory svého manžela. Její čím
dál osobnější diskuse s Barackem
Obamou mohou vnést do kampaně
i témata politiky identit. Všeobjíma-
jícím tématem, nebo snad skoro dik-
tátem, je vzývání změny. Protože jsou
však Spojené státy mozaikou, v níž
má každý členský stát poněkud odliš-
ná volební pravidla, je jinak lidnatý
a jeho populace mají rozdílné demo-
grafické složení, a protože cesta k ví-
tězství vede přes dílčí triumfy v jed-
notlivých státech, je jisté, že tématic-
ké priority voličů, a tomu odpovídají-
cí apely uchazečů o získání prezi-
dentské nominace jejich strany, bu-
dou záviset na naléhavosti, s níž jsou
daná témata v jednotlivých státech
poci�ována.

Rozhodovat bude ekonomika

Prakticky ve všech státech se na čele
pelotonu drží ekonomika. Dynamika
hospodářského vývoje a možnosti na
trhu práce zajímají všechny Američa-
ny bez rozdílu (například v den pri-
márek ve státě New Hampshire ji
podle průzkumu veřejného mínění
jako prvořadý problém vnímalo 58 %
voličů, válka v Iráku následovala
s velkým odstupem jako druhá se
17 %). Zatímco kandidáti opozičních
demokratů jsou vcelku jednotni
ve zdrcující kritice ekonomické poli-
tiky současné republikánské adminis-
trativy, republikánští kandidáti ordi-
nují různé ozdravné kúry: například
v Michiganu vítězný Mitt Romney os-
lovil voliče nabídkou oživení ekono-
miky restrukturalizací a růst zaměst-
nanosti hodlá podpořit rekvalifikač-
ními programy, skeptičtější John
McCain nedal detroitským automo-
bilovým dělníkům mnoho nadějí na
zachování pracovních míst ve výrobě.
Velký souboj, v němž budou hrát klí-

čovou roli návody na stimulaci eko-
nomiky, se očekává na Floridě, kde
se utká i dosud vyčkávající fiskální
konzervativec Rudy Giuliani.

Na druhé místo v pomyslném celo-
státním žebříčku se dere otázka imig-
race, medializovaná hlavně dílčí, by�
důležitou problematikou legalizace
pobytu nezákonných přistěhovalců.
Z nedávného průzkumu mezi regis-
trovanými voliči státu New York vy-
plývá, že téměř dvě třetiny se postavi-
ly negativně k návrhu umožnit nele-
gálním přistěhovalcům získat řidič-
ský průkaz. Jiný obrázek nám poskyt-
ne Nevada jako zástupce západního
regionu, jehož státy mají vysoký podíl
legálního i nelegálního obyvatelstva
hispánského původu. Nedořešené
imigrační zákonodárství dává tušit,
že hispánští voliči se k volbám dostaví
v hojném počtu a budou favorizovat
kandidáty, kteří jim poskytnou nej-
vstřícnější sliby řešení jejich situace.
Testem budou primárky v tzv. supe-
rúterý 5. února, kdy budou hlasovat
mj.i tři lidnaté státy s nezanedbatel-
ným podílem hispánské populace,
a to Kalifornie, New York a New Jer-
sey.

Reakce na americkou přítomnost
v Iráku a bezpečnostní problematika
jsou v současné fázi primárních vo-
leb, s výjimkou jednotlivých výpadů
(Bill Clinton na adresu Baracka Oba-
my), poněkud odsunuty stranou, ale
nepochybně se vynoří na podzim, pří-
padně ve chvíli, kdy dojde k nějaké-
mu výraznému posunu v dosavadní
situaci. Uchazeči však téma nepodce-
ňují, protože jim může přinést hlasy
důležité a početné skupiny nezávis-
lých voličů.

Uchazeči o prezidentskou nomi-
naci zpravidla ve svých postojích
rámcově zohledňují ideologii své

strany a stranickou platformu, ale ne-
musejí se s ní ve všech bodech ztotož-
ňovat, viz Giuliani v otázce postoje
k potratům a homosexualitě. Není vý-
jimkou, že v některých bodech stra-
nickým směrnicím otevřeně oponují,
například McCain v případě návrhu
zákona o reformě financí pro účely
volebních kampaní, v postoji k daňo-
vým škrtům či v otázce legalizace po-
stavení ilegálních imigrantů. Voli-
čům pak jejich stanoviska slouží jako
ukazatele konzervativního či naopak
umírněného stranického přístupu.

Snaha udržet si všechny bloky

Kandidáti ovšem usilují o vytvoření
nejširších volebních koalic, a tak se
snaží vyhýbat jasným a konkrétním
prohlášením, aby si nepopudili ně-
který z voličských bloků (třebaže ně-
kdy je takové opatrnictví stojí prefe-
rence). Místo velkých témat jsou tak
v současné fázi diskutovány spíše jen
dílčí rozdíly v jednotlivých otázkách,
žádný z kandidátů (snad s výjimkou
Obamova zaklínání změnou) do-
sud otevřeně nevyrukoval s nosným
a věcným inspirativním tématem, jež
by se stalo jeho vlajkovou lodí
a s nímž by se mohli tápající voliči
ztotožnit.

Kromě toho již ve fázi primárních
voleb probíhá mezi stranickými stra-
tégy a angažovanými voliči čilá disku-
se, který republikánský či demokra-
tický kandidát bude mít v ostrých lis-
topadových volbách větší šance na
zvolení. Je tedy docela dobře možné,
že nominaci své strany na křeslo
uchazeče o prezidentský úřad nezí-
ská ten nejkompetentnější uchazeč či
uchazečka, nýbrž ten, kdo má podle
podobných spekulací největší šance
porazit v listopadu svého soupeře.

PODLE ČEHO SE BUDOU
ROZHODOVAT AMERIČTÍ

VOLIČI?

VĚRA KOTÁBOVÁ

politoložka, IPS FSV UK

KDYBY SE STANOVOVAL ŽEBŘÍČEK ŽHAVÝCH TÉMAT, JEŽ ASI NEJČASTĚJI
ZAZNÍ V PRŮBĚHU VŠECH FÁZÍ LETOŠNÍHO PREZIDENTSKÉHO KLÁNÍ V USA,

DOMINOVALY BY MU TŘI OKRUHY: EKONOMIKA, IMIGRACE A VÁLKA V IRÁKU
(SPOLU S BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKOU).
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CO VÍME
O AMERICKÝCH
VOLBÁCH

Existuje několik otázek, které by měly
být zodpovězeny

� Za prvé – co je v sázce? Jednoduchá
odpově	 zní, že v sázce je hodně.
V těchto volbách budou voliči volit
432 členů 111. Kongresu, každého
v jednomandátovém obvodě; 33 sená-
torů (1/3 Senátu je volena každé dva
roky) z různých států, a návrhy delegá-
tů, kteří budou vybírat dalšího prezi-
denta Spojených států, který se ujme
úřadu 21.ledna 2009. Dále bude vole-
no 11 guvernérů, stejně jako velké
množství členů státních sněmoven
a senátů. Volen bude rovněž velký po-
čet regionálních zástupců. Výsledek
tohoto zápasu může naznačit budoucí
politické směřování země.
� Za druhé – co to bude stát? Bezpo-
chyby jde o nejdražší sérii volebních
kampaní vůbec kdy pořádaných ve
Spojených státech, z celkovými očeká-
vanými náklady v prezidentském zá-
pase přesahujícími 1 miliardu dolarů.
� Podle dotazníku vyplněného kaž-
dým z kandidátů na prezidenta, bitva
o zisk peněz je velmi intenzivní. Na re-
publikánské straně získal do konce zá-
ří 2007 bývalý starosta New Yorku Ru-
dy Giuliani 45 milionů dolarů, bývalý
guvernér státu Massachusetts Mitt
Romney 44 milionů, senátor John
McCain 30 milionů a bývalý guvernér
Arkansasu Mike Huckabee 2,3 mi-
lionů. Na demokratické straně získala
Hillary Clintonová i Barack Obama
shodně po 79 milionech dolarů, sená-
tor John Edwards následoval s 30 mi-
liony. Někteří kandidáti si ponechali
peníze z předchozích kampaní, které
neutratili v probíhajících primárních

volbách, zatímco další mají dostatek
financí, které mohou použít na kam-
paň.
� Za třetí – kolik kandidátů soupeří?
Jednoduchá odpově	 zní: mnoho, ale
méně než před několika týdny. Tyto
volby jsou prvními za osmdesát let, ve
kterých ani stávající prezident ani vi-
ceprezident nekandidují za žádnou
stranu, což značí velmi otevřené pole,
a dokazuje to velký počet kandidátů
ve dvou největších stranách. V době
psaní tohoto článku identifikoval
Washington Post celkem pět kandidá-
tů na straně Demokratů (pokles z de-
víti na začátku) a osm na straně Re-
publikánů (z původních čtrnácti na za-
čátku). Vážnými kandidáty na straně
Demokratů jsou Obama a Clintonová,
přičemž ambice Johna Edwardse ra-
pidně klesají. Na straně Republikánů
jsou kompetentními kandidáty Giulia-
ni, Huckabee, McCain a Romney, při-
čemž další již jsou, či v nejbližší době
budou, mimo hru. V den psaní článku
– 22. ledna – krátce po volebním výbo-
ru v Nevadě a primárkách v Jižní Ka-
rolině – vedl McCain většinu průzku-
mů v souboji o republikánskou nomi-
naci v průměru o 10 procent, mezi De-
mokraty vítězila Clintonová v průmě-
ru o 9 procent nad Obamou. Souboj
ani v jednom táboře zatím stále není
rozhodnut, proto nemůže být žádné
překvapení vyloučeno.
� Za čtvrté – kdy budeme skutečně
vědět, kdo bude kandidovat? Primární
volby budou pokračovat do června, ale
poprvé od Republikánského Konven-
tu v roce 1976 je možné, že tento rok
by mohl být počet aktuálních delegátů
volených na volebních výborech a pri-

márkách důležitý, mezitím tato čísla
reprezentují aktuální sílu kandidátů,
kteří půjdou do nominančího konven-
tu – v případě Demokratů v srpnu
v Denveru a Republikánů v Minnea-
polis-Svatý Pavel v září. Velký počet
primárek se bude konat ve stejný čas
v tzv. „Super-úterý”, 5. února, a může
situaci vyjasnit, ale mnoho Američanů
věří, že nominančí souboje budou po-
kračovat i poté.
� Za páté – co volební atmosféra na-
značuje o tom, který kandidát může
být nejkompetentnější? Pokud sledu-
jeme kritéria „správná cesta/špatná
cesta“, z volebních průzkumů a sdělo-
vacího úsilí kandidátů je zřejmé, že vo-
liči touží po změně, nicmémě ta musí
být vymezena. V rozpětí mezi 72 % do
23 % Američanů v průzkumech říká,
že země jde špatnou cestou a podpora
prezidenta Bushe se nyní pohybuje
v průměru okolo 34 %. Republikáni
jsou tak konfrontováni s vážnou pře-
kážkou, jak udržet Bílý dům. Na dru-
hou stranu, výzkumy také říkají, že vo-
liči jsou méně spokojeni s prací De-
mokraty kontrolovaného Kongresu –
v rozmezí od 70 % do 24 %. A poprvé
za několik měsíců překonal potenciál-
ní kandidát Republikánů John McCa-
in v celonárodních průzkumech Hilla-
ry Clintonovou.

50 volebních klání

Pro shrnutí – ti kdo skutečně rozumějí
americké politice, budou sledovat po-
zice jednotlivých kandidátů v každém
z padesáti států tím více, čím se bude-
me blížit listopadu. Prezidentské vol-
by nejsou v tomto smyslu národními
volbami, ale spíše sérií padesáti jed-
notlivých voleb zaměřených na zisk
270 z 538 křesel ve Volebním shro-
máždění. Až v létě budeme svědky, jak
se kandidáti zaměřují na reklamu
a programy pro zisk hlasů v kritických
„přelétavých státech”, které někdy vo-
lí Republikány a někdy Demokraty.
Rozhodne se právě v těchto státech,
zda kandidát volby vyhraje či pro-
hraje.

JAN ERIC SUROTCHAK

regionální ředitel IRI pro

Střední a Východní Evropu

V DOBĚ KONÁNÍ PRIMÁRNÍCH VOLEB VE SPOJENÝCH STÁTECH A DEVĚT
MĚSÍCŮ PŘED VOLBAMI 4. LISTOPADU JE STÁLE MNOHO NEZNÁMÉHO
O TOM, JAK PŘÍŠTÍ VOLBY DOPADNOU. BUDOU DEMOKRATÉ SCHOPNI
UDRŽET SVOJI TĚSNOU VĚTŠINU V SENÁTU A O NĚCO VĚTŠÍ PŘEVAHU VE
SNĚMOVNĚ REPREZENTANTŮ? BUDOU REPUBLIKÁNI SCHOPNI UDRŽET BÍLÝ
DŮM TŘETÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ S ODCHODEM GEORGE BUSHE? ŽÁDNOU
Z OTÁZEK NELZE DNES JASNĚ ZODPOVĚDĚT.
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Na počátku 20. stol. byly voličské základ-
ny obou hlavních politických stran USA
diametrálně odlišné od současného sta-
vu. V prvních prezidentských volbách 20.
století (1904) „získal“ demokratický kan-
didát všechny státy „Jihu“, republikán
zvítězil ve všech ostatních státech. Až do
60. let 20. stol. přežívala tato prostorová
diferenciace daná občanskou válkou
v USA (1861–65), resp. zrušením otroc-
tví a obdobím tzv. Rekonstrukce Jihu
(1865–77). Vzhledem k roli, kterou Re-
publikánská strana sehrála v těchto udá-
lostech, bylo pro velkou část Jižanů na-
prosto nepřijatelné ji volit (prezidentští
kandidáti demokratů získávali na Jihu
neuvěřitelně vysoké podíly voličských
hlasů, např. v Jižní Karolíně neklesl je-
jich zisk v deseti volbách v období
1904–40 nikdy pod 90 %!). Naopak seve-
rovýchod podporoval více republikány,
by� zde nebyla podpora tak jednoznačná.

Postupně se však toto dělení začalo
měnit. Historicky republikánský severo-
východ přestal být jejich baštou ve 30. le-
tech 20. stol. (hospodářská krize), demo-
krati ztratili „svůj“ Jih ve zlomových vol-
bách 1964. Od té doby volí jižanské státy
takřka jednotně republikány (s výjimkou
voleb v r. 1976). Je možné konstatovat,
že první polovina 60. let 20. stol. zname-
nala zásadní zlom ve volebních prefe-
rencích. Značná část voličů na Jihu byla
již delší dobu rozladěna liberální politi-
kou Demokratické strany, zvláště v otáz-
ce menšin a rasové segregace. Politika
prezidentů Kennedyho a Johnsona
(včetně schválení zákona o občanských
právech v r. 1964) znamenala „poslední
kapku“ – Jih se přiklonil k podstatně
konzervativnějším republikánům.

Nové rozložení sil po roce 1992

V posledních čtyřech volbách (1992 až
2004) se ustavilo nové rozložení sil: zá-

padní pobřeží a severovýchod USA volí
demokraty, nepobřežní státy středozá-
padu a jih USA volí republikány. Odráží
to skutečnost, že hlavní podporu získáva-
jí demokraté mezi obyvateli velkých
měst a hustě zalidněných území, která se
koncentrují právě na pacifickém pobřeží
a na severovýchodě USA. Politologové
zavedli pojem červené a modré státy.
Nazývají tak ty státy, které mají tendenci
v současnosti volit republikány, resp. de-
mokraty. Lze najít jisté celkové charak-
teristiky států, které do značné míry ko-
relují s volebními výsledky. Červené (re-
publikánské) státy mají většinou vyšší
podíl venkovského obyvatelstva s celko-
vě nižším vzděláním a vyšší religiozitou
(jde např. o tradičně konzervativní státy
ve středu USA). Jak bylo řečeno výše,
Američané z měst, multikulturní liberál-
ní společnost a oblasti s početně zastou-
penými menšinami (Hispánci, Afroame-
ričané) výrazněji podporují demokraty
(modré státy). Je ovšem nutné dodat, že
rozdíly nejsou zdaleka tak ostré.

Za silné červené státy jsou považová-
ny Aljaška, Idaho, Indiana, Jižní Dakota,
Kansas, Nebraska, Oklahoma, Severní
Dakota, Utah, Virginie a Wyoming, kte-
ré od zmiňovaných voleb v r. 1964 nikdy
nevolily demokraty. Dalšími silnými čer-
venými státy (demokraty nevolily od r.
1976) jsou Alabama, Jižní Karolína, Mis-
sissippi, Severní Karolína a Texas. Na-
opak silnými modrými státy jsou Havaj-
ské ostrovy, na pacifickém pobřeží
Washington, Oregon, Kalifornie, na se-
verovýchodě New York, Pensylvánie,
Vermont, Maine, Massachusetts, Con-

necticut, Rhode Island, New Jersey, De-
laware, Maryland a na středovýchodě
Minnesota, Wisconsin, Michigan a Illi-
nois. Ojedinělým případem je D. C., kde
zatím vždy vyhráli demokratičtí kandi-
dáti.

Změny se neočekávají

V červených a modrých státech je o vítězi
voleb prakticky rozhodnuto už měsíce
před volbami a závěrečná fáze volební
kampaně je tak honem za získání podpo-
ry jen v několika zbývajících (a mnohdy –
z pohledu počtu volitelů – jen málo vý-
znamných) státech (již měsíc před volba-
mi v r. 2004 bylo dle průzkumů rozhod-
nuto ve 39 státech). Pro prezidentské
volby 2008 odborníci zatím nepředpoví-
dají výraznější změny v rozložení „červe-
ných a modrých států“. To však může
změnit osoba kandidáta, např. v případě
republikánské nominace R. Giulianiho
je možná jeho vyšší podpora z urbanizo-
vaných oblastí (tedy demokratických
bašt) a naopak méně hlasů z více konzer-
vativních, religiózních regionů. Obecně
lze říci, že za posledních 100 let došlo
k výrazné změně geografického rozlože-
ní voličských preferencí, na konci 20. sto-
letí se stala charakteristickou vyrovna-
nost podpory obou hlavních stran a větší
vyhraněnost příznivců obou táborů, o vý-
sledku voleb nyní rozhoduje malá část
nerozhodnutých voličů v několika málo
státech.

Grafickou část článku najdete upros-
třed časopisu.

„ČERVENÉ
A MODRÉ STÁTY“

ZÁSADNÍM FAKTOREM V AMERICKÝCH (NEJEN) PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH
JE PROSTOROVÁ DIFERENCIACE VOLIČSKÝCH PREFERENCÍ. V TOMTO

ROZLOŽENÍ DOŠLO ZA POSLEDNÍCH 100 LET K PŘEVRATNÝM ZMĚNÁM,
NICMÉNĚ KE KONCI 20. STOL. SE VÍCEMÉNĚ USTÁLILO.

PETR KARAS

politický analytik

partneři CEVRO
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…bude záviset od toho, kdo oním pre-
zidentem bude. V tomto stádiu mají
šanci být zvoleni:

Demokraté

� Senátorka Hillary Clintonová (D,
New York). U republikánů má pověst
levicové radikálky a ideoložky, její po-
litika jako senátorky však doposud by-
la centristická. Její zahraniční politika
by byla ta samá, jakou měl její manžel
Bill Clinton. Jinými slovy, liberální
multilateralistický internacionalismus
– americká účast ve světě, svobodný
obchod, velebení diplomacie na úkor
realismu a reality, uctívání kolektiv-
ních organizací jako OSN. Dobré vzta-
hy mezi Amerikou a EU. Titíž lidé,
kteří dělali zahraniční politiku Billu
Clintonovi (Holbrooke, Albrightová),
jsou i v týmu Hillary.
� Senátor Barack Obama (D, Illino-
is). Je nalevo od Hillary. V zahraniční
politice je naprosto nezkušený, tudíž
těžko říci, jakou by měl. Záleželo by
na týmu, kterým by se obklopil. I v za-
hraniční politice se situuje nalevo od
Hillary, požaduje stažení z Iráku bez
ohledu na následky. Jeho zahraniční
politika by byla nejspíš opakováním
zahraniční politiky Jimmyho Cartera:
rétorická podpora lidským právům
plus bezzubost a neefektivita vůči ne-
přátelům.

Republikáni

� Senátor John McCain (R, Arizona).
Pravicový, pokud jde o zahraniční po-
litiku a morálně-kulturní otázky, mír-
ně levicový v ekonomice (více etatis-
tický). Pokud jde o zahraniční politi-
ku, zřejmě ze všech nejzkušenější.

Podporuje jej největší počet bývalých
republikánských ministrů zahraničí
a obrany. Aktivní, asertivní role Ame-
riky ve světě (konzervativní interna-
cionalismus), rozhodný boj proti tero-
rismu, tedy pokračování Bushovy poli-
tiky, ale mnohem kompetentnějším
způsobem. Podporoval navýšení počtu
amerických vojáků v Iráku, když to by-
lo nepopulární, právě tato politika
však v roce 2007 slavila úspěchy.
� Bývalý starosta Rudy Giuliani (R,
New York). Výrazně levicový a libe-
rální v morálně-kulturních otázkách,
centristický v ekonomických a výrazně
pravicový v zahraniční politice. Jes-
třáb až ultra-jestřáb, pokud jde o boj
proti terorismu; otevřeně mluví o úde-
ru proti Iránu. Má ve svém týmu nej-
větší počet neokonzervativních inte-
lektuálů a expertů na zahraniční poli-
tiku; lidí, kteří podporovali současné-
ho prezidenta Bushe v jeho prvním vo-
lebním období, ale jsou zklamaní jeho
politikou v období druhém. Jinými
slovy, pokračování Bushovy zahranič-
ní politiky, ale mnohem rasantnějším
způsobem.
� Bývalý guvernér Mitt Romney (R,
Massachusetts). Vystupuje jako au-
tenticky konzervativní kandidát ve
všech třech sférách politiky: ekono-
mické, morálně-kulturní, i zahranič-
něpolitické. Hlásí se k rozhodnému
boji proti terorismu, tudíž k pokračo-
vání Bushovy zahraniční politiky,
avšak svým manažerským přístupem
naznačuje její profesionálnější vedení.
Konkrétní návrhy jsou neznámé, tudíž
v posledku by záleželo od týmu, kte-
rým by se obklopil.
� Bývalý guvernér Mike Huckabee
(R, Arkansas). Konzervativní v morál-
ně-kulturních otázkách, populisticky

levicový v ekonomických a zahranič-
něpolitických. Kritizuje Bushovu za-
hraniční politiku zleva jako příliš aro-
gantní a intervencionistickou. Mírné
koketování s isolacionismem, výraz-
nější s protekcionismem. Zřejmě re-
publikánská obdoba Baracka Obamy;
jeho zahraniční politika by závisela od
týmu, kterým by se obklopil.
� Bývalý senátor Fred Thompson (R,
Tennessee). Asi konzistentně nejkon-
zervativnější kandidát na prezidenta.
V tomto smyslu zřejmě nejautentičtěj-
ší dědic Ronalda Reagana v těchto
volbách, leč s oprávněnou reputací le-
nosti. Pozice stejné jako Romney, leč
dlouhodobě konzistentnější; konkrét-
ní podoba jeho zahraničněpolitického
programu je však neznámá. Z dopo-
sud uvedených Republikánů zřejmě
nejmenší šance na získání nominace.
� Pokud jde o zahraniční politiku, za
zmínku stojí ještě jeden republikánský
kandidát, kongresman Ron Paul (R,
Texas), který je striktním anti-etatis-
tou a zároveň konsistentním isolacio-
nistou. Jeho programem je okamžité
stažení všech amerických jednotek ze
světa, vystoupení z kolektivních orga-
nizací (OSN, NATO), ukončení spo-
jeneckých obranných smluv s ostatní-
mi zeměmi a isolacionismus. Paul,
v roce 1988 kandidát Libertariánské
strany na prezidenta, je však bez šancí
získat republikánskou nominaci, na-
tož vyhrát prezidentské volby. Tedy
naštěstí pro něho, pro Ameriku, pro
nás a pro svět bude katastrofálních dů-
sledků své zahraniční politiky ušetřen.
Americký isolacionismus by totiž vedl
ke světu méně bezpečnému, méně
svobodnému, méně stabilnímu, více
krvavému, více konfliktnímu a více ty-
ranskému.

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu
ZAHRANIČNÍ POLITIKA
PŘÍŠTÍHO PREZIDENTA
USA…

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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Kdo z prezidentských kandidátů je nejvíc
proevropský? Kdo by byl nejlepším partne-
rem pro EU?

Budeme-li srovnávat se současným
prezidentem, tak v zásadě všichni
hlavní uchazeči na demokratické stra-
ně jsou pro užší spolupráci s Evropou.
U republikánů to platí v menší míře,
ale také – troufl bych si to říct o McCa-
inovi i Romneym. Méně jist si u toho
jsem u Giulianiho, Huckabee je – po-
kud jde o zahraniční politiku – napros-
to nepopsaný list.

Koho byste volil Vy a proč?
Volil bych Johna McCaina. Jsem

přesvědčen o tom, že je ze všech hlav-
ních uchazečů nejlépe vybaven pro to,
aby právě v této době byl americkým
prezidentem. Ze všech vážných ucha-
zečů je tím, kterému mohu nejvíc vě-
řit. Nesnáším politiky, kteří dělají poli-
tiku podle průzkumů veřejného míně-
ní a točí se podle posledního větru. Lí-

bí se mi politici, kteří si stojí za svými
principy, které dopředu znáte a v zása-
dě s nimi souhlasíte. McCain jen za
poslední rok prokázal, že je tímto ty-
pem politika.

Co by podle vás znamenalo zvolení Obamy
prvním afroamerickým prezidentem?

Byl by to důkaz toho, že Američané
se letos rozhodovali podle úplně ji-

ných měřítek, než je rasa. V tomto
směru je to, myslím, dobrá zpráva
o Americe, ale osobně bych byl skep-
tický k jakýmkoli dalekosáhlým závě-
rům, které se docela jistě objeví v ne-
změrném množství, pokud Obama
skutečně zvítězí.

Existuje výrazný rozdíl mezi „top“ kandidáty
a� již za Republikány, či Demokraty?

Dávám vám do značné míry za
pravdu, pokud byste zkoumal opravdu
konkrétní postoje k jednotlivým vě-
cem, nenajdete mezi hlavními kandi-
dáty obou stran dramatické rozdíly.
Může to být ovšem způsobeno tím, že
Američané si tak dramatickou změnu
ani nepřejí. Kandidáti s hodně odliš-
nými názory byli jak u demokratů (na-
příklad Kucinich), tak u republikánů
(Ron Paul), v primárkách však pro-
padli.

Může konečné nominace Demokratů či Re-
publikánů ovlivnit druhá strana? Např., že
by úspěšný McCain, nešel proti mladému
a energií nabitému Obamovi?

Institucionálně to možné není,
v primárkách té které strany mohou
hlasovat bu	 jen její registrovaní voli-
či, nebo v některých případech jako
v New Hampshire i nezávislí. Co je
takřka jisté, že voliči demokratů i re-
publikánů uvažují už při hlasování
v primárkách o finálním souboji v lis-
topadu. Mohou spekulovat, kdo z je-
jich kandidátů má největší šanci proti
pravděpodobnému soupeři z druhé
strany. To se určitě děje, ale je to
v současnosti poměrně komplikované,
nebo� kdo bude kandidátem té které
strany, se těžko odhaduje.

Předběžné odhady výsledků z obou státu ni-
komu nevyšly. Děje se to u všech voleb, ne-
bo jsou tyto zvláštní?

Pro výzkumníky je problém odhad-
nout, kdo se skutečně k volbám do-
staví. V USA je o letošní volby mimo-
řádný zájem, tudíž přicházejí lidé „na-
víc“, s jejichž zmapováním mají prů-
zkumy problém, navíc je extrémně vy-
soké procento lidí, kteří se rozhodují
na poslední chvíli. V tom bych viděl
jistou zvláštnost letošních voleb.
U primárek je to navíc komplikované
tím, že nezávislí voliči si mohou vy-
brat, na které straně budou hlasovat
(zda u republikánů, či demokratů),
takže vlastně stojíte před dvojím od-
hadem: musíte tipnout, u koho bude
nezávislý hlasovat, a pak pro koho.

Rozhovor vychází z otázek on-line roz-
hovoru s Pavlem Tomáškem na serve-
ru Aktuálně.cz ze dne 9. 1. 2008

Pavel Tomášek
• absolvent politologie na FSV UK,

vedoucí zahraniční redakce
Aktuálně.cz

• působil v Českém rozhlase,
pražské redakci BBC, MF Dnes
a Hospodářských novinách

• specializuje se na dění v USA

ROZHOVOR
Pavel Tomášek / Mezi hlavními
kandidáty obou stran nejsou
dramatické rozdíly

REDAKCE

CEVROREVUE

CEVRO se stalo partnerem projektu www. . Jedná se o
, jejichž cílem je umožnit vzájemnou

, a to , kdykoliv a bez cestovních nákladů. Jednotlivé
diskuze by se také mohly stát pro zástupce státní správy

v oblasti financování samosprávy. Využijte možnosti
svůj názor a názory ostatních.

obecnifinance.cz dis-
kusní stránky zastupitelům měst a obcí
výměnu názorů přímo

podkladem při pří-
pravě legislativy vyjád-
řit zjistit

www.obecnifinance.cz

Američané si dramatickou změnu ani
nepřejí. Kandidáti s hodně odlišnými
názory byli jak u demokratů (např.
Kucinich), tak u republikánů (Ron
Paul), v primárkách však propadli.



10

C
E

V
R

O
R

E
V

U
E

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

KRAJE/OBCE

V České republice, která začínala v ro-
ce 1990 na téměř stoprocentním stát-
ním vlastnictví, zůstává stále několik
velkých podniků, jejichž prodej může
být nejenom ekonomicky výhodný, ale
zcela určitě přinese i kvalitnější služby
pro zákazníky. Privatizace některých
z nich předvídá programové prohláše-
ní Topolánkovy vlády.

A první kroky tímto směrem již by-
ly udělány. Již loni vláda rozhodla
o privatizaci části státního podílu
v energetické firmě ČEZ. Aby stát zís-
kal předpokládaných 31 mld. Kč, bude
podle aktuálního kurzu stačit prodat
3–4 % akcií z původně plánovaných
7 % akcií. I tak zůstane ČR víc jak
60 % podíl na této prosperující firmě.

Další procesy se startují. Vláda
k otázce privatizace velkých státních
podniků přistupuje s rozvahou a v jed-
notlivých podnicích provádí nutné

strukturální i další změny, aby poten-
ciální privatizace byla co možná nejvý-
hodnější. Za příklad mohou sloužit
České dráhy, které vláda nejprve roz-
dělila do dvou podniků, z nichž jeden
zahrnuje nákladní dopravu a druhý
osobní přepravu. Takový postup má
umožnit privatizaci nákladní železnič-
ní dopravy – ČD Cargo s výnosem
10–13 mld. Kč.

Ve fázi finalizace je i plán privati-
zace pražského letiště. Ministerská
analýza má rozhodnout, zda bude pro
stát výhodnější lukrativní firmu dlou-
hodobě pronajmout nebo ji prodat.
S případným prodejem letiště souvisí
i následná privatizace ČSA. K privati-
zaci je připravována i Česká pošta.

Již te	 je možné odhadnout, že plá-
novaná privatizace zmíněných podni-
ků může státu vynést více než sto mi-
liard korun. Jak s nimi naložit a nepro-

jíst je jako za předchozích vlád? Zisky
z privatizace vláda plánuje investovat
zejména do oblasti důchodové refor-
my. Vyřešení palčivého problému
v podobě důchodové reformy nelze
odkládat a peníze vložené do reformy
systému se určitě vyplatí. Totéž platí
pro záměr použít část peněz získaných
z privatizace v oblasti dopravní infra-
struktury. Naše země nutně potřebuje
dobudovat dálniční sí� a privatizační
finanční injekce může výstavbu urych-
lit. Část peněz pak musí být věnována
na řešení zátěže minulosti v podobě
ekologických závazků.

Zároveň musíme být připraveni na
hysterickou kritiku levicové opozice
o prodeji tzv. „rodinného stříbra“, jak
tomu bylo v 90. letech, kdy se rozho-
dovalo např. o privatizaci dnes pros-
perující Škody Mladá Boleslav a dal-
ších.

Souboj o křeslo prezidenta republiky
je v plném proudu a nový kandidát,
profesor ekonomie Jan Švejnar, se
snaží přesvědčit kdekoho, že je lepší
alternativou pro tuto zemi, než Václav
Klaus. Patřím k těm lidem, kteří si to
nemyslí. Švejnar je bezesporu vysoce
erudovaným ekonomem se značným
odborným renomé na mezinárodním
poli, nedá se mu upřít ani vstřícné,
slušné a přátelské chování. Pro řadu li-
dí také představuje neokoukanou,
sympatickou tvář, která není spojena
s kontroverzními výroky nebo prezen-
tací jasně vyhraněných a mnohdy ne-
populárních názorů. Stačí to však? Jan
Švejnar určitě není špatný člověk a ne-
ní třeba ho nikterak odsuzovat. Ptám
se ale: je profesor Švejnar skutečnou

osobností? Řada lidí současného pre-
zidenta kritizuje pro jeho kontroverz-
ní chování. Miloš Zeman, a nejen on,
svého času říkal, že skutečná osobnost
je vždycky kontroverzní, v opačném
případě jde jen o maskota. Jedno fran-
couzské přísloví také říká, že přítel
všech je zároveň přítelem nikoho.
A Jan Švejnar jako přítel všech, který
si to u nikoho nechce rozházet a s kaž-
dým chce být zadobře, skutečně půso-
bí. Nechci se nikoho dotknout, ale při-
způsobovat se okolnostem, být s kaž-
dým kamarád a očekávat za to hoze-
nou rukavici je charakteristikou opor-
tunismu. Takového prezidenta chce-
me? Myslím, že ne. Václav Klaus stál
u zrodu moderní a demokratické Čes-
koslovenské, později České republiky.

Poctivě se propracoval náročnou ces-
tou poslance, ministra, předsedy sně-
movny i premiéra a pro naši zemi od-
pracoval tisíce a tisíce hodin. Klaus
stojí na širším kapitánském můstku
ČR od počátků její demokratické his-
torie a každý soudný člověk, a� už je je-
ho příznivcem či odpůrcem, musí říct,
že pro tuto zemi udělal opravdu velmi
mnoho. Všichni lidé vědí, co si o čem
Klaus myslí, každý má alespoň letmé
ponětí o tom, co by na to či ono řekl
prezident. Řada jeho výroků zlidově-
la, Václav Klaus se stal skutečným fe-
noménem, který Českou republiku
důstojně reprezentuje. Je takovým po-
jmem také Jan Švejnar? Domnívám
se, že ne. V mých očích Švejnar žád-
nou přidanou hodnotu nenabízí.

PRIVATIZACE POKRAČUJE
A JE TO TAK SPRÁVNĚ

VZDĚLANÝ, NEOKOUKANÝ, SLUŠNÝ…
ALE JINAK NIJAKÝ JAN ŠVEJNAR

ONDŘEJ KAPUSTA

zastupitel statutárního

města Zlína

PAVEL HRNČÍŘ

poslanec PSP ČR
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EVROPSKÁ UNIE

SENÁT

Instituce „rotujících předsednictví“,
které se v Evropské unii střídají dva-
krát do roka, není ani příliš efektivní,
ani příliš praktická. Půlroční úsek je
příliš krátký na uskutečnění nějakých
zásadních změn. Přesto patří k zave-
dené evropské unijní etiketě, před
každým předsednictvím sestavovat
více či méně rozsáhlý seznam priorit-
ních témat. Slovinské předsednictví
seznam svých priorit zahajuje „Lisa-
bonskou smlouvou“, která zahájí
v tomto roce proces ratifikací. Zmí-
něna je nově resuscitovaná „Lisabon-
ská strategie“. Jde o neúspěšný pro-
jekt z roku 2000, který měl z Evrop-
ské unie učinit nejvíce prosperující
oblast na světě. Nový text se liší od
původního menší mírou optimismu
a absencí konkrétních údajů. Jde
o soupis dobrých úmyslů, které mají
„rozhýbat“ v EU podnikání, výzkum

a inovační aktivitu. Dalším bodem je
energetická politika a její vztah ke
klimatickým změnám. Z oblasti vzta-
hů k sousedním zemím je zvýrazněna
zejména problematika Západního
Balkánu. Je otázka, jestli důvěrná
vazba na Balkán bude pro Slovince
v této oblasti výhodou, nebo spíše
komplikací. Rok 2008 je také „Ev-
ropským rokem mezikulturního dia-
logu“. Více na webu: www.eu2008.si

Předsednictví Rady neznamená
samozřejmě v pravém smyslu slova
předsednictví všech unijních institu-
cí. Má ovšem velký vliv, protože v me-
zivládní instituci jsou to konec konců
vlády, které se v Radě musí dohod-
nout na definitivní podobě všech zá-
sadních rozhodnutí. Vždy velmi zále-
ží na tom, k jaké „váhové kategorii“
patří předsednická země. Českou re-
publiku čeká předsednictví v prvním

pololetí roku 2009. Budeme přebírat
agendu od předsednictví francouz-
ského, tedy od země, která nepo-
chybně patří k těm těžkým váhovým
kategoriím. Je proto prozíravé, že
česká vláda již dnes navazuje úzké
kontakty s Francií, a také se Švéd-
skem, které po nás předsednictví pře-
bere.

Součástí předsednické agendy
jsou samozřejmě také věci obtížně
předvídatelné. Česká republika se
předsednictví ujme na počátku příští-
ho roku. Co bude v té době „hýbat“
Unií, přesně nevíme. Budou to prob-
lémy s ratifikací kompromisního lisa-
bonského dokumentu, další kompli-
kace se statutem Kosova, konflikty
na Středním východě, nebo nějaké
ekonomické turbulence? Nechme se
také trochu překvapit. Ne všechno je
možné detailně programovat…

Jednou z priorit mojí senátorské prá-
ce v letošním roce bude příprava
změny zákona o provozu na poze-
mních komunikacích. Od podzimu
loňského roku pracuji v expertní sku-
pině pro návrh novely tohoto záko-
na. Skupinu zřídil ministr vnitra
a fungovat bude do poloviny letošní-
ho roku.

Že na zákonu je co měnit, dokládá
již 480 psaných pozměňovacích návr-
hů! Změny potřebuje samotný zá-
kon, nevhodně nastavená pravidla
silničního provozu i tolik kritizovaný
a neosvědčený bodový systém.

Jeden z mých návrhů spočívá v od-
dělení pravidel silničního provozu od
zákona a jejich zakotvení ve vyhlášce
tak, aby tato pravidla i legislativa by-

la celkově přehlednější a jednodušší.
Zároveň by se pak, v případě dalších
pozměňovacích návrhů, nemusel mě-
nit celý zákon, ale pouze vyhláška.

Výrazně by měl být přepracován
rovněž takzvaný bodový systém, aby
již nebyl pouhým šikanováním řidi-
čů, ale účinným a spravedlivým ná-
strojem k celkovému zlepšení situace
na našich silnicích. Aby postihoval
především zásadní pochybení v sil-
ničním provozu, tedy taková, která
mají zcela jasný vliv na nehodovost.
Může to být výrazné překročení ma-
ximální povolené rychlosti (nikoliv
o tři nebo čtyři kilometry v hodině),
alkohol za volantem a podobně.

Mimo to chci podat návrh na zvý-
šení maximální povolené rychlosti na

dálnicích, a to na 160 km/h. Současný
rychlostní limit již zdaleka neodpoví-
dá realitě a více než bezpečnosti
prospívá komplikacím na našich dál-
nicích.

SLOVINSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ

BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVY DOSÁHNEME
I JINAK NEŽ ŠIKANOVÁNÍM ŘIDIČŮ

JIŘÍ ŽÁK

senátor PČR

JAROSLAV ZVĚŘINA

poslanec Evropského

parlamentu
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Na konci listopadu si Chorvaté zvolili
poslance národního parlamentu Sa-
boru. Předvolební kampaň se vzhle-
dem k vývoji voličských preferencí br-
zy změnila v souboj pouze dvou poli-
tických sil. Vládní pozici obhajovalo
konzervativní Chorvatské demokra-
tické společenství (HDZ) premiéra
Ivo Sanadera a z opozičních lavic na
něj útočila postkomunistická Sociál-
nědemokratická strana (SDP).

Jdeme dál!

Vládní HDZ vsadilo na kontinuitu
a prezentaci vládních úspěchů. Cen-
trem jeho kampaně se stalo heslo
„Jdeme dál!“. Tuto peče� nesl i ústřed-
ní volební klip konzervativců. V něm

vystupoval premiér Sanader, neustále
kráčel kupředu, vyjmenovával vládní
úspěchy a zdůrazňoval, co vše ještě
HDZ v případě pokračování jeho vlá-
dy dokáže. V klipu se k němu postup-
ně přidávali další a další občané. Tak-
že nakonec šlo dál se Sanaderem
hned několik desítek občanů. Kam-
paň „Jdeme dál!“ se nemusí jevit jako
úplně nejoriginálnější, představme si
proto i její vyvrcholení. Tím se stal
plakát s chorvatským fotbalovým re-
prezentantem Niko Kovačem. Jeho
zveřejnění mělo výborné načasování
na dobu, kdy chorvatský národní tým
krátce před parlamentními volbami
vybojoval postup na mistrovství Evro-
py. Heslo „Jdeme dál“ na plakátu
s Kovačem proto spojilo HDZ s úspě-
chy fotbalistů a vlastně s úspěchem
obecně.

Zmínku si ještě zaslouží kampaň
HDZ v zahraničí. V Chorvatsku jsou
vyhrazená určitá parlamentní křesla
pro zahraniční Chorvaty. Nejvíce jich
žije v sousední chorvatské části Bosny
a Hercegoviny, kde téměř všichni volí
HDZ. Konzervativci zde proto zve-
řejnili plakáty se sloganem „Aby byl

váš hlas slyšet i v budoucnu!“, a to
přesto, že opozice o zrušení „za-
hraničních“ mandátů veřejně neuva-
žovala…

Dva lídři

Sociální demokraté v kampani museli
překonat fakt, že půl roku před volba-
mi zemřel jejich dlouholetý předseda
a bývalý premiér země Ivica Račan.

Strana na jeho místo překvapivě vy-
brala málo známého, jednačtyřiceti-
letého Zorana Milanoviče. Strana se
s obavami, že Milanovič nebude do-
stačujícím soupeřem pro premiéra
Sanadera, vypořádala originálně a do
voleb postavila dva lídry. Vedle před-
sedy strany Milanoviče tak kampaň
vedl i stranický kandidát na premiéra,
ekonomický expert Ljubo Jurčič. Oba
kandidáti se spolu objevili i na cen-
trálním předvolebním plakátu nako-
nec poražené strany.

Evropský evergreen

Poslední poznámku věnujme formě
volební propagace, která se stala ev-
ropskou módou. I v Chorvatsku se ob-
jevily plakáty rozdělené barevně na
dvě půlky. Zde byly modro-červené
a použilo je HDZ. V červené části bylo
vždy uvedeno něco negativního, co si
měl volič spojit s SDP, v modré půlce
pozitivní odpově	 HDZ, třeba v po-
době odmítnutí legalizace drog.

POLITICKÁ REKLAMA
Chorvatsko: Jdeme dál!

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

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

Plakát HDZ odmítající legalizaci drog
připomíná kampaně z mnoha jiných
evropských států.

SDP reagovalo na smrt dlouholetého
předsedy nominací dvou lídrů. Slogan
„Lidé jsou zákon“.

Fotbalový reprezentant Niko Kovač
a kampaň HDZ „Jdeme dál!“.

Heslo „Jdeme dál“ na plakátu s Kova-
čem proto spojilo HDZ s úspěchy fot-
balistů a vlastně s úspěchem obecně.
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KAREL TEJNORA

senátor

MAREK LOUŽEK

analytik Centra pro

ekonomiku a politiku

MIROSLAVA NĚMCOVÁ

místopředsedkyně

Poslanecké sněmovny

JSTE PRO ZÁKAZ KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH?

Nejsem pro zákazy všeobecně, tedy ani
pro tento. Pak budeme chodit do ku-
řáckých klubů, kde se jakoby náhodou
bude točit pivo. I bude potřeba nějak
legislativně upravit tyto kluby. Naopak
jsem přesvědčen o účinnosti mediální
kampaně. Dobu, kdy by se dalo podmí-
nit povinností takové kampaně odvysí-
lat při udělování televizních licencí,
jsme asi propásli.

Obecný zákaz kouření v restauracích je
porušením vlastnického práva. Mělo by
být čistě na majiteli restaurace, zda ve
svém podniku kouření povolí či nikoli,
případně jaká pravidla vztahu kuřáků
a nekuřáků nastaví. Konkurence mezi
různými restauracemi povolujícími či
zakazujícími kouření je zdravá a pros-
pěšná. Zákonem stanovený zákaz kou-
ření může připravit některé hospody
o jejich tradiční klienty, štamgasty.

Ne. Jsem pro, aby byly restaurace ku-
řácké a restaurace nekuřácké. A� se
majitel rozhodne a nese podnikatelské
riziko. A� si lidé – návštěvníci vyberou
restauraci dle svých preferencí.
P. S. Jsem celoživotní nekuřák.

anketa pro 3
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KALENDÁŘ PREZIDENTSKÝCH VOLEB V USA V ROCE 2008

KANDIDÁTI DEMOKRATICKÉ STRANY

Během dvacetileté právnické kariéry Edwards
výrazně zbohatl, když se specializoval na
soudní pře spojené s úrazy, nedokonalou,
nebo zanedbanou, péčí. Do politiky vstoupil
v roce 1998 a volby do Senátu hned napoprvé
těsně vyhrál. V roce 2000 byl potenciální
dvojkou Alberta Gora, o čtyři roky později pak
i za viceprezidenta Kerryho. Patří k nejlevicovějším kandidátům
strany – prosazuje užší spolupráci s odbory, klade důraz na
problémy chudoby a plánuje univerzální pojištění.

John EDWARDS (54)

Oblíbený senátor za stát Illinois je považován
za prvního Afroameričana, který má reálnou
šanci získat prezidentské křeslo.
V demokratickém táboře je největším
soupeřem Clintonové. Obama byl senátorem
v Illinois v letech 1996–2000 a 2002–2004
(2000 neuspěl ve volbách do Sněmovny
reprezentantů). V roce 2004 byl zvolen do Kongresu jako senátor
za Illinois. Nová tvář americké politiky Obama je výborným řečník
s charismatickou osobností, jeho slabinou může být relativní
nezkušenost ve federální politice. Stavěl se proti válce v Iráku
(na rozdíl od Clintonové), prosazuje univerzální zdravotní péči,
přísnější kontrolu zbraní a boj s globálním oteplováním.

Barack OBAMA (46)

Někdejší senátor za Aljašku, dlouhodobý obhájce přímé
demokracie. Prosazuje daňovou reformu, jež by ulevila střední
třídě a zamezila vyhýbavosti bohatých. Kritizuje výdaje na
zbrojení, podporuje prává homosexuálů.

Mike GRAVEL (77)

Senátorka za stát New York a bývalá první
dáma USA je favoritkou mezi demokratickými
kandidáty. Po zvolení Billa Clintona mužem
číslo jedna v USA (1992) měla ambice podílet
se na prezidentské moci, s kampaní za
celonárodní systém zdravotního pojištění však
neuspěla. Do vysoké politiky vstoupila v roce
2000, když byla zvolena senátorkou; mandát obhájila v listopadu
2006. Snaží se oslovit i religiózní pravici, v Demokratické straně
patří mezi největší jestřáby. Jejím hlavním negativem je, že
polarizuje společnost.

Hillary CLINTONOVÁ (60)
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Mitt ROMNEY (60)

Bývalý guvernér státu Massachusetts. Jeho
devízou jsou konzervativní hodnoty, obchodní
úspěchy a dobrý vzhled. Romney je volbou
pro nábožensky a konzervativně orientované
Američany. Odmítá potraty, sňatky
homosexuálů i výzkum kmenových buněk. Je
poprvé ženatý a má čtyři syny. V očích
konzervativních evangelikálů a umírněných republikánů je
nevýhodou jeho příslušnost k mormonské církvi, negativně
působí i jeho ideové otočení v minulých letech. Je považován za
dědice Ronalda Reagana.

Mike HUCKABEE (52)

Guvernér Arkansasu, který do kampaně
vstoupil teprve nedávno a je alternativou
k Giulianimu a Romneymu. Orientuje se na
voliče, kteří vyznávají hodnoty, jeho silná
stránka je zdravotnictví, nejasné jsou však
plány v oblasti daní či zahraniční politiky.
Chybí mu spolupracovníci i peníze na kampaň.

Duncan HUNTER (59)

Kalifornský kongresman, bojuje proti nelegálním imigrantům
a potratům. V otázkách obchodní politiky se projevuje jako
protekcionista (opakovaně hlasoval proti dohodám jako WTO či
NAFTA).

KANDIDÁTI REPUBLIKÁNSKÉ STRANY

Nejznámější republikánský kandidát,
dlouholetý starosta New Yorku. Bojuje proti
kriminalitě, terorismu a za nízké daně. Na
druhou stranu jako newyorský starosta
podporoval kontrolu zbraní, veřejné fondy
na potraty pro chudé ženy a sňatky
homosexuálů. Je potřetí ženatý. Uspěje,
bude-li touha po válečném prezidentovi.

Rudolph GIULIANI (63)

Ron PAUL (72)

Libertariánský kongresman z Texasu, zasazuje se o úplné zrušení
daně z příjmu a jako jediný z republikánských kandidátů
podporuje okamžité stažení vojáků z Iráku.

Tom TANCREDO (62)

Kongresman z Colorada, jeho hlavním tématem je boj proti
nelegální imigraci.

John McCAIN (71)

Senátor za stát Arizona. Mezi jeho silné
stránky patří morální kredit, bojoval ve
Vietnamu. V červenci se dostal do finančních
potíží a opustila jej řada poradců. Podporuje
válku v Iráku a náboženskou pravici, na
druhou stranu podporuje imigrační reformu či
reformu financování volebních kampaní. Po
porážce od George Bushe před osmi lety se posunul doleva,
hovoří však pro něj tradice respektu Republikánské strany
k hierarchickému stranickému postupu a zkušenost.

Nejsou zahrnuty:
Aljaška (silně republikánská)
Havajské ostrovy (silně demokratické)

1904–1960

VOLEBNÍ PREFERENCE
Četnost vítězství prezidentských kandidátů
hlavních stran v jednotlivých státech

ve více než 80 % voleb
v 60–80 % voleb

ve více než 80 % voleb
v 60–80 % voleb

vítězství republikánůvítězství demokratů zhruba vyrovnaný
počet vítězství

1964–2004

Mapy byly použity z publikace Karas, P. – Kupka, K.: Atlas prezidentských voleb USA 1904–2004. Praha: P3K 15
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hydepark

Již půl roku pomáhá podnikatelům in-
formační centrum na náměstí 14. října
v Praze 5, které je společným dílem
radnice Prahy 5, Obvodní hospodář-
ské komory Praha 5 a občanského
sdružení Hospodáři Praha.

Podnikatel, který do Podnikatel-
ského centra zavítá, v něm najde infor-
mace o všem, co je nutné k založení
živnosti či firmy, včetně potřebných
formulářů, dále informace o podmín-
kách k podnikání v jakémkoli oboru,
přehled právních norem a vyhlášek,
informace o možnostech čerpání ná-
rodních i evropských grantů a mnohé
další užitečné informace. Najde tady
i bezplatné základní poradenství a dal-
ší služby.

Ze statistiky více než 600 dotazů,
které centrum zpracovalo, vyplývá, že
nejvíce dotazů, a to přes 20 %, je z ob-
lasti právní pomoci. Dále následují do-
tazy z oblasti daňového poradenství,
dotazy týkající se založení živnosti či
firmy. Lze konstatovat, že právní pros-
tředí pro podnikatele a živnostníky je
velmi komplikované a nepřehledné.
Z výzkumu veřejného mínění, který
provedla nezávislá společnost, vyplý-

vá, že 85 % dotazovaných je přesvěd-
čeno o správnosti zřízení Podnikatel-
ského centra. Na webu městské části
Praha 5 byla zveřejněna anketa s otáz-
kou: „Domníváte se, že Podnikatelské
centrum je vhodným prostředkem pro
podporu podnikání?“ Do konce listo-
padu se v této anketě vyjádřilo více než
4,5 tisíce respondentů, více než 63 %
vyjádřilo s činností centra souhlas.

Cílem podnikatelského centra je
zvýšení informovanosti českých pod-

nikatelů o podmínkách a možnostech
podnikání a pomoc začínajícím podni-
katelům. Na území MČ Praha 5 je evi-
dováno 27 536 podnikatelů (fyzických
i právnických osob), z toho je 1260 ci-
zinců (pouze fyzické osoby). Celkem
je evidováno 67 323 živností. Přitom
hlavní město Praha bylo jediným kra-
jem, který měl v roce 2006 úbytek pod-
nikatelů. Provozovatelé centra věří, že
se jim podaří přispět k zastavení toho-
to trendu.

ZODPOVĚZENO VÍCE
NEŽ 600 DOTAZŮ

HERBERT HEISSLER

podnikatel

inzerce

Informační centrum sídlí na Praze 5.
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Ve dnech 10. 12.–14. 12. 2007 se konal
v pořadí již osmý ročník týdenního se-
mináře, který pořádá CEVRO ve spo-
lupráci s česko-německým politolo-
gem, prof. Petrem Robejškem, který
bývá pravidelně zaměřen na přednáš-
ky o aktuálních politických, ekono-
mických a společenských problémech
současného světa. Letos se tento semi-
nář poprvé nekonal v tradičním místě
– Hamburku, ale uskutečnil se v seve-
roněmeckém přístavním městě Kielu,
který je hlavním městem spolkové ze-
mě Schleswig-Holstein, ležící na sa-
motných hranicích s Dánskem. Semi-
nář se uskutečnil na půdě Akademie
Hermanna Ehlerse (HAE), vzdělávací
instituce, jež nese jméno prvního
předsedy poválečného západoněmec-
kého Spolkového sněmu za CDU.

První přednášky, které vedl sám or-
ganizátor a hostitel týdenního seminá-
ře v Kielu Petr Robejšek, byly zaměře-
ny na témata: „Evropská a česká za-
hraniční a hospodářská politika“
a „Evropská bezpečnostní politika
a její důsledky pro Českou republi-
ku“. Podle jeho názoru by Česká re-
publika měla aktivněji prosazovat své
zájmy v rámci Evropské unie a ne jen
poslušně poklonkovat všem direkti-
vám, přicházejícím z Bruselu. Podpo-
řil také úsilí současné české vlády o vy-
budování amerického radaru na úze-
mí ČR, nebo� tím náš stát získá jednu
z nejlepších pojistek bezpečnosti, ne-
závislosti a demokracie, které v dneš-
ním proměnlivém světě existují.

Německá ekonomika, politika
a žurnalistika

O „Německé zkušenosti s předsednic-
tvím EU a G8“ a světové ekonomice ve
vztahu k EU“ hovořil Wolfgang Menck
z Univerzity v Hamburku. Uvedl, že vy-
soká nezaměstnanost v Německu je
způsobena zvýšeným najímáním zahra-
ničních dělníků – zejména ve staveb-
nictví. Přitom současná spolková vláda
velké koalice nemá přílišnou odvahu
k zásadním a potřebným reformám so-
ciálního systému.

Přednáška v podání prof. Utze
Schlieskeho, ředitele Lorenz von Ste-
in Institut v Kielu, se týkala zajímavé-
ho tématu: „Německá komunální po-
litika ve spolkové zemi Schleswig-Hol-
stein a modernizace tamní komunální
správy“. Spolková země Schleswig-
-Holstein má pouze 2 miliony obyva-
tel, ale extrémní počet 1 125 obcí.
V současnosti probíhá reforma místní
správy, spočívající ve slučování velké-

ho počtu roztříštěných obcí do větších
celků. Místní správa v Německu je ří-
zená z úrovně spolkových zemí, kdy
nejen obecní zastupitelstva, ale i sta-
rostové jsou volení v přímých volbách.

Neméně zajímavá přednáška poli-
tologa Franka Leptiena z Univerzity
v Hamburku se týkala „Dosavadní bi-
lance již dva roky vládnoucí velké koa-
lice na německé centrální úrovni:
CDU/CSU + SPD, pod vedením kan-
cléřky Angely Merkel“. Velká koalice
byla po patových volbách na podzim
2005 jediným funkčním řešením vlád-
ní konstelace, nebo� žádná ze dvou
velkých stran nezískala se svým men-
ším přirozeným partnerem parla-
mentní většinu. Navzdory velkým
předsevzetím však velká koalice ani
v poločase své vlády nenašla odvahu
k zásadním a nezbytným reformám,
navíc současná spolková kancléřka je
v Německu médii i veřejností obecně
vnímána jako nevýrazná politička, po-
strádající charisma svých kancléřských
předchůdců.

Živý ohlas mezi účastníky semináře
a následnou diskusi vzbudila přednáš-
ka nazvaná „Západ a Rusko: na prahu

nové studené války?“, kterou vedla
politoložka a odbornice na meziná-
rodní vztahy Riccarda Steinbach
z Univerzity v Hamburku. V její před-
nášce posluchače zaujal zvláště termín
„řízená demokracie v současném
Rusku“, což se týká politického systé-
mu Ruska za éry prezidenta Vladimí-
ra Putina. Ač západní demokratické
státy mají na demokratický politický
systém svá přísná měřítka, současné
Rusko je v jiné pozici. Lidé v Rusku ni-
kdy nezažili skutečný pluralitní systém
více rovnoprávných politických stran,
soutěžících o moc ve svobodných vol-
bách. Současná Putinova éra se jim
proto zdá jako nejstabilnější a nejsvo-
bodnější období v jejich novodobých
dějinách, a to jak v porovnání s érou
komunistického SSSR, tak s obdobím
Gorbačovovy perestrojky i chaotickou
vládou Borise Jelcina. Z pohledu Ně-
mecka je současné Rusko důležitým
evropským i světovým hráčem v poli-
tické i hospodářské oblasti, s nímž je
nutno i do budoucna počítat.

Přednášková část semináře byla za-
končena vystoupením místního poli-
tického redaktora z Kieler Nachrich-
ten pana Olafa Albrechta, která se tý-
kala „Práce politického komentátora
v současné německé společnosti“.

Návštěva námořní základny

Jedno odpoledne účastníci semináře
navštívili také vojenskou námořní zá-
kladnu v Kielu, a pod zkušeným vede-
ním mladého sympatického kapitána
na minolovce Homburg, Nicka Golo-
na, dokonce na cca 90 minut vypluli na
širé moře. Tento nevšední zážitek byl
navíc umocněn skutečností, že zmíně-
ný kapitán s námi konverzoval docela
slušnou češtinou, nebo� jeho předkové
pocházeli z Čech, konkrétně z Kašper-
ských Hor.

Večerní návštěvy předvánočního
Kielu i Hamburku doplnily jako po-
věstná třešnička na dortu přednáškový
program účastníků semináře a daly
nahlédnout do předvánoční atmosféry
těchto německých měst.

OSMÝ ROČNÍK
TÝDENNÍHO SEMINÁŘE

„HAMBURK“

JAN JANDL

účastník semináře

Společné foto účastníků semináře
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V pondělí dne 10. prosince 2007 se ko-
nala na půdě vysoké školy CEVRO In-
stitut konference na téma „Nová stra-
tegie prevence kriminality na léta 2008
až 2011 – zapojení obcí a regionů“.

Na konferenci vystoupili odborníci
Ministerstva vnitra na prevenci kri-
minality, předseda Svazu měst a ob-
cí České republiky Oldřich Vlasák
a v druhé části i zástupci dvou měst,
aby prezentovali své zkušenosti s bo-
jem proti kriminalitě. Konferenci za-
hájil odborný garant oboru Veřejná
správa na vysoké škole CEVRO Insti-
tut   prof. Dušan Hendrych.

Hlavními pořadateli byly vysoká
škola CEVRO Institut a Odbor pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra.

Cílem konference byla kromě
představení nové strategie MV i širo-
ká diskuse nad konkrétními zkuše-
nostmi a poznatky zástupců měst a ob-
cí. Hlavní referát přednesl JUDr. Ra-
dek Jiránek, zástupce odboru preven-
ce kriminality MV, který představil
novou strategii. „Z ýž80 milionů ko-

run určených pro rok 2008 si stát po-
nechá na podporu preventivních akti-
vit 8 milionů (10 %), 40 milionů
(50 %) rozdělí krajům a 32 milionů
(40 %) poskytne městům nad 25 tisíc
obyvatel. V průběhu trvání strategie
se volné prostředky budou moci pře-
souvat mezi republikovou, krajskou
a městskou úrovní. Rok 2008 je tzv.
přechodným obdobím, ve kterém fi-

nanční prostředky na dotace budou
uloženy v kapitole Ministerstva vnitra
a o jejich přidělení v roce 2009 bude
rozhodovat Republikový výbor pre-
vence kriminality,“ uvedl Jiránek.

Následovalo vystoupení dalšího zá-
stupce MV, JUDr. Tomáše Koníčka,
který se věnuje jednomu z projektů
prevence kriminality v obcích – kame-
rovým systémům. „Plní nezastupitel-
nou preventivní funkci, tj. vytváření
bezpečných zón v exponovaných loka-
litách. Zároveň jsou důležité pro aktu-
ální koordinaci postupu bezpečnost-
ních složek, hasičů, zdravotníků a dal-
ších účastníků při závažnějším ohrože-
ní bezpečnosti občanů,“ vysvětlil To-
máš Koníček.

Konkrétní poznatky z prevence kri-
minality ve městě Olomouc přednesl
tajemník nadace Bezpečná Olomouc
Radim Schubert. Integrovaný bezpeč-
nostní systém města Zlína byl předmě-
tem posledního referátu v podání ře-
ditele tamní městské policie Ing. Mila-
na Kladníčka.

KONFERENCE
K PREVENCI
KRIMINALITY

JANA BOČÁŇOVÁ

CEVRO Institut

JUDr. Radek Jiránek, zástupce odboru
prevence kriminality MV

� Nová strategie posiluje roli krajů,
Moderní obec, 1/2008, informace o kon-
ferenci CEVRO Institut Nová strategie
prevence kriminality na léta 2008 až
2011 – zapojení obcí a regionů.

� Kampaň v americkém stylu je
absurdní a Švejnarovi škodí, blog.

aktualne.cz, 13. 1. 2008, Ladislav Mrklas.

� Dohoda o mlčení opozice nebude
zadarmo, shodují se politologové, Ak-
tuálně.cz, 16. 1. 2008, Ladislav Mrklas.

� Proč bych volil Václava Klause, blog.
respekt.cz, 17. 1. 2008, Zbyněk Klíč.

� Proč by Jiří Pehe neměl komentovat
politické události, blog.respekt.cz,
21. 1. 2008, Zbyněk Klíč.

� V letošní prezidentské volbě jde
znovu o charakter politiky!, blog.ak-
tualne.cz, 21. 1. 2008, Ladislav Mrklas.

v lednu
CEVRO V MÉDIÍCH

REDAKCE

CEVROREVUE
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POLITICKÁ
SITUACE V KENI

Keňští voliči disciplinovaně vystáli gi-
gantické fronty, trpělivě čekali na vy-
hlášení výsledků, a dokonce byli podle
všeho ochotni i sportovně přijmout
porážku svých vyvolených.

Přecenění demokratičnosti

Co ale světová i místní veřejnost neod-
hadly a přecenily, byla míra demokra-
tičnosti keňské moci. Když konečné
výsledky nebyly známy ani ve třetí den
po volbách, a navíc se zaseklo i zveřej-
ňování těch průběžných, které velmi
jednoznačně ukazovaly vítězství opo-
zice, bylo jasné, že se děje něco neka-
lého. Během dalšího dne čekání se za
vydatného přispění frašky, kterou
v přímém přenosu předvedla volební
komise, vystupňovala nervozita ve
společnosti na maximum. Vyhlášení
Kibakiho vítězem na základě úplně
nedůvěryhodných výsledků a půl hodi-
ny poté ve velkém chvatu a jakoby
v duchu nejlepších afrických diktátor-
ských tradic vykonaná přísaha, pak
zcela zákonitě rozpoutaly běsnění.
Vládní moc se sice zkusila udržet i po
dobrém, prostřednictvím demokratic-
kých voleb, ale když jí najednou teklo
do bot, tak šly žerty stranou a nezbylo
než ukázat, kdo je v Keni pánem. Prá-
vě tato hra na demokracii způsobila
rozpoutání nepokojů.

Soudy k ničemu

Staronová vláda je tedy podle všeho
u moci díky volebnímu podvodu a vel-
mi nedokonalé ústavě, která koncen-
truje nepřiměřeně velkou moc v ru-
kou jednoho člověka. Obvykle jím bý-
vá prezident, v době voleb je to pak
předseda volební komise, který ne-
zpochybnitelně vyhlašuje vítěze. Mů-
že vyhlásit úplně kohokoliv a může
mít třeba i opřenou pistoli o spánek,
jeho slovo bude podle ústavy vždy pla-
tit. Jediná možná forma napadnutí vý-
sledku je justiční cestou. Keňská justi-
ce je ovšem totálně v područí vlády
a opozice si je toho velmi dobře vě-
doma.

Rozsah vypuklých nepokojů a ná-
silností vyvolal zděšení a ze všech srov-
návání nesrovnatelného, oněch v po-
pulární politologii oblíbených „–iza-
cí“, byla první na řadě rwandizace. Ta
už je ale zřejmě v dnešní široce roze-
hrané partii zažehnána a možná díky
vyšší vyspělosti Keni ve srovnání se
Rwandou ani nikdy doopravdy nehro-
zila. O zimbabwizaci, která už vypadá
pravděpodobněji, zase nechce zatím
moc slyšet západní svět. Ještě nad keň-
skou vládou nezlomil hůl a stále ještě
žije velmi dobrá naděje, že se s ní bude
možné dohodnout na kompromisním
řešení. Samotné vládě by se určitě nej-
více zamlouvala ugandizace, tzn. po-
klidná, nepříliš násilná a nerušená dik-
tatura. Ugandský prezident Museveni
je u moci už přes 20 let a nikdo si ho
příliš nevšímá, jenom vždy v době ko-
lem voleb dostane tak trošku vyhubo-
váno.

Ugandizace nepravděpodobná

Jakkoli by se tento model představite-
lům keňské moci zamlouval, není ani
ten příliš pravděpodobný. Od Ugandy
se toho totiž dlouhodobě moc nečeká,
po dovádění hrůzovládců jakými byli
Amin a Obote, je Museveni stále vel-
mi přijatelnou alternativou. Svět
uvnitř i vně Keni už ale vzal demokra-
tickou licitaci vážně a návratu k dikta-
tuře bude klást mnohem větší odpor,
než jakým je velmi sporadická kritika
Ugandy. V Keni už totiž poměrně čile
fungují občanské i lidskoprávní aktivi-
ty a i v myšlení běžných občanů jsou na
africké poměry celkem dobře zakoře-
něny hodnoty demokracie. Ve svém

zoufalém potlačování základních ob-
čanských svobod naráží současná moc
na silnou domácí občanskou i mediál-
ní kritiku.

Vláda by ráda získala nějakou me-
zinárodní podporu, zatím se jí to moc
nedaří. Blahopřání k vítězství z Ugan-
dy, získané vydíráním přes přístup
k přístavu, se nepočítá. Čínští komu-
nisté ani ruští oligarchové si samozřej-
mě příliš starostí o svobodu voleb ne-
dělají, zatím ale mlčí, nebo nanej-
výš utrousí nějakou škodolibou po-
známku o dalším neúspěšném pokusu
o vnucování západních hodnot třetí-
mu světu. Nejsou ještě slyšet ani ně-
kteří intelektuálové z vyspělých zemí,
kteří mají tak rádi svobodu a demo-
kracii pro své osobní použití, neváhají
ovšem s poplácáním ramenou které-
mukoliv bezohlednému diktátorovi.

Neústupnost neprospěje

A� je to kvůli zastavení pomoci, mezi-
národní izolaci, domácímu odporu ne-
bo nejspíše kvůli všemu dohromady,
dojde pravděpodobně keňská vláda
k poznání, že neústupností toho může
hodně ztratit. Opozice si také nadlou-
ho nevystačí s pocitem křivdy (i když
do velké míry oprávněným) a bude se
muset realisticky postavit k vládním
ústupkům. Opakování voleb by bylo
spravedlivým řešením, je ale více než
zřejmé, že na něj vládní strana nikdy
nepřistoupí. Velmi dobře ví, že prak-
ticky nemůže být regulérně zvole-
na. Pravděpodobnější je uskutečnění
krátkodobé dělby moci a dlouhodo-
bých ústavních reforem, které zajistí
její lepší kontrolu i rozložení.

JAK TOMU V PODOBNÝCH KRIZOVÝCH SITUACÍCH OBVYKLE BÝVÁ, ANI V KENI
NEBYL NIKDO Z POZOROVATELŮ NEBO KOMENTÁTORŮ SCHOPEN PŘEDVÍDAT

SOUČASNÝ VÝVOJ. VE VŠEOBECNOSTI SE TOTIŽ OČEKÁVALY PROJEVY
SPONTÁNNÍHO LIDOVÉHO NÁSILÍ PŘED VOLBAMI A OBZVLÁŠŤ PAK V JEJICH
PRŮBĚHU. LID SE NAKONEC PROJEVIL VCELKU MOUDŘE, ÚPLNĚ BEZ OBĚTÍ

TO ZŘEJMĚ NEŠLO, ALE KONEČNÁ BILANCE ZDALEKA NEDOSÁHLA
NEJHORŠÍCH OČEKÁVÁNÍ.

FRANTIŠEK DROZDEK

chargé d’affaires

zastupitelského úřadu

Nairobi

třetí svět
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zahraniční inspirace

ÚSPĚCH PRAVICE
NA KOREJSKÉM
POLOOSTROVĚ

Předpokládejme však, že 25. února
usedne v Modrém domě a ukončí de-
set let vlády „pokrokových“ strůjců
sluneční politiky. Jak s ní během své-
ho pětiletého mandátu hodlá naložit?

Na půl cesty mezi pokrokáři
a konzervativci

Reprezentant pokrokových sil a ex-
ministr sjednocení Čong Tong-jong
varoval, že I Mjong-bak zničí výsled-
ky desetiletého úsilí, jež začalo nést
plody. Za ně zřejmě považoval další
investice přislíbené prezidentem No
Mu-hjonem během říjnové návštěvy
Pchjongjangu, jež by Soul stály dal-
ších 50 miliard dolarů, aniž by Sever
ustoupil o pí	. Summit proběhl rok
poté, co severokorejský režim de-
monstroval „úspěch“ sluneční politi-
ky provedením jaderného testu.
Vzhledem k načasování a celkovému
vyznění návštěvy ji nelze než inter-
pretovat jako snahu vládního tábora
ovlivnit výsledek voleb. Severokorej-
ská karta nezabrala a Čong s velkým
odstupem skončil druhý (26,1 %).

I Hö-čchang naopak do prezident-
ského souboje vstoupil kvůli obavám,
že I Mjong-bak bude pokračovat v ap-
peasementu slunečního stylu, a po-
chybám o jeho bezúhonnosti. Bývalý
soudce a jeden ze zakladatelů VNS,
jenž v předchozích kláních jako její
kandidát jen těsně podlehl Noovi
i původci sluneční politiky Kim
Tä-džungovi, se tentokrát rozhodl
kandidovat jako nezávislý. Obavy, že
rozštěpením pravicových hlasů umož-
ní vítězství levice, se nenaplnily.
I Hö-čchang se umístil jako třetí
(15,1 %) a vzápětí oznámil, že založí
novou stranu, jež má poskytnout voli-
čům skutečně konzervativní alterna-
tivu.

Dlouho avizovaný výsledek voleb,
v nichž pravicoví kandidáti společně
získali 64 % hlasů, byl zřejmým orte-
lem voličů nad dosavadním kurzem.
V letošní kampani již vztah k Severu
spíše unavoval. Hlavními lákadly se
staly otázky ekonomické. I Mjong-
-bak zaujal sliby o zdvojnásobení hos-
podářského výkonu či snížení neza-
městnanosti. Voliče si ale získal pře-
devším díky tomu, že se dokázal pre-
zentovat jakožto Noův protipól;
schopný manažer firmy Hyundai,
úspěšný starosta Soulu a liberálně-
-konzervativní pragmatik. Další body
mu zajistilo umné manévrování ko-
lem severokorejské otázky a výrazný
posun ke středu. Jako by se z dřívější-
ho kritika sluneční politiky měnil v je-
jího zastánce.

Realistická mračna nad sluneční
politikou?

I Mjong-bak je pragmatik a nelze
předpokládat radikální změnu kurzu.
Novým vodítkem snad ale konečně
bude princip něco za něco a koordi-
novaný postup s klíčovými spojenci.
On i jeho strana budou nakonec hod-
noceni nikoli za velká gesta a počet
summitů, ale za to, do jaké míry se
podaří mezikorejské vztahy proměnit
v ekonomicky racionální a pro Jiho-
korejce výhodný projekt. Je dobře, že
I Mjong-bak nemeškal s ujištěním, že
zreviduje všechny body narychlo upe-
čené říjnové dohody. Kromě seškrtá-
ní balíku hospodářské pomoci je
pravděpodobné vyškrtnutí asi nej-
kontroverznějšího bodu: společné
námořní zóny. Má totiž zasahovat na
jih od demarkační linie ve Žlutém
moři, kterou od konce korejské války
Jih bedlivě střeží, zatímco Sever ji ne-
uznává. Vznik zóny má ekonomický

přínos pouze pro Sever, komplikuje
obranu Soulu a v neposlední řadě
by znamenal rezignaci Korejské re-
publiky na de facto existující státní
hranici.

Jižní Korea se opět stane solidním
partnerem

Vztahy s Japonskem a Spojenými stá-
ty se za poslední dekádu propadly do
těžko skrývané letargie, kdy klíčoví
spojenci dokonce začali o Jižní Koreji
uvažovat jako o páté koloně, mini-
málně komplikující jejich vyjednávací
pozici. I Mjong-bak tedy považuje ob-
novení dobrých vztahů s tradičními
spojenci za prvořadý úkol, ale sig-
nál Pchjongjangu již také vyslal. Po-
zvání severokorejského představite-
le, např. muže č. 2 Kim Jong-nama,
na únorovou inauguraci, je čistý dip-
lomatický krok. Naznačená ochota
k setkání s Kim Čong-ilem však bude
mít smysl jen v případě, že severoko-
rejský vůdce přijede do Soulu až po
dokončení druhé fáze denuklearizač-
ního procesu. Úspěšné plnění třetí fá-
ze je pak podmínkou pro poskytnutí
hospodářské pomoci, což je ostatně
pozice vítaná nejen Spojenými státy,
ale i Japonskem, Čínou a Ruskem.

I Mjong-bak dal rovněž jasně naje-
vo, že se nebude vyhýbat kritice „ne-
dostatků“ severokorejského režimu.
Mezi ně bezpochyby patří flagrantní
porušování práv severokorejských
občanů, o němž dřívější představitelé
na veřejnosti raději nemluvili. Ob-
dobným problémem je i nevyjasněný
osud na Severu držených cizích stát-
ních příslušníků, jenž brání normali-
zaci vztahů mezi KLDR a Japon-
skem. V tomto případě se Kim
Čong-il již omluvil a zbývá vyjasnit
osud několika osob, zatímco Jižní
Korea se o tisícovku svých na Sever
zavlečených občanů a zajatců z dob
korejské války (1950–53) dosud prak-
ticky nezajímala. Koordinace postu-
pu s Japonskem bude jen logickým
krokem, jenž dále utuží pošramocené
jihokorejsko-japonské partnerství.

V JIHOKOREJSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH ZVÍTĚZIL 19 . PROSINCE
KANDIDÁT VELKÉ NÁRODNÍ STRANY (VNS) I MJONG-BAK. JEHO
PŘESVĚDČIVÝ VÝSLEDEK (48,7 %) KALÍ FAKT, ŽE JE VYŠETŘOVÁN
V SOUVISLOSTI SE SKANDÁLEM KOLEM VYTUNELOVANÉ SPOLEČNOSTI BBK.

PETR BLÁHA

Orientální ústav AV ČR
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ALEXANDER HAMILTON,
JEDEN Z OTCŮ
ZAKLADATELŮ

Alexander Hamilton načíná politic-
kou kariéru v roce 1782, kdy je zvolen
delegátem kontinentálního kongre-
su. Roku 1783 nicméně rezignuje, za-
kládá si v New Yorku vlastní právní
kancelář a podílí se na obnově King’s
College a založení Bank of New
York, dnes nejdéle existující bance
v USA.

V roce 1787 se účastní kongresu
ve Philadelphii, na kterém je vypra-
cován návrh Ústavy Spojených států.
Hamilton je zastáncem silné a akce-
schopné centrální vlády a unitárního
státu. Ústavu a s ní spojený vznik fe-
derace vnímá proto jako nezbytný
kompromis se zastánci volnějšího
svazku jednotlivých států, přesto se
velmi aktivně podílí na kampani za
její ratifikaci. Za tímto účelem iniciu-
je vznik a osobně píše 51 z 85 Listů fe-
deralistů, které vycházejí novinově
od října 1787 do srpna 1788, přispíva-
jí k následné ratifikaci Ústavy, a kte-
ré dnes slouží jako základní podklady
pro její výklad.

V roce 1789 jej George Washing-
ton jmenuje ministrem financí. Z po-
zice této funkce pak Hamilton velmi
výrazně ovlivňuje podobu USA. By�
obeznámen s dílem Adama Smithe,
jedná stále ještě dle zásad merkanti-
lismu. Zavádí dovozní cla, podporuje
zakládání manufaktur, zakládá cen-
trální banku (předchůdkyni dnešního
Fedu), proti pašerákům zakládá
předchůdkyni dnešní Coast Guard,
výměnou za převzetí válečných dluhů
jednotlivých států federální vládou
prosazuje federální daně, čímž posi-
luje federální vládu.

Zakladatel Federalistické strany

Vedle toho zakládá jednu z vůbec
prvních masových stran na světě, Fe-
deralistickou stranu. Hamilton se
často dostává do střetů s tehdejším
ministrem zahraničí Thomasem Jef-
fersonem, který je příznivcem malé
centrální vlády. Kolem Jeffersona
postupně vzniká demokratická-repu-
blikánská strana (známá také jako re-

publikánská, která ovšem nemá nic
společného s dnešními republikány),
která se stává hlavním oponentem fe-
deralistů. Další důležitou štěpnou li-
nií mezi těmito stranami se pak stává
otázka zahraničně-politické orienta-
ce. Federalisté přes odpor republiká-
nů prosazují v roce 1795 dohodu
s Británií, namířenou proti revoluční
Francii. Republikáni to vnímají jako
zradu, protože jednak stále ještě vní-
mají Británii jako úhlavního nepříte-
le USA, jednak vidí v revoluční Fran-
cii obdobu revoluce americké.

Pád a závěr života

Hamilton má od roku 1791 poměr
s Marií Reynoldsovou, její manžel na
to přichází a rozhodne se Hamiltona
vydírat. Hamilton mu tak začíná pla-
tit za mlčení. V roce 1794 je James
Reynolds zatčen za padělatelství,
kontaktuje špičky republikánů a sdě-
luje jim, že může usvědčit jednoho
vysoce postaveného člena kabinetu
z korupce. Republikáni předpoklá-
dají, že tím je míněn Hamilton, které-
ho konfrontují s obviněním. Hamil-
ton tvrdí, že je nevinný a přiznává se

k aféře s Marií Reynoldsovou. To
těžce poškozuje jeho pověst a nako-
nec i nutí rezignovat ke 31. lednu
1795.

I tak je ovšem schopen nadále
ovlivňovat veřejný život, nepřipadá
však již v úvahu pro prezidentské vol-

by v roce 1796. Gerorge Washington
odchází na odpočinek a federalisté
jako jeho nástupce podporují dosa-
vadního viceprezidenta Johna
Adamse, na viceprezidenta pak Tho-
mase Pickneyho. Hamilton se ne-
úspěšně pokouší dosáhnout zvolení
Pickneyho, který ovšem končí až třetí
a prezidentem se stává Adams, vice-
prezidentem pak Jefferson.

Hamilton výrazně ovlivňuje veřej-
né dění ještě jednou, a sice v průběhu
prezidentských voleb v roce 1800,
kdy pomáhá Jeffersonovi ke zvolení
na úkor Aarona Burra.

Právě Burr se mu stává osudným,
dlouhodobé nepřátelství je ukonče-
no soubojem. 12. 7. 1804 na následky
zranění utrpěného v souboji pak Ha-
milton umírá.

JAKÉ BYLY ŽIVOTNÍ OSUDY, U NÁS NEPŘÍLIŠ ZNÁMÉHO OTCE ZAKLADATELE
ALEXANDRA HAMILTONA? ČÍM PŘISPĚL K „ARCHITEKTUŘE“ POLITICKÉHO
SYSTÉMU SPOJENÝCH STÁTŮ? JAKÝM ZPŮSOBEM OVLIVNIL AMERICKOU

EKONOMIKU? I NA TYTO OTÁZKY BY MĚL PŘINÉST ODPOVĚĎ TENTO ČLÁNEK.

Alexander Hamilton (1755–1804)
• 1789–1795 ministr financí
• zakladatel federalistické strany
• otec zakladatel
• autor 51 listů federalistů

MATĚJ TRÁVNÍČEK

student politologie IPS

FSV UK

V roce 1789 jej G. Washington jmenu-
je ministrem financí. Z této pozice pak
velmi výrazně ovlivňuje podobu USA.
By� zná dílo A. Smithe, jedná stále ješ-
tě dle zásad merkantilismu.
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PŘEČETLI JSME

Katyňský masakr je označením pro masovou
vraždu polských, vojenských i civilních zajatců
vězněných v táborech pro válečné zajatce. Po-
vražděno bylo okolo 25 000 mužů – zejména
příslušníků armády. Pro Poláky se jedná o jednu
z nejdůležitějších událostí jejich pohnuté histo-
rie, která má dosahy i do dnešních dní a vede
k dlouhotrvající nechuti spolupracovat s hlav-
ním sovětským nástupcem – Ruskem.

Kniha Katyň – Stalinský masakr a triumf
pravdy je knižní debut Allena Paula, amerického
politologa, publicisty a poradce řady komisí
Kongresu Spojených států amerických. Jeho
kniha o katyňské tragédii se setkala s pochvalný-

mi ohlasy v americkém i polskojazyčném tisku.
Přináší pohnuté svědectví o nebývalé schop-
nosti lidí přestát ty nejnesnesitelnější formy ty-
ranie. Je nejen dokonalou analýzou ničivého
masakru v Katyni, ale současně i něčeho mno-
hem důležitějšího – je to hluboce působivé svě-

dectví o duchovní síle obětí tohoto zločinu
a o definitivním triumfu pravdy. Allen Paul se
neskrývá se sympatiemi k polskému národu
a chápáním jeho mentality. Ve snaze odhalit
pravdu je neúmorný a důsledný... Katyň je pro
něj symbolem celého tragického osudu Poláků
za druhé světové války a především pak vražedné
Stalinovy politiky.

Během četných cest do Polska po roce 1989
se Allen Paul stal svědkem politické, ekonomic-
ké i sociální transformace země. K Polsku i Po-
lákům poci	uje hlubokou úctu a upřímnou ná-
klonnost. V knize Katyň se vrací k jedné z nej-
temnějších událostí polských dějin.

Svou profesionální kariéru začal autor jako
reportér pro Associated Press a později sepiso-
val projevy pro vysoké vládní úředníky, včetně
členů vlády a jednoho prezidentského kandi-
dáta.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Štír, 43 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 1992 člen ODS, od r. 1994–2002 zastu-
pitel a pak radní = brigádník v městě Plzni;
od r. 2000 hejtman Plzeňského kraje

Jaké přání byste si rád splnil?
Dlouhou cestu na Nový Zéland.

Máte rodinu?
Ano. Ženatý, 8letý syn Honza.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Seriál Tajemství války, TV Prima v neděli ráno.

Jakou posloucháte muziku?
Starou. Dire Straits, Eric Clapton, Bruce Spring-
steen apod.

Kterou barvu máte rád?
Modrou.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Bohužel nikdo.

Jaké máte koníčky?
Sport, rybaření, historie.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
V Provence.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Nejvíce dám na „celkový umělecký dojem“.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Oslava narozenin mého syna Honzy.

Petr Zimmermann / hejtman Plzeňského kraje

Katyň – Stalinský masakr a triumf
pravdy / Allen Paul

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátorka LKA

„To, že se sovětské vedení přiznalo k vině za ka-
tyňský masakr, bylo rovněž hořkým polským tri-
umfem. Znamenalo to, že sovětská moc začala
nakonec uznávat hodnoty, které Poláci uznávali
celá staletí a jichž se nikdy nezřekli – především
respekt k důstojnosti každého člověka. Byla to ta-
ké možná známka zániku prastaré rivality a první
krok otevírající cestu k nové epoše míru a harmo-
nie. Takovou prosperitu si Poláci skutečně za-
sloužili.“
Z předmluvy autora
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Historie a současnost USA

1/ Ve kterém roce vznikla Deklarace
nezávislosti?
a) 1776
b) 1789
c) 1848

2/ Ve kterém městě se uskutečnily tzv.
čajové dýchánky, které vyjadřovaly
nespokojenost amerických kolonií
s britskou nadvládou?
a) Boston
b) Chicago
c) Tennesee

3/ Ze které země pochází socha svobody?
a) Španělsko
b) Itálie
c) Francie

4/ Co v americké historii hnutí
prosazovalo tzv. abolicionistů?
a) konec restrikce alkoholu
b) zrušení otroctví
c) zrušení diskriminace černochů

5/ Jak se jmenuje oficiální kancelář
prezidenta USA?
a) Oválný dům
b) Oválná pracovna
c) Pracovna svobody

6/ Kdo první reprezentoval
Republikánskou stranu v úřadu
prezidenta?
a) John Adams
b) Woodrow Wilson
c) Abraham Lincoln

7/ Jak se nazývá zpráva, kterou prezident
republiky pravidelně v lednu přednáší
Kongresu?
a) Zpráva o stavu Spojených států
b) Zpráva o stavu Unie
c) Americký rok

8/ Která komora Kongresu iniciuje proces
tzv. impeachmentu?
a) Sněmovna reprezentantů
b) Senát

c) obě komory na společném
zasedání

9/ Jaké náboženství převládá ve
Spojených státech?
a) protestantské
b) římsko-katolické
c) židovské

10/ Jaké zvíře má ve znaku
Republikánská strana?
a) osla
b) jestřába
c) slona

11/ Jak se nazývá sídlo amerického
Kongresu?
a) Bílý dům
b) Pentagon
c) Kapitol

12/ Jakou oblastí se primárně zabývá
FBI?
a) bojem proti terorismu
b) zahraniční zpravodajskou činností
c) bojem proti domácí kriminalitě

13/ Kolik senátorů má každý stát Unie?
a) 2
b) 4
c) 6

14/ Jakým způsobem jsou jmenováni
soudci Nejvyššího soudu?
a) 1/3 prezidentem, 1/3 Sněmovnou

reprezentantů a 1/3 Senátem
b) výhradně prezidentem bez

kontrasignace
c) prezidentem navržené kandidáty

schvaluje Senát

15/ Se kterým prezidentem je spojen
termín New Deal?
a) Theodore Roosevelt
b) Franklin D. Roosevelt
c) Bill Clinton

16/ Co představuje počet pruhů na
americké vlajce?

a) počet původních kolonií
b) počet účastníků Druhého

kontinentálního kongresu
c) počet amerických kolonií

17/ Co se stane v případě, že prezident
není schopen vykonávat svoji funkci?
a) konají se nové volby
b) nahradí jej viceprezident do konce

jeho mandátu
c) pravomoci si dělí Sněmovna

reprezentantů a Senát

18/ Jak se původně jmenoval New York?
a) New Paris
b) New Amsterdam
c) New America

19/ Který stát má v prezidentské volbě
nejvíce volitelů?
a) Texas
b) Florida
c) Kalifornie

20/ Jak se jmenoval senátor, který ve
40. letech upozorňoval na přítomnost
komunistů ve státních složkách?
a) Joseph McCarthy
b) Robert M. La Follette, Jr.
c) Edward Murrow

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

Hodnocení:
0–7/ Za necelý rok se konají
v USA prezidentské volby, měli
byste zlepšit své znalosti
o největší demokracii světa.
8–14/ Americká politika Vám
není cizí, ale k dokonalosti ještě
něco chybí.
15–20/ Pasovali jste se do role
znalců americké historie!
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:RudolphGiuliani.Kvíz:Karmelitská–Ministerstvoškolství,mládežeatělovýchovy;Letenská–Ministerstvofinancí;Maltézské
nám.–Ministerstvokultury;NaFrantišku–Ministerstvoprůmysluaobchodu;NaPoříčnímprávu–Ministerstvopráceasociálníchvěcí;Navalech–
Ministerstvoobrany;NadŠtolou–Ministerstvovnitra;nám.L.Svobody–Ministerstvodopravy;Palackéhonáměstí–Ministerstvozdravotnictví;Sta-
roměstskénám.–Ministerstvopromístnírozvoj;Těšnov–Ministerstvozemědělství;Vršovická–Ministerstvoživotníhoprostředí;Vyšehradská–
Ministerstvospravedlnosti.Křížovka:„…zopakujestejnouchybu,anižbyznervózněl.“

Kvíz
Poznáte jednoho z kandidátů na amerického prezidenta? Víte, kde v Praze sídlí jednotlivá ministerstva?

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

Karmelitská

Letenská

Maltézské nám.

Na Františku

Na Poříčním právu

Na valech

Nad Štolou

nám. L. Svobody

Palackého náměstí

Staroměstské nám.

Těšnov

Vršovická

Vyšehradská

Ministerstvo obrany

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo školství, mládeže a tv

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Dobře seřízený je ten člověk, který… “ Dokončení výroku Alexandera Hamiltona, 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

leden
V řadě obvodů jsou již známí senátní kandidáti

V obvodu Uherské Hradiště jde za občanské demokraty do voleb starosta
okresního města Libor Karásek. Proti němu se postaví za lidovce současný
senátor Josef Vaculík a za ČSSD někdejší místostarostka Uherského Hradiš-
tě Hana Doupovcová .

Ve Znojmě se zvažuje o opakované kandidatuře majitele pekáren Jaro-
slava Paříka. Soupeřit by měl s poslanci Martou Bajerovou (KSČM) a Ladi-
slavem Skopalem (ČSSD) a ředitelem Národního parku Podyjí Tomášem
Rothröcklem.

Na Kladensku bude kandidátem ODS kladenský primátor Dan Jiránek.
Rozhodl o tom Sněm volitelů ODS, na němž D. Jiránek získal 107 ze 111 hla-
sů. Dan Jiránek je zkušeným komunálním politikem, funkci primátora města
vykonává již od roku 2004. ČSSD chce v tomto obvodě nominovat Jiřího Di-
enstbiera.

Sněm volitelů senátního volebního obvodu č. 42, Kolínsko a Poděbrad-
sko, který se konal v sobotu 19. ledna, zvolil kandidátem do podzimních se-

nátních voleb kolínského starostu Jiřího Buřiče. Při volbě získal podporu 124
ze 170 volitelů. Jeho protikandidát a poděbradský starosta Josef Ďurčanský
se s 46 hlasy stal automaticky náhradníkem.

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan se bude ucházet o senátorské
křeslo ve 36. volebním obvodu, na Českolipsku a v části Liberecka. Jeho
kandidaturu schválil místní sněm ODS. Hejtman Petr Skokan získal podporu
119 volitelů. Jeho protikandidát, stávající senátor Karel Tejnora, který získal
45 hlasů, bude kandidovat jako náhradník.

V Hradci Králové občanští demokraté nominovali do senátního klání ře-
ditele Fakultní nemocnice Hradec Králové a městského zastupitele Leoše
Hegera. Kandidát ODS se utká s ředitelem vrchlabské nemocnice Drymlem
(ČSSD) a současným senátorem Bartákem, který byl minule zvolen jako ne-
závislý, ale nyní zasedá v senátním klubu KDU-ČSL.

Zimmermann již nebude plzeňským hejtmanem
Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermmann 14. ledna oznámil, že již ne-
bude na podzim kandidovat do krajského zastupitelstva. Za jeden z důvodů,
proč se tak rozhodl, označil fakt, že necítí dostatečnou podporu z řad plzeň-

ské ODS. Jako o možném kandidátovi ODS na post hejtmana se spekuluje
o plzeňském primátorovi Pavlu Rödlovi. Dosavadní hejtman Petr Zimmer-
mann zvažuje kandidaturu do Evropského parlamentu.

ODS ve Zlínském kraji povede do voleb hejtman Libor Lukáš
Lídrem ODS ve Zlínském kraji bude v letošních volbách do krajského zastu-
pitelstva hejtman Libor Lukáš. Hejtman, který zastupuje uherskohradiš	ský
okres, byl nominován do čela kandidátky hlasy více než 96 % volitelů zlín-

ského regionálního sněmu. Na čelních místech kandidátky jsou také dosa-
vadní náměstek hejtmana Josef Slovák ze Vsetína a krajští radní Hynek Ste-
ska ze Zlína a Bronislav Fuksa z Hulína (okres Kroměříž).

Klaus navštívil poslance ODS
Prezident Václav Klaus po hodinové schůzce s poslanci mateřské ODS 17.
ledna vyjádřil přesvědčení, že v únorové volbě hlavy státu se jim společně
podaří dosáhnout jeho znovuzvolení. Klaus stejně jako šéf nejsilnějšího sně-
movního klubu Petr Tluchoř opět odmítl veřejnou volbu prezidenta – podle

obou by to byl návrat k nedemokratickým principům předlistopadového re-
žimu.

Poslanci ODS novinářům po setkání řekli, že hlavním tématem rozhovoru
byla samotná prezidentská volba a další směřování republiky.

Švejnar senátory ODS nepřesvědčil
Jen pár minut trvalo 15. ledna setkání senátorského klubu ODS s prezident-
ským kandidátem Janem Švejnarem. Švejnar se jim pouze představil
a stručně popsal své představy o roli prezidenta, senátoři ODS na něj neměli

žádné dotazy. Dali tak najevo, že jejich podporu má současný prezident Vác-
lav Klaus.

Senátoři ODS iniciují návrh zákona o uznání protikomunistického odboje
Senátoři ODS navrhují zákonem uznat protikomunistický odboj. Měl by být
rovnocenný prvnímu odboji za samostatnost Československa a druhému
protifašistickému odboji. Aktivním účastníkům třetího odboje má přiznat po-
stavení válečných veteránů. Zákon předložila skupina senátorů v čele s mís-
topředsedou horní komory Jiřím Liškou. Předseda Senátu Přemysl Sobotka
označil zákon za „legitimizaci třetího odboje jako takového“. Aktivní účastní-
ci třetího odboje by podle předsedy Senátu mohli případně požadovat určité
finanční odškodnění.

Tvůrci zákona částečně vycházeli z obdobné normy, kterou předloni na
jaře přijal slovenský parlament. Za dobu jeho platnosti se o osvědčení při-

hlásilo 400 lidí, takže i v českých poměrech by byla zátěž pro státní rozpočet
minimální.

Zákon se má vztahovat na období mezi 25. únorem 1948 a 17. listopa-
dem 1989. Měl by rozlišovat mezi odporem a odbojem. Odboj má být defi-
nován jako aktivní jednání proti komunistickému režimu s cílem jej svrhnout
nebo destabilizovat. Odpor bude naproti tomu vymezen široce, půjde o růz-
né formy činnosti nedosahující intenzity odboje.
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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
PEDAGOGICKÝ SBOR V ČELE S PROF. DR. MIROSLAVEM NOVÁKEM A PROF. JUDR. DUŠANEM
HENDRYCHEM. NYNÍ I KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
8. ÚNORA, 5. BŘEZNA, 2. DUBNA, 14. KVĚTNA, 5. ČERVNA, 18. ČERVNA.

E-MAIL: INFO@VSCI.CZ, TEL.: +420 221 506 706 (707)


