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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE

Právě se Vám dostává do ruky další číslo
CEVROREVUE. Vychází v rámci pro-
jektu poslance Evropského parlamentu
Oldřicha Vlasáka a s laskavou podpo-
rou poslanecké skupiny EPP-ED. Té-
matem se staly osudové osmičky v čes-
kých dějinách, protože jen pohled do
20. století dokazuje, že letopočty obsa-
hující osmičku přinesly naší zemi mno-
ho zásadních změn.

Tematickou část otevírá netradičním
pohledem na české historické osmičky
evropský poslanec Oldřich Vlasák. Prv-
ní republiku jako výsledek roku 1918 ro-
zebírá děkan Fakulty filozofické Zápa-

dočeské univerzity v Plzni Ladislav Ca-
bada. Historik Jiří Pernes se vrací k vlivu
roku 1938 na českou politiku. K roku
1968 patří hned dva příspěvky: protiko-
munistický odpor analyzuje historik Jiří
Kocian a rokem 1968 v celoevropském
kontextu se zabývá historička z Ústavu
pro soudobé dějiny Jitka Vondrová.
Nad všemi klíčovými roky v českých dě-
jinách 20. století se v rozhovoru zamýšlí
brněnský historik a jednatel Centra pro
demokracii a kulturu Jiří Hanuš.

V Galerii osobností světové pravice
jsme tentokrát zaměřili pozornost do
vzdálenější historie Velké Británie

a předseda Konzervativního klubu Da-
vid Floryk v ní představuje dílo politic-
kého filosofa Lorda Actona. V zahra-
niční inspiraci jsme pro změnu vybrali ji-
hoevropské Španělsko, v němž se ne-
dávno uskutečnily parlamentní volby
a španělská pravice opět prohrála. Vý-
sledky voleb analyzuje politoložka a his-
panistka Pavlína Springerová z králo-
véhradecké university.

Měsíc české pravice se zaměřil na
další známé výsledky primárek v ODS
před podzimními krajskými a senátními
volbami.

Příjemné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

Mnozí z nás jsme určitě zažili banální si-
tuaci, kdy jsme hodiny čekali na to, než
k naší dopravní nehodě, u které byl na
autě jen pomačkaný plech, dorazí poli-
cista, v horším případě unavený a ne-
rudný.

Pak následuje dlouhá anabáze vyři-
zování, vyplňování a podepisování. Bez
toho, že bychom měli pocit, že se o nás
někdo stará a pomáhá nám. Vyhovuje
nám to tak? Máme na to dost času?
Myslím, že ne.

Přesně tyto situace, ale i mnohé další
jsme brali v potaz při přípravě reformy
naší policie. Ptali jsme se – jsou policisté
skutečně tam, kde být mají? Máme poli-
cistů hodně, nebo málo? Vykonávají
opravdu práci, která policii přísluší?
Mají skutečně kvalitní pracovní zázemí,
techniku a technologii? Vyhovuje veřej-
nosti jejich styl práce? Vyhovuje struk-
tura policie a její řízení skutečně poža-
davkům na moderní policejní sbor?

V drtivé většině jsme zjistili, že niko-
liv. Máme druhý nejpočetnější policejní
sbor v Evropě – přesto si lidé stěžují, že
policie není vidět. Máme dobře placené

a kvalifikované policisty – v průměru vy-
dělávají kolem 31 tisíc korun – a mnozí
suplují poš�áky, pořadatele nebo admi-
nistrativu pojiš�oven.

Máme desetitisíce policistů pracují-
cích přibližně v tisíci policejních služe-
ben, do kterých se v drtivé většině nein-
vestovalo desítky let, podle toho také
vypadají. Máme tisíce služebních aut, ve
velkém množství zastaralých. Máme po-
licii, která mnohdy není vnímána jako
partner, ale jako dozorce. Na každých
osm řadových policistů nyní připadá je-
den velitel. Různé skupiny v rámci poli-
cie spolu mnohdy nespolupracují, jak by
měly.

Máme kolos s velkým rozpočtem, ale
bez fungujících racionálních ekonomic-
kých mechanismů. A přitom máme
v policii drtivou většinu profesionálů
a lidí skutečně na svém místě.

Jakou policii tedy chceme? Proč re-
formu vlastně děláme?

Chceme policii, která bude tam, kde
ji potřebujeme. Chceme dobře placený
profesionální sbor, policistky a policisty
v odpovídajícím pracovním prostředí

s odpovídající technikou. Chceme, aby
policie byla racionální, funkční a pro-
cesně i ekonomicky dobře provázanou
strukturou. Chceme vzdělané lidi, je-
jichž primárním posláním není represe,
ale pomoc a ochrana nás všech. To je cí-
lem reformy policie.

Reforma v sobě obsahuje všechny
změny nutné pro to, abychom toho
mohli dosáhnout. Změníme organizaci
policie, která odpovídá uspořádání z ro-
ku 1960. Budeme mít méně velitelů a ví-
ce policistů v přímém výkonu služby.
Krajské správy budou ekonomicky sa-
mostatné, tím budou pružnější.

Inspekci policie bude kontrolovat
Sněmovna, ne ministerstvo vnitra. Od-
bouráme papírování. Investujeme do
technologií, techniky a policejních slu-
žeben.

Víme, jaká by policie měla být a co
k tomu potřebuje. Proto jsme připravili
nejrozsáhlejší návrh na změnu policie za
posledních 18 let. Na tom, že je změna
nutně potřeba, se myslím shodneme
všichni. A na tom, že změna chce čas,
jistě také.

JAKOU CHCEME POLICII
IVAN LANGER

předseda CEVRO
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NAŠE NOVODOBÉ
DĚJINY V ŠIRŠÍCH
SOUVISLOSTECH

Když jsem dostal nabídku, abych vydá-
ní tohoto speciálního čísla podpořil
a napsal úvodní zamyšlení, neváhal
jsem. Když jsem se potom zamýšlel, jak
se s tímto úkolem vypořádat, otevřel
jsem si doma ve své knihovně Kroniku
lidstva a Kroniku techniky a pročítal
jsem, co dalšího se v těchto letech, pro
Čechy tak významných, stalo.

Rok 1918 byl rokem, kdy po ozná-
mení o kapitulaci Rakouska-Uherska
byla v Praze vyhlášena nezávislá Česko-
slovenská republika. V tomto roce však
vzniklo v Evropě mnoho dalších států.
V Polsku byla, po stoleté ztrátě nezávis-
losti, vyhlášena republika. Litva, Lotyš-
sko a Estonsko proklamovali nezávis-
lost na sovětském Rusku. Ostrov Island
byl vyhlášen za samostatný stát, vznikl
také Bavorský svobodný stát a republi-
ka Bádensko. Nové věci vznikaly nejen
na politické mapě Evropy, ale také
v oblasti techniky. Američan Warren
vyrobil v tomto roce první dobře fungu-
jící elektrické hodiny, ve Francii vzniká
nové průmyslové odvětví: sériová výro-
ba elektronových lamp. Zatímco ve
světě techniky vznikaly věci nové, ob-
last kultury naopak ztratila. Zemřel to-
tiž mistr secese Gustav Klimt.

O dvacet let později, v roce 1938, se
Československu stala osudnou Mni-
chovská dohoda, na jejímž základě
jsme museli odstoupit Německu oblasti
Sudet. Tato událost následovala po zá-
boru Rakouska, kdy tento stát prohlásil
Adolf Hitler za součást Německa. Ně-
mecko v té době zažívalo svůj rozmach
i na poli technickém, ve Fallerslebenu
byla zahájena výstavba obří továrny
Volkswagen. Na poli techniky se v tom-
to roce objevily další, dnes již běžné vě-
ci. V Berlíně byl představen první funk-
ceschopný magnetofon, v Americe při-
šla na trh první klimatizační zařízení,
bratři Ladislaus a Georg Biro vynalezli
kuličkové pero, čtyřmotorové dopravní
letadlo Focke-Wulf 200 Condor pře-
letělo jako první mezi kontinenty Ame-
rikou a Evropou bez mezipřistání.
V tomto roce přišel svět také o jednoho
velkého politika. V Turecku zemřel
Kemal Atatürk, který se zasloužil o pře-
tvoření osmanské říše na moderní se-
kulární stát západoevropského střihu.

Deset let poté, v roce 1948, neby-
la historická situace Československa
o mnoho radostnější. Čeští a slovenští
komunisté s podporou stalinistického
SSSR zostřovali situaci v zemi a realizo-

vali komunistický převrat. Jako symbo-
lické se nám může jevit, že ve stejném
roce George Orwell napsal román
1984. Stejně neradostná situace jako
u nás doma, byla také v Indii. Byl totiž
zavražděn Mahátma Gándhí, zastánce
nenásilného odporu, bojující za nezá-
vislost Indie na Velké Británii. Pro jiné
národy však tento rok znamenal nový
začátek. Byl vyhlášen stát Izrael, Barma
se stala nezávislou republikou, Cejlon
se stal nezávislou monarchií. Nové za-
čátky se urodily také na poli techniky.
Ve Velké Británii začalo jezdit první
auto poháněné plynovou turbinou,
Dennis Gábor vynalezl holografii a po
více než dvaceti letech intenzivního vý-
zkumu se americkým vědcům podařilo
vyvinout počítačový tranzistor.

Před čtyřiceti lety, v roce 1968, jsem
pak zažil jako středoškolák konec Praž-
ského jara. Vojenská intervence pěti
států Varšavského paktu tak ukončila
éru „socialismu s lidskou tváří“. Situace
se přiostřovala nejen u nás. V Severním
Irsku začaly srážky mezi politicky utis-
kovanými katolíky a protestantskou
většinou, Vietcong a severovietnamské
jednotky zahájily ofenzívu Tet, která
byla počátkem porážky USA ve Viet-
namu. V tomto roce byl také zavražděn
americký senátor Robert Kennedy. Ve
stejném roce přes 100 států podepsalo
dohodu o nešíření atomových zbraní.
Zatímco v politickém rozvoji zažil svět
spíše ztráty, v technice šel život stále
dopředu. V Egyptě byla dokončena
Asuánská přehradní nádrž, uskutečnil
se první oblet měsíce s lidskou posád-
kou a zavedení miniaturizovaných in-
tegrovaných obvodů dalo vznik čtvrté
generaci počítačů.

Vážení čtenáři, cílem tohoto zamyš-
lení nebyl sofistikovaný vědecký rozbor
historických událostí. Ten přenechá-
vám osobám povolanějším na následu-
jících stránkách. Pokusil jsem se pouze
o poskytnutí pohledu na naše dějiny
v širších souvislostech. Doufám, že
jsem těm, kteří můj článek dočetli až do
tohoto místa, poskytl netradiční a as-
poň trochu zajímavý pohled na naši his-
torii.

DĚJINY ČESKÉ, RESPEKTIVE BÝVALÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY VE 20.
STOLETÍ JSOU PRO VĚTŠINU Z NÁS PŘEVÁŽNĚ ZNÁMÉ. LETOPOČTY
S OSMIČKOU NA KONCI, 1918, 1938, 1948, 1968 MAJÍ V NAŠICH DĚJINÁCH
OSUDOVÝ VÝZNAM. PRÁVĚ TYTO LETOPOČTY JSOU PŘEDMĚTEM ZAMYŠLENÍ
TOHOTO VYDÁNÍ CEVRO REVUE.

OLDŘICH VLASÁK

poslanec EP, předseda

Svazu měst a obcí ČR

Další události
osmičkových dekád

1928
• Čankajšek se stal sjednotite-
lem Číny.
• Zmizel výzkumník Amundsen.
• Britský bakteriolog Flemig ob-
jevil penicilín.

1958
• Vstoupila v platnost Římská
smlouva, kterou bylo založeno
EHS, což lze považovat za zalo-
žení Evropské unie.

• Chruščov se dostal do čela
vlády SSSR.
• Byl popraven ma�arský ko-
munistický politik Imre Nagy.
• Ve Štrasburku poprvé zase-
dal Evropský parlament.
• USA vypustily do vesmíru
svůj první satelit nazvaný Ex-
plorer 1.

1978
• Podruhé během jediného ro-
ku dostala katolická církev no-
vou hlavu. Prvním papežem ne-
italského původu od roku 1522

se stal Karol Wojtyla, který
nastoupil po papeži Pavlu VI.
a Janu Pavlu I.
• V konfliktu mezi holandsky
mluvícími Vlámy a francouz-
sky hovořícími Valony byl
uzavřen pakt.

1988
• Začíná demontáž sovět-
ských operačních raket sta-
žených z ČSR a NDR.
• V Alžíru vyhlásila Palestin-
ská národní rada nezávislý
palestinský stát.
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Bezpochyby je nutné opakovaně oce-
ňovat období prvních let – ale spíše
měsíců – existence samostatného Čes-
koslovenska, kdy se do výstavby nové-
ho systému zapojily natolik různorodé
politické proudy jako konzervativní
integrální nacionalisté na straně jedné
a anarchisté na straně druhé, nicméně
jednalo se skutečně pouze o velmi
krátké období a fakticky již několik
měsíců po vzniku republiky se ukáza-
lo, že praktická politika nového státu
a jeho politických elit je mnohdy v pří-
krém rozporu s proklamovanými teze-
mi o odlišné, „etičtější“ povaze české-
ho národa.

Domácí i zahraničněpolitické rozpory

Příkladů, které „demytizují“ obraz
první republiky, můžeme snést celou
řadu. V oblasti zahraniční politiky mů-
žeme poukázat zejména na rozpor
mezi pacifistickou rétorikou preziden-
ta Masaryka a ministra zahraničí Be-
neše a pokusem vyřešit polsko-česko-
slovenský spor o Těšínsko vojenskou
cestou. Načasování útoku na polské
pozice do období zahájení mírových
jednání v Paříži v lednu 1919 bylo
v tomto směru rovněž více než netak-
tické. Představa o „zvláštním poslání“
Československa jako světlonoše de-
mokracie ve střední Evropě pak zne-
možnila pragmatickou zahraniční po-
litiku k některým sousedním zemím,
zejména k Ma	arsku a Polsku. Hovo-
řil-li tedy E. Beneš v polovině 20. let
o Československu jako o „ostrově de-
mokracie“, pak tím současně konsta-
toval impotenci československé diplo-
macie v jedné z klíčových oblastí.

Rovněž ve vnitřní politice první re-
publiky můžeme pozorovat celou řadu
faktorů a charakteristik, které jsou
v rozporu s dnešní – ale v mnoha ohle-
dech i soudobou – představou o sku-
tečné demokracii. Československo
bezpochyby bylo založeno na liberální
myšlence, že každý občan uskutečňuje
své politické preference primárně ja-
ko individuum. Toto opatření zakot-
vené v ústavě nicméně lze chápat rov-

něž jako „prevenci“ vůči požadavkům
menšin, v první řadě českých Němců
a Slováků. Princip práva na sebeurče-
ní tak byl dovedně směšován s princi-
pem historickým. Idea českosloven-
ského národa, vtělená do základů stá-
tu, pak na jedné straně byla racionál-
ním konstruktem, který – s podporou
slovenských politických elit – umožnil
vydělení slovenského území z Uher,
na straně druhé však Slováky postavil
do role „mladšího bratra“, jenž dosud
není schopen samostatné politické ak-
ce. Nelze si přitom nepovšimnout, že
termín „československý“ se v praktic-
ké politice stal synonymem termínu
„český“ (např. „transformace“ pěti
velkých českých stran do „českoslo-
venské“ podoby, přenos češtiny do
správy Slovenska prostřednictvím čes-
kých úředníků, četníků či učitelů všech
stupňů škol apod.) včetně „pěstování“
pročeských politických elit na Sloven-
sku paralelně k nejsilnějším autono-
mistickým subjektům.

Vláda stran

Nový stát se od počátku své existence
stal rukojmím pěti politických stran,
resp. jejich vedení. K tomuto účelu
sloužila vysoce nedemokratická insti-
tuce volebního soudu, která na žádost
vedení politických stran zbavovala
„neposlušné“ členy parlamentu jejich
mandátu. Namísto vlastního svědomí
se tak poslanci a senátoři museli řídit
nařízeními stranických vedení, jejich
mandát se stal (polo)imperativním
a jeho skutečným vlastníkem byla poli-
tická strana. Jistě, toto opatření v ko-
nečném důsledku přispělo k tomu, že
české politické strany byly v roztříště-

ném parlamentu schopny dosahovat
„ochranné“ většiny ve prospěch udr-
žení stávajícího politického řádu, nic-
méně je nutné se zamýšlet nad tím,
zda optimální cestou k ochraně demo-
kracie jsou nedemokratické pro-
středky.

Samostatnou kapitolou pak bylo
působení dvou ústavně nezakotvených
oligarchických vlivových struktur, jež
ochranu politického režimu první re-
publiky garantovaly. Na mysli máme
Pětku, tedy sdružení velkých českých
stran napříč ideologickým spektrem,
jež v první polovině 20. let fakticky
suspendovalo parlamentní diskusi
a nahradilo ji rozhodováním grémia
stranických šéfů, a rovněž Hrad. Tato
struktura se stala státem ve státě,
s vlastní tajnou službou, financemi pro
spřátelené novináře apod.

Všechny zmíněné – a mnohé další –
aspekty limitovaly rozvoj skutečné de-
mokracie v Československu a přispěly
k tomu, že se první republika po „mni-
chovském úderu“ bez většího odporu
obrátila k nedemokratickým alternati-
vám druhé republiky.

I. REPUBLIKA –
DEMOKRACIE

S DĚTSKÝMI NEMOCEMI

LADISLAV CABADA

děkan Filosofické fakulty

Západočeské univerzity

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA BÝVÁ MNOHDY VYDÁVÁNA ZA VZOR,
KTERÝ BY ČESKÁ POLITIKA MĚLA NÁSLEDOVAT. POUKAZOVÁNO BÝVÁ

PŘEDEVŠÍM NA VYŠŠÍ POLITICKOU KULTURU „MASARYKOVSKÉHO“
ČESKOSLOVENSKA VE SROVNÁNÍ S HAŠTEŘIVÝM PROSTŘEDÍM

POLISTOPADOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ POLITIKY A RESPEKTU HODNÝ
ÉTOS BUDOVÁNÍ STÁTU, JENŽ SE STAL PROGRAMEM REPUBLIKY.

Toto číslo
CEVROREVUE

vyšlo s podporou
ELS-ED.
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MNICHOV
POŘÁD AKTUÁLNÍ

Málokteré z letošních výročí vyvolává
tolik emocí, jako výročí Mnichova. Ke
každému se dá říci mnoho nového, ale
žádné z nich neprovokuje k tolika otáz-
kám a nenabízí na ně tolik odpovědí
zcela protichůdných, jako připomínka
rozhodnutí vydat suverénní, k obraně
připravený demokratický stát dobro-
volně na milost a nemilost dědičnému
nepříteli.

Bývalý prezident Beneš nejednou
po Mnichovu své rozhodnutí hájil argu-
mentem, že jím Čechy a Slováky uchrá-
nil před krveprolitím, Prahu před zni-
čením a národ před nevratnými ztráta-
mi. Na jeho slovech je nepochybně
mnoho pravdy; kdybychom se Němcům
postavili, stalo by se hlavní město Čes-
koslovenska skoro jistě prvním cílem
německých náletů, desetitisíce, možná
statisíce československých občanů by
v zoufalých bojích se silnějším protivní-
kem zahynuly a mnozí z nás by o této
tragické možnosti nemohli diskutovat,
protože by se pravděpodobně vůbec
nenarodili. Ale tento argument není
možno pokládat za uspokojivou odpo-
vě	. Nikdo totiž neví, jak by válka sku-
tečně probíhala a jaké ztráty by si vyžá-
dala. A historický příklad jiných náro-
dů, které dokázaly za svoji svobodu
a nezávislost bojovat i v beznadějných
podmínkách ukazují, že ztráty nikdy
nebyly tak hrozné, aby se z nich nako-
nec opět nevzpamatovaly a nevzchopily
k dalšímu životu. Připomeňme si jen
malé Srbsko za první světové války, je-
hož populace byla mnohem menší než
populace česká v roce 1938, a které se
statečně bránilo mnohem většímu a sil-
nějšímu Rakousko-Uhersku. A podí-
vejme se na statečné, ale k válce mno-
hem hůře připravené Poláky v roce
1939. Ztráty, které utrpěli v boji za vlast

byly strašlivé, ale staly se jedním z pilířů
národní hrdosti těch generací polského
národa, které přišly po skončení války.

Ztráty i bez zbraně v ruce

Československo se sice v roce 1938 se
zbraní v ruce nebránilo, přesto však
utrpělo velké ztráty: více než 300 000 je-
ho obyvatel v době okupace zahynulo.
Mnozí z nich jako obě� nacistické raso-
vé persekuce, jiní padli v ilegálním boji
proti nepříteli, další zemřeli v některém
z koncentračních táborů, kam byli ode-
sláni jen proto, že patřili k české inteli-
genci, důstojnickému sboru či jiné vrst-
vě národní elity. Zatímco ve válečném
konfliktu, který se rozhodnutím česko-
slovenského vedení nekonal, se mohli
jako vojáci postavit útočníkovi se zbraní
v ruce a riskovali by při tom jen svůj
vlastní život, v těžkých podmínkách ile-
gální práce, do níž se po okupaci čes-
kých zemí mnozí zapojili, tuto možnost
neměli a navíc vystavovali smrti své nej-
bližší, své rodiny, své děti. To byla situa-
ce velmi těžká, kterou si uměl předsta-
vit jen málokterý z politiků, kteří v roce
1938 rozhodli o vydání republiky Hitle-
rovi a kteří pak z bezpečí Londýna své
krajany vyzývali ke statečnosti.

Lámání charakteru

A nejen to. Česká společnost utrpěla
Mnichovem nesmírně těžké ztráty mo-
rální. Od poloviny 19. století rostla k ve-
likosti, dosahovala velkých úspěchů na
poli hospodářském, kulturním, v oblas-
ti vzdělání i sportu. Za první světové
války projevili její příslušníci takovou
statečnost na bojišti, že si vysloužili úctu
ostatních států. Boj legií byl jedním
z důvodů, proč velmoci v roce 1918 sou-

hlasily se vznikem nezávislého Česko-
slovenska. Obyvatelé nové republiky
byli sebevědomí a odhodlaní uspět
v mezinárodní soutěži. Byli připraveni
svoji republiku bránit se zbraní v ruce
a zemřít za její svobodu. Částečná mo-
bilizace čs. vojska a obsazení pohranič-
ních pevností 21. května 1938 dokázaly
zastavit chystaný německý útok proti
republice a všeobecná mobilizace, pro-
vedená 23. září téhož roku, ukázala, že
strach tehdy neměl v Československu
místo. Avšak místo boje za svobodu při-
šel rozkaz vydat nepříteli zbraně a po-
hraniční opevnění. Možnost zemřít za
vlast vystřídala nutnost nějak s Němci
vyžít. Byla to situace, která lámala cha-
raktery a která zlomila českému národu
páteř. Během oněch 70 let, které od
Mnichova uběhly, už nikdy neprojevil
takovou míru kolektivní odvahy a chuti
obětovat se pro dobrou věc, jako tehdy.
Češi od roku 1938 mnohem častěji po-
měřují situaci kupeckými vážkami
a uvažují o prospěchu, který z toho či
onoho rozhodnutí kyne. Od Mnichova
už neuvažují v kategorii „správné – ne-
správné“ a „morální – nemorální“, ný-
brž „výhodné – nevýhodné“.

Ještě jeden negativní dopad na
smýšlení české společnosti Mnichov
měl. V roce 1945 patřil ke zkušenos-
tem, které její smýšlení nejvíce ovlivňo-
valy. A když se rozhodovalo o charakte-
ru poválečného státu, sehrálo velkou
roli odhodlání lidí nedopustit, aby se
něco tak strašného, jako byla mnichov-
ská kapitulace, ještě někdy opakovalo.
Zárukou toho se jim zdála být Komu-
nistická strana Československa, která
se proti vydání republiky v roce 1938
jednoznačně stavěla a s přijetím mni-
chovské kapitulace neměla nic společ-
ného. Proto jí dali nejvíce hlasů ve vol-
bách v roce 1946, a proto podpořili její
politiku ve dnech mocenského převratu
v únoru 1948.

Viděno ve všech těchto souvislos-
tech je zřejmé, že rozhodnutí českoslo-
venské vlády a prezidenta ze září 1938
bylo neš�astné a národu škodlivé. S je-
ho dědictvím, s dědictvím Mnichova se
ostatně potýkáme dodnes.

JIŘÍ PERNES

historik, Ústav pro soudobé

dějiny

K „OSMIČKOVÝM“ VÝROČÍM ROKU 2008 PATŘÍ TAKÉ PŘIPOMÍNKA
SEDMDESÁTI LET, KTERÁ UPLYNOU OD KONFERENCE ČTYŘ VELMOCÍ 29.
ZÁŘÍ 1938 V MNICHOVĚ. ZÁSTUPCI NĚMECKA, ITÁLIE, FRANCIE A VELKÉ
BRITÁNIE SE ZDE USNESLI NA POSTOUPENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO POHRANIČÍ
NĚMECKU.
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Programem disentu, nebo jeho pod-
statné části, se stala, i pod vlivem Hel-
sinské konference konané v roce 1975,
lidská a občanská práva. V tehdejším
komunistickém státě to byl významný
politický požadavek. V prostředí di-
sentu vznikala od druhé poloviny 70.
let a zejména v 80. letech řada důleži-
tých nezávislých seskupení. Za nejvý-
znamnější a nejznámější seskupení je
právem pokládána Charta 77, která
působila v letech 1977–1992. Její vznik
je datován k 1. lednu 1977 vydáním
Prohlášení Charty 77 o utvoření ne-
formálního a otevřeného společenství
zastánců občanských a lidských práv.
První dokument Charty podepsalo
243 signatářů, prvními třemi mluvčími
Charty 77 se stali dramatik Václav Ha-
vel, filozof Jan Patočka a bývalý mi-
nistr zahraničí Jiří Hájek. Prohlášení
Charty bylo podepisováno především
v českých zemích. Na Slovensku jej po-
depsalo jen několik desítek občanů.
Sociální složení signatářů odpovídalo
době, kdy řada exkomunistů, kteří tvo-
řili uvnitř Charty početnou skupinu,
pracovala hlavně jako dělníci. Mezi
signatáře Charty patřili však také věd-
ci, spisovatelé a novináři, kněží a stu-
denti. Charta 77 významně podnítila
činnost disentu i vznik dalších nezávis-
lých seskupení. V dubnu 1978 byl zalo-
žen Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS). Jeho hlavním úko-
lem bylo dokumentování všech poli-
cejních a soudních represí vůči signa-
tářům Charty 77, o nichž podával in-
formace ve svých sděleních.

Mimořádný ohlas na Chartu

Také mezinárodní ohlas na vznik
Charty 77 byl mimořádný. Význam
Charty 77 byl často srovnáván s Praž-
ským jarem 1968. Chartu 77 morálně
podpořila řada veřejně známých osob-
ností i značná část českého a sloven-
ského exilu. 14. ledna 1977 byl založen
v Paříži Mezinárodní výbor pro pod-
poru Charty 77, v jehož čele stály
přední osobnosti světového kulturní-
ho a uměleckého života. Za Chartu se

postavila vrcholná organizace českého
a československého exilu, Rada svo-
bodného Československa, a další vý-
znamné zahraniční organizace Čechů
a Slováků: Společnost pro vědy a umě-
ní, Čs. poradní sbor v západní Evropě,
Čs. národní sdružení v Kanadě aj.
Společnou podporu Chartě vyjádřilo
17 českých a slovenských organizací
a spolků v zahraničí v Petici 78, čítající

asi čtvrt milionu lidí. Neocenitelnou
pomoc Chartě poskytovaly zahraniční
agentury a zejména české vysílání Hla-
su Ameriky, Svobodné Evropy, BBC,
Deutsche Welle aj. Všechny exilové
noviny a časopisy přinášely zprávy
z domova, zejména Listy Jiřího Peliká-
na v Římě a Svědectví Pavla Tigrida
v Paříži publikovaly dokumenty
o Chartě a komentáře o veškerém ne-
závislém hnutí v Československu. His-
torik Vilém Prečan založil Českoslo-
venské dokumentační středisko v ně-
meckém Scheinfeldu, kde shromaž-
	oval a distribuoval veškeré materiály
Charty, početné samizdaty a exilovou
zahraniční literaturu. Ve Stockholmu
založil František Janouch Nadaci
Charty 77, s jejíž pomocí byly přede-
vším podporovány rodiny vězněných
v Československu.

Za vrcholné období, kdy se v komu-
nistickém Československu zvýšila ob-
čanská aktivita, lze pokládat léta
1988–1989. Svoji činnost tehdy zaháji-
la řada dalších nezávislých iniciativ
a občanských hnutí. Byly to například

Demokratická iniciativa (1987), v roce
1988 Hnutí za občanskou svobodu,
Nezávislé mírové sdružení, Obroda,
České děti aj. V roce 1987 začínají vy-
cházet samizdatové Lidové noviny.
V únoru a březnu 1988 proběhly mo-
hutné akce za náboženskou svobodu
a za požadavky věřících. Vznikla peti-
ce nazvaná Podněty katolíků k řešení
situace věřících, která byla masově po-
depisována v Čechách i na Slovensku.
Byla uspořádána mohutná celonárod-
ní pou� na Velehrad na počest Blaho-
slavené Anežky České. 25. března
1988 proběhla velká demonstrace
v Bratislavě, tzv. „svíčková“. Poprvé se
také podařilo uspořádat – 10. prosince
1988 – veřejnou manifestaci ke 40. vý-
ročí Všeobecné deklarace lidských
práv na Škroupově náměstí v Praze.

Palachův týden, zatýkání a konec
komunismu

V lednu 1989 proběhl v Praze u příle-
žitosti 20. výročí upálení Jana Palacha
„Palachův týden“. Na Václavském ná-
městí se konaly demonstrace prováze-
né policejní razií proti účastníkům
a zakončené trestním stíháním řady
z nich. 22. ledna 1989 vydala Charta 77
Prohlášení k lednovým událostem.
Dále podporovala všechny akce za
propuštění vězňů, za petiční právo
a zejména za Několik vět, akci vyhlá-
šenou v červnu 1989. Také všechny vý-
znamné dokumenty vydávala již v té
době Charta 77 společně s ostatními
občanskými iniciativami. Po 17. listo-
padu 1989 pak vyšli z prostředí disentu
a Charty 77 i jednotliví představitelé
v čele s V. Havlem do orgánu listopa-
dové revoluce – Občanského fóra –
a řada z nich zaujala významné politic-
ké funkce v novém demokratickém
státě.

DISENT A EXIL
V OBDOBÍ

NORMALIZACE V ČSSR
FENOMÉN DISENTU PATŘÍ K DŮLEŽITÝM TÉMATŮM PŘI VÝZKUMU

OPOZIČNÍCH HNUTÍ V OBDOBÍ NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU. KLÍČOVÉ
MÍSTO ZAUJAL DISENT V PROTIKOMUNISTICKÉ OPOZICI JAKO FORMA

OPOZICE OBČANSKÉ JIŽ V OBDOBÍ 70. LET.

JIŘÍ KOCIAN

historik, Ústav pro soudobé

dějiny

Za vrcholné období, kdy se v komunis-
tickém Československu zvýšila občan-
ská aktivita, lze pokládat léta 1988
a 1989. Svoji činnost tehdy zahájila
řada dalších nezávislých iniciativ
a občanských hnutí.
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Od karibské krize v roce 1962 se po-
stupně rozvíjela politika uvolňování
mezinárodního napětí, détente. Ja-
derný věk nutil obě supervelmoci,
USA a Sovětský svaz, i jejich spojence
k dialogu a spolupráci, která by umož-
ňovala určitou kontrolu.

Politika détente nebyla pro Západ
bez rizik – jedno z nich představovala
možnost, že by Moskva ve snaze
o uvolnění přistupovala k jednotlivým
zemím rozdílně, a tím rozbíjela sou-
družnost NATO. O samostatný po-
stup usilovala zejména Francie. Od-
mítala dvojakou hegemonii USA a So-
větského svazu v Evropě a kladla si
nesnadný cíl oslabit ji. Prosazovala
politiku uvolňování vnitroblokových
struktur, emancipace evropských zemí
a růstu jejich nezávislosti na jedné či
druhé supervelmoci. Tuto politiku,
by� přinášela Evropě vizi svobody
a prosperity, však bylo nemožné v da-
né mocenské konstelaci realizovat,
protože Moskva nebyla ochotna uvol-
nit kontrolu nad svou sférou vlivu.

Politika světových mocností

Svou vizi evropského uvolnění předlo-
žila na jaře 1968 i americká adminis-
trativa. Její politika budování mostů
(bridge-building) směřovala k oslabe-
ní sovětské kontroly nad východní Ev-
ropou prostřednictvím posílených po-
litických, hospodářských a kulturních
kontaktů. Obě verze détente prověřily
události v Československu v roce 1968
– pro Francii byly svědectvím o uvol-
ňování uvnitř bloků, a bylo je proto
třeba jednoznačně podpořit. I USA
přivítaly Pražské jaro, jež podle nich
potvrzovalo, že politika komunistic-
kých stran v těch zemích, kde jsou
vládnoucí silou, nemůže být spolehli-
vou základnou života společnosti

a musí být dříve či později nahrazena
pluralitním demokratickým systé-
mem. Dále než k vyjádření sympatií
však USA nešly. Respektovaly totiž
zájmy Moskvy v této oblasti, ale i svůj
zájem na zlepšení vztahů se Sovět-
ským svazem. Vždy� právě v létě roku
1968 oznámili sovětští vůdci ochotu
zahájit jednání o omezení strategic-
kých zbraní (SALT) a začala se připra-
vovat první poválečná návštěva ame-
rického prezidenta v Sovětském svazu.

Velká Británie se v této době drže-
la stranou. Rozpad jejího koloniálního
panství způsobil, že musela nejprve
najít svou novou roli v mezinárodní
politice. Velký a zásadní obrat prodě-
lávala SRN, a to svou novou vizí vý-
chodní politiky, Ostpolitik. V rozporu
s Hallsteinovou doktrínou z 50. let na-
vázala diplomatické vztahy s Jugoslá-
vií a Rumunskem.V létě 1967 i vláda
SRN uznala realitu a vzdala se práva
na jednostranné zastupování němec-
kého národa. Fakticky tím uznala exis-
tenci NDR. Pražské jaro otevřelo
možnost normalizovat vztahy obou
států – v březnu1968 nabídlo Němec-
ko Československu navázání kontak-
tů. Zároveň se poprvé oficiálně vyslo-
vilo o neplatnosti Mnichovské doho-
dy. Byl tím dán impuls k řadě jednání,
na jehož konci stály smlouvy se Sovět-
ským svazem, Polskem a Českosloven-
skem o normalizaci vztahů a o statutu
Berlína.

Studentské bouře roku 1968

Na procesu uvolňování mezinárodní-
ho napětí nic nezměnila ani sovětská

invaze do ČSR v srpnu 1968. Uvnitř
však západní státy prožívaly v tomto
roce krizové období. Většinu Západní
Evropy – Francii, Belgii, SRN, Itálii,
Španělsko – zachvátily studentské
bouře a někde i rozsáhlé dělnické stáv-
ky. Vyvolala je nespokojenost s tím,
jak vypadá svět, a� už to byly závody
v nukleárním zbrojení, sociální a eko-
nomická nespravedlnost, válka ve
Vietnamu, represe ve Východní Evro-
pě nebo také přesvědčení, že samotné
univerzity se staly nástrojem starého
řádu, který je nutné svrhnout. Nejváž-
nější revoltu zažila Francie, kde stu-
dentské nepokoje přerostly v pouliční
bouře v květnu 1968. Zemi hrozila ob-
čanská válka. Ale i zde, tak jako v dal-
ších zemích, se prokázala pevnost reži-
mu. Události neměly dlouhého trvání,
vlády nepadly a násilí skončilo. Západ
prokázal schopnost konsolidovat svůj
systém výměnou politických generací
i soudružnost svých společností.

Konec 60. let nestavěl do popředí
nedořešené otázky 2. světové války –
nastal čas přemýšlet, jak zajistit bez-
pečnost Evropy i do budoucna. Již ro-
ku 1966 přišla sovětská strana s návr-
hem na uspořádání všeobecné konfe-
rence o evropské bezpečnosti, jenž
však byl pro Západ nepřijatelný, pro-
tože obsahoval myšlenku rozpuštění
obou vojenských uskupení, NATO
i Varšavské smlouvy a odchod americ-
kých vojsk z Evropy. Myšlenka se však
přesto ujala. Pozdější realističtější pří-
stup Sovětů, kteří požadovali jen
uznání a zajištění východního bloku
zvenčí, otevřel cestu ke konferenci
o bezpečnosti a spolupráci v Helsin-
kách, jež potvrdila poválečné rozděle-
ní Evropy. Sovětský svaz však za to
musel učinit některé ústupky – zejmé-
na uznat všeobecně platný význam lid-
ských práv a základních svobod.
Z dlouhodobé perspektivy byly výsled-
ky evropského uvolnění větším úspě-
chem pro Západ – kontinent byl stabi-
lizován, ale s důrazem na lidská a ob-
čanská práva a svobody, jenž nabízel
východoevropanům určité možnosti
na cestě ke svobodě.

EVROPA 1968
ROKU 1968 NEBYLA JEDNA EVROPA – STÁLE ZŮSTÁVALA ROZDĚLENA DO
DVOU BLOKŮ, NA ZÁPAD A VÝCHOD, JAK TO BYLO DOJEDNÁNO V ÚNORU
1945 V JALTĚ. A NEJEN TO. MEZI OBĚMA BLOKY I V 60. LETECH
POKRAČOVALA STUDENÁ VÁLKA, I KDYŽ SE JEJÍ HRANY OBRUŠOVALY.

JITKA VONDROVÁ

historička, Ústav

pro soudobé dějiny

Západ prokázal schopnost konsolido-
vat svůj systém.
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Které z aktuálně připomínaných výročí je
podle Vás pro českou historii nejdůležitější
a proč?

Těžko říci, jedná se v prvé řadě
o symbolické konstrukty. Ale pokud
mám odpovědět, zvolil bych rok 1948.
To byla zásadní změna, opravdová re-
voluce, projevující se (negativně) ve
všech oblastech politického, společen-
ského i soukromého života. Nejde sa-
mozřejmě o několik únorových dní,
ale o vliv bolševické politiky a přede-
vším způsob myšlení, který pronikl
velkou částí společnosti.

Období mezi roky 1918 a 1938 bývá často
prezentováno jako idylické. Jaký byl skuteč-
ný stav a úskalí politiky v té době?

Je pravda, že období první republi-
ky bylo možné vidět v době normaliza-
ce jako „nádherný čas s nádhernými
příběhy“ – sen konečně může i léčit.
Ve skutečnosti to samozřejmě byla

společnost plná problémů (čeští Něm-
ci, Slovensko, vliv zahraničí, sociální
otázka), ba i vnitřních rozporů. Pro
nás ale zůstává samozřejmě v mnoha
ohledech vzorem, což se týká přede-
vším kultury. Úkolem české historie je
ale spíše rehabilitovat posledních
50 let existence starého Rakouska,
kdy se v mnoha ohledech pokládaly
základy i Československé republiky.

Jak si vysvětlujete, že tak krátce po konci
jedné totality nerozpoznali Češi nebezpečí
té druhé a v roce 1948 převzali moc komu-
nisté?

Myslím si, že je tu několik různých
vlivů, které se slévají dohromady.
V prvé řadě mnichovské trauma, pak
druhá světová válka, v níž se demokra-
tické mocnosti spojily s komunistic-
kým státem, aby odrazily nebezpečí
ztráty vlastní svobody. Osvoboditelský
mýtus spojený se socialistickou rétori-
kou, umocněnou iluzí o nové budouc-
nosti, která prostoupila takřka všemi

vrstvami společnosti. No a pak ne-
š�astná orientace české demokratické
politiky od roku 1943, podcenění poli-
tické hry KSČ a vliv její propagandy.
Není toho málo – za většinu z toho si
Češi můžou sami, i když nikoli bezvý-
hradně.

V politické debatě je aktuální téma existen-
ce Ústavu pro studium totalitních reži-
mů. Co o této debatě soudíte? Má hlubší ko-
řeny?

Debata je nyní víceméně u konce,
respektive její první část. Nyní je na
novém ústavu, aby prokázal oprávně-
nost své existence, aby ukázal, že mno-
hé námitky vůči jeho zřízení byly liché.
Myslím, že bychom mu měli dopřát
nějaký čas, aby při správě archiválií,
v různých projektech a výstupech pro-
jevil své kvality. Přiznávám ale, že mne
napadaly v tom roce debat různé po-
chybnosti: celou záležitost jsem nevní-
mal v žádném případě jako jednoznač-
nou.

Jaké skupiny, míněno dnešním slovníkem
pravice–levice, se nejvíce podílely na ob-
rodném procesu roku 1968?

Nejviditelnější byla samozřejmě le-
vicová skupina reformních komunistů,
která měla neuvěřitelnou veřejnou
podporu. Viděno dnešní optikou, byla
to skupina naivních bytostí, v čele
s Alexandrem Dubčekem, proti nimž
skupina komunistických jestřábů stála
pevnýma nohama na zemi. Obrodný
proces se ale jednoznačně týkal celé
společnosti – i skupin, které nesmýšle-
ly v dimenzích „socialismu s lidskou
tváří“. Proto se mi zdá nejvýznamněj-
ší, že rok 1968 uvolnil i tento poten-
ciál, ukázal možnosti návratu k oprav-
du demokratickému režimu. Pro vy-
střízlivění mnoha lidí z (pseudo)socia-
listických idejí byla důležitá i okupace
vojsky Varšavské smlouvy. Srpen 1968
je paradoxně dobou vzniku nové české
společnosti.

Další neblahé výročí se České republice vy-
hnulo v roce 1998 jen o kousek (sarajevský
atentát a nejdramatičtější pád vlád). Spa-

třujete v Čechách po roce 1989 nějaká dě-
dictví předchozích výročí (způsobem myšle-
ní, jednání, chápání politiky, …)?

Výročí se samozřejmě připomínají.
Je to docela přirozené a do jisté míry
i nutné. Člověk má potřebu žít v něja-
kém členěném čase, se symbolickými
milníky. Na druhé straně se ani naro-
zeniny nebo Vánoce neslaví celý rok.
Výročí mají své místo v životě společ-
nosti i v osobním životě. Pro historika
je ale tento rok docela šílený: může ho
projezdit z konference na konferenci,
pokud na to má čas a síly. Výročí by
měla být především ohraničeným ča-

sem k zamyšlení, příležitostí k novému
uchopení problému, ne ke stereotyp-
nímu a nekonečnému opakování sta-
rých pravd.

Tipněte si – stane se něco významného v ro-
ce 2008?

Každý, kdo se profesionálně věnuje
historii, by měl být v tipování budouc-
nosti víc než obezřetný. Budoucnost je
otevřená, říkali Karl Poper s Konrá-
dem Lorenzem, a měli pravdu. Stát se
může téměř vše. Myslím, že je dobré
se řídit heslem: „Očekávej to nejlepší
a bu	 připraven na to nejhorší …“

Jiří Hanuš (1963)
• docent historie na Historickém

ústavu FF Masarykovy univerzity
• pracuje rovněž v brněnském

Centru pro studium demokracie
a kultury

ROZHOVOR
Jiří Hanuš / Výročí jsou
především časem k zamyšlení

REDAKCE

CEVROREVUE

Srpen 1968 je paradoxně dobou vzni-
ku nové české společnosti.

Viděno dnešní optikou, byla to skupi-
na naivních bytostí, v čele s Alexan-
drem Dubčekem, proti nimž skupina
komunistických jestřábů stála pevný-
ma nohama na zemi.
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Českem obchází „strašidlo“, vystupu-
je ze zdravotnictví a nazývá se regu-
lační poplatky. Světe div se, v České
republice někdo konečně přestal mlá-
tit prázdnou slámu a začal se zabývat
tím, že české zdravotnictví je nemoc-
né (respektive bylo) absencí jakékoliv
rozumné regulace. Schválením záko-
na o stabilizaci veřejných rozpočtů byl
zaveden regulační prvek ve formě po-
platků za návštěvu lékaře, položku na
receptu, pobyt v nemocnici a návštěvu
pohotovostní služby. Průměrná čísla
hovoří jasně pro toto zavedení, naši
občané navštěvují lékaře nesrovnatel-
ně častěji než v jiných státech Evrop-
ského společenství, které určitou re-
gulaci mají. Myslím si ale, že Češi ne-
jsou národem simulantů, ale jsou v řa-
dě případů odbýváni, provede se jen
část vyšetření a pacient se znovu
a znovu zve za den, týden či měsíc na
další pokračování vyšetření. Mnoh-

dy se také nemocným nedostane od
zdravotníků srozumitelného vysvětle-
ní jejich potíží, a tak obcházejí další
a další specialisty, nic jim v tom rov-
něž nebrání a zdravotní pojiš�ovny to
zaplatí. Takto promrhané prostředky
samozřejmě někde chybí.

O tom, že zdravotní péče má být
bezplatná a dostupná není pochyb.
Zamezit ovšem musíme jejímu nadu-
žívání a zneužívání. A k tomu právě
slouží rozumně nastartované regulač-
ní poplatky. Kromě jiného by nám ta-
ké měly připomenout, co je v životě
skutečně důležité – lidské zdraví. Dle
mého názoru (předesílám, že jsem
stále praktikující lékař), jsou nastave-
ny rozumně a v naprosté většině neči-
ní nemocným výraznější potíže. Vý-
běr poplatků probíhá v klidu a evi-
dence je jednoduchá. Již nyní jsou ně-
které skupiny od poplatků osvoboze-
ny a potřebu dalších ukáže vyhodno-

cení po určitém časovém odstupu.
Před přílišným rozšířením úlev bych
ale varoval, došlo by k rozmělnění
účinku a jejich regulační charakter by
se tak vytratil. Už dopředu vidím, jak
někteří poslanci a senátoři – tzv. zvi-
ditelňovači – přinášejí další a další ná-
měty, kde jejich touha být ve zpravo-
dajských relacích zcela potírá logiku
věci.

Samozřejmě, jen regulační poplat-
ky české zdravotnictví nevyléčí. Musí
se vydat směrem k menšímu plýtvá-
ní zdroji. Jsou ale prvním, důležitým
krokem, který také lidem říká, že
zdravotní péče není zadarmo a nabá-
dá je, aby se více zajímali, co za své
peníze (a te	 myslím zdravotní pojiš-
tění) dostávají. Nenechme se od na-
stoupené reformní cesty odradit těmi,
kteří mění své názory podle strany, ve
které se momentálně vyskytují, či po-
dle průzkumu veřejného mínění.

Premiér Topolánek a jeho vláda před-
ložili občanům a především mediální-
mu světu svou bilanci koaličního vlád-
nutí v podobě brožury, kde nalezneme
veškeré úspěšné kroky současného ka-
binetu. Nicméně, úspěch Topolánkovy
vlády nebude záviset jen na úpravě da-
ní, i když se vláda i samotná ODS chlu-
bí jejich snižováním. Navíc, když pre-
miér sám na přednášce pro studenty
VŠE přizná, že o žádné výrazné snížení
nešlo a slíbí, že se změny projeví v roce
2010. Je však nutné přiznat kabinetu
řadu úspěchů při schvalování reformní
legislativy, jejíž dopady se v ekonomic-
ké sféře projeví až se zpožděním.

Ta hlavní část však na Topolánkův
kabinet teprve čeká, ačkoliv se to mož-

ná nezdá. Půjde o obhajobu pravicové
sociální politiky, která je v rukou minis-
tra Nečase. Odchody do důchodu
zvednou vlnu emocí, ovšem občany za-
jímá více. V souvislosti s heslem v oné
brožuře za rok 2007 „Odstranění ba-
riér“ či zvoleným heslem pro české
předsednictví EU „Evropa bez bariér“
jsem zvědav, jakým způsobem se proje-
ví pravicová politika při bourání bariér
různého typu. Dosavadní Nečasův ná-
vrh totiž hovoří o rušení a zpřísnění ně-
kterých sociálních dávek, restrukturali-
zaci systému důchodů, popřípadě na-
leznete zmínku o podpoře rodin s dět-
mi. S tím vším lze jedině souhlasit,
ovšem nezaregistroval jsem kroky, kte-
ré by např. handicapovaným opravdu

pomohly odbourávat bariéry. Zaregis-
troval jsem pokrok třeba u odečitatel-
ných položek z daní, které se zvýšily
u osob s plným invalidním důchodem či
držitelů průkazů ZTP – ZTP/P. Přihlé-
dneme-li i k poplatkům a doplatkům ve
zdravotnictví a zvýšeným životním ná-
kladům i k ne zrovna dostatečné výši
příspěvku na nákup služeb, bez které-
ho se handicapovaní neobejdou, zjistí-
me, že se situace minimálně nezlepšila
a změny na dohled nejsou známy.

Pravicová politika není asociální,
je-li správně nastavena. Právě proto
doufám, že současné Nečasovy návrhy
jsou v souladu s metodou „cukru a bi-
če“. Bič už je na dohled, nyní počkáme
na cukr.

REGULAČNÍ POPLATKY
VE ZDRAVOTNICTVÍ

TOPOLÁNKOVA VLÁDA
TÉMĚŘ V PŮLI CESTY

MICHAL SLÁNIČKA

předseda MS ODS Brandýs

nad Orlicí

PAVEL SUŠICKÝ

senátor
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Jižní Čechy přímo oplývají úchvatný-
mi přírodními scenériemi, do kterých
se opakovaně vydávají jak Jihočeši,
tak i návštěvníci našeho kraje, aby zde
prožili čas rekreace, anebo odpočin-
ku. Jsou však i místa, do nichž je vstup
zakázán. Například první zóny Šu-
mavského národního parku s nejvyšší
ochranou přírody zůstávají pro náv-
štěvníky zcela uzavřeny. Jejich nepří-
stupnost, která naplňuje smutkem
mnohé milovníky zelené Šumavy, se
na sklonku minulého roku stala té-
měř mezinárodním problémem.

Naše republika vstoupila 21. pro-
since 2007 do schengenského prosto-
ru a česká hranice s Bavorskem a Ra-
kouskem, v letech komunismu svíra-
ná železnou oponou, si konečně moh-
la volně vydechnout. Jsem rád, že
jsem se toho dožil. Ale pozor, vyvstal
i problém! Tam, kde státní hranice
kopíruje hranici první zóny Národní-

ho parku Šumava nebo hranici tak-
zvaného klidového území, narazí
poutník, směřující z Bavorska do
Čech po značené cestě, na tabuli s ná-
pisem Vstup zakázán! Jeho cesta
končí a musí se vrátit. Kde je probo-
ha schengenský protokol? Že je to
stav neudržitelný, potvrdil i premiér
Topolánek při své loňské návštěvě
Klatov.

Řešení problému se ujala i Rada
Národního parku Šumava v čele s je-
jím předsedou Janem Stráským a po-
dařil se jí husarský kousek. Obratem
zakreslila do mapy 24 míst, kudy přes
zelenou oponu vedou historické ces-
ty, z nichž některé by po dohodě se
správou parku a po vyznačení Klu-
bem českých turistů mohly sloužit
ukázněným turistům pro průchod do
těch nejkrásnějších partií Šumavy.
K tomuto přehledu se přihlásily obce
na obou stranách hranice, což jejich

představitelé stvrdili podpisem spo-
lečné dohody. Měl jsem tu čest předat
text návrhu spolu s mapou možných
přechodových míst premiérům České
republiky Mirkovi Topolánkovi a Ba-
vorska Güntherovi Becksteinovi. Sta-
lo se tak ve Strážném při oslavě vstu-
pu České republiky do schengenské-
ho prostoru.

Aktuální vývoj jednání se Správou
Národního parku Šumava nás oprav-
ňuje k naději, že takřka mezinárodní
problém se podaří zažehnat. Ze 14
navržených přechodů na jihočeské
části hranice již správa parku připus-
tila 10 a o dalších na hranici Plzeňské-
ho kraje jedná. Vše tedy nyní nasvěd-
čuje tomu, že společný požadavek ob-
cí a krajů bude vyslyšen, a že aspoň
některé značené turistické cesty
umožní volný průchod přes hranici
i v těchto nejpřísněji chráněných úze-
mích.

Zlínští politici i občané jsou v posled-
ních dnech konfrontováni se snahou
místní části Želechovice o osamostat-
nění a odtržení od Zlína.

K zastáncům tohoto kroku patří
také sociálnědemokratická senátorka
za zlínský obvod Alena Gajdůšková.
Je dojemné, s jakou pečlivostí chce
paní senátorka pečovat o blaho obča-
nů okrajových zlínských částí, ale taky
je flagrantně hloupé, s jakou razancí
objíždí jednotlivé místní části a nabá-
dá jejich obyvatele k tomu, aby se
v otázce případného odtržení začali
více angažovat. Zatímco všichni rad-
niční politici usilují o maximální posí-
lení pozice Zlína jakožto krajského
města, paní senátorka chce Zlín vě-

domě oslabovat. Zatímco celý svět se
kloní k integraci menších částí k vět-
ším celkům, paní senátorka by raději
velký Zlín rozkrájela na části co nej-
menší a hlavně úplně samostatné.
Aktivity senátorky Gajdůškové, která
vystupuje jako ochránkyně utlačova-
ných lidí před ošklivými politiky ze
zlínské radnice, spějí k jisté schizofre-
nii, nebo� paní Gajdůšková v pondělí
podepíše petici o odtržení Želechovic
a v úterý pláče, jak se nám město roz-
padá.

Kladu si však jinou otázku. Kde
byla paní senátorka během šesti let
svého mandátu? Její přínos pro zlín-
ský region je naprosto nulový a pro
město Zlín snad ještě menší. Její an-

gažmá v evropských otázkách či celo-
státní sociální politice je jistě zásluž-
né, ale pro svůj volební obvod paní se-
nátorka neudělala lautr nic. Ona sa-
ma to jistě tuší, proto mobilizuje.
Končí jí totiž volební období a na
podzim bude svůj mandát obhajovat.
Proto je naprosto jasné, za koho paní
senátorka svým aktivním vystupová-
ním v problematice odtrhávání částí
od Zlína bojuje. Za sebe.

ŽELEZNOU OPONU NESMÍ
NAHRADIT OPONA ZELENÁ

QUI BONO,
PANÍ SENÁTORKO?

ONDŘEJ KAPUSTA

zastupitel statutárního

města Zlína

JAN ZAHRADNÍK

hejtman Jihočeského kraje
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Většina členských zemí EU se roz-
hodla, že jejich občané nemají co mlu-
vit do schvalování Lisabonské smlou-
vy. I ve Velké Británii, kde všechny tři
velké strany slibovaly voličům refe-
rendum ve svých volebních progra-
mech, bude nakonec rozhodovat par-
lament. Premiér Brown poztrácené
politické body z nesplněného slibu
ihned kompenzoval prohlášením, že
se vlastně nejedná o ústavu, ale jen
o smlouvu a zejména, že se beztak po-
dařilo vyjednat pro Británii význam-
né výjimky(!). Situace se komplikuje
i v Polsku, kde se způsob ratifikace
stal předmětem politického boje mezi
vládnoucí PO a opoziční stranou Prá-
vo a spravedlnost. Jedinou zemí, kte-
rá referendum určitě uspořádá, tak
stále zůstává Irsko. Referendum se
bude konat druhý týden v červnu,
možná dokonce v pátek třináctého.
Kampaně politických stran i nezávis-
lých organizací jsou v plném proudu
již od února.

Tábor pro

V táboře stoupenců Lisabonské
smlouvy je husto a jsou zde vedle sebe
vládnoucí i opoziční strany. Pro ANO
je jak nejsilnější irská strana Fianna
Fáil premiéra Bertie Aherna, tak nej-
větší opoziční strana Fine Gael, tak
i třetí největší strana v zemi, Labour
party. Pro ano je i malý koaliční part-
ner vládnoucí strany, Progresivní de-
mokraté. Ve složité situaci se ocitl
druhý koaliční partner, Zelení, jehož
ministři solidárně podporují stejný
názor jako ostatní strany vládní koali-
ce, zatímco ve členské základně je té-
měř 40 % hlasů proti.

Tábor proti – CAEUC a Libertas

Po obsáhlém seznamu v předcházející
části je jasné, že v táboře odpůrců pří-
liš plno nebude. Zato je zde zastoupe-
na kritika zleva i zprava. Ze stran za-
stoupených v parlamentu je proti

pouze Sinn Fein, doplněná malými
mimoparlamentními levicovými stra-
nami a nezávislými skupinami. Tito
odpůrci lisabonské smlouvy se sdruži-
ly do skupiny CAEUC – Campaign
Against the EU Constitution. Proti je
též již zmíněná velká část Zelených.
Ne zcela jasná je pozice odborů, které
jsou však také spíše proti. Zprava
smlouvu kritizuje a samostatnou
kampaň vede „think tank“ Libertas,
založený jedním z nejbohatších ir-
ských podnikatelů, Declanem Gan-
leym.

Veřejné mínění

Pokud sečteme aktuální stranické
preference stran, které jsou pro, do-
jdeme k číslu minimálně 65 %. Vše by
tedy mělo být zcela jasné. Nicméně,
aktuální výzkum veřejného mínění
k referendu ukazuje pouze 46 % roz-
hodnutých pro, 23 % proti a 31 % ne-
rozhodnutých. Zejména množství ne-
rozhodnutých vede k jisté nervozitě
na straně příznivců smlouvy, kteří by
velmi neradi připustili, aby se právě
Irsko stalo hrobařem této dohody.
Právě nerozhodnutí se tak stanou cí-
lem rozsáhlých přesvědčovacích kam-
paní obou táborů.

POLITICKÁ REKLAMA
Boj o Lisabonskou smlouvu / Irské referendum

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Kampaně pro přijetí
Lisabonské smlouvy:

Kampaně strany Fine Gael
Kampaně strany Fianna Fáil

Kampaně proti přijetí
Lisabonské smlouvy:

Kampaně strany CEAUC
Kampaně strany Libertas
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BEDŘICH MOLDAN

senátor

JAN OUTLÝ

politolog, FF UHK

MIROSLAVA NĚMCOVÁ

místopředsedkyně PS

POZNAMENÁ VOLBA PREZIDENTA FUNGOVÁNÍ VLÁDNÍ KOALICE?

Volba prezidenta nepochybně už koa-
lici poznamenala, a to negativně,
vzrostla nedůvěra mezi koaličními
partnery, zejména mezi ODS a Zele-
nými. Jde o záležitost dlouhodobou,
ne-li trvalou. Nicméně, nesoulad není
tak veliký, aby koalici zcela rozvrátil.
Nebezpečnější jsou věci, které s vol-
bou nemají nic společného.

Vládní koalice byla utvořena na ryze
pragmatickém základě, je zřejmé, že
nevzroste-li podstatně počet tak zva-
ných přeběhlíků, jiná konstelace není
možná, proto ani narušené vztahy
z volby prezidenta nebudou mít bez-
prostřední vliv na její existenci či zása-
dy jejícho fungování. Je však pravdě-
podobné, že s blížícími se volbami do
Sněmovny, a tedy snahou o obnovení
vymezování se stran vůči sobě navzá-
jem, se reminiscence z období prezi-
dentské volby projeví silněji.

To ukáže čas. Rozhodnutí SZ o tom,
že se přidají k ČSSD a KSČM a budou
prosazovat veřejnou volbu, považuji
za velmi nefér. Vystoupení Martina
Bursíka a Kateřiny Jacques během sa-
motné prezidentské volby raději už
nekomentuji. Byly to rány, po nichž
zůstaly jizvy. Nemyslím, že se zacelí
rychle a snadno.

anketa pro 3

� Trapná a nedůstojná, www.cev-
ro.cz, 12. 2. 2008, Zbyněk Klíč

Dogmatismus socialistů bohužel
přináší zdánlivý efekt umírněné
KSČM, která tyto levicové kandidáty
předkládá. V očích levicových voličů
pak musí zákonitě získat. I to je důka-
zem toho, že socialistům nejde o pro-
gramovou čistotu, ale personální se-
lekci podle míry sympatie. Nikoliv
vlastní posílení, ale oslabení druhého.
Nulový program a kritika druhého.
Socialisté nejsou alternativa, jsou sku-
pinou nespokojených a svoji perma-
nentní negaci vyjevují i v prezidentské
volbě.

� Události, komentáře, Ladislav Mrk-
las, www.ct24.cz, 15. 2. 2008

� Vedlejší efekty, Ladislav Mrklas,
www.ct24.cz, 17. 2. 2008

� Topolánek v USA, Paroubek v Sýrii
– kam míříš Česko?, Zbyněk Klíč,
www.neviditelnypes.cz, 29. 2. 2008

Diplomatické snahy Paroubkovy
družiny jsou sice konzistentní (ve
smyslu vypočitatelné), ale jsou v sou-
ladu s českými prioritami? Bojují proti
terorismu? Zlepšují naše postavení
v Evropské unii? Podporují disidenty?
Nikoliv. Politika ČSSD je totiž posta-
vena pouze na obchodních vztazích
a je jedno, zda je partnerem syrský
diktátor či americký prezident… Ji-
nak řečeno – socialisté zahraniční po-
litiku nemají. Jejich vlády nenastolily
jasný směr – jednorázové cesty do po-

chybných zemí nejsou zahraniční poli-
tikou. Naopak – vláda ODS ví, kam
jde – jsou tím Spojené státy. Již něko-
likrát nám pomohly a nyní nabízejí
podporu před hrozbou terorismu. To-
to je konzistentní politika. Cesty do
zlotřilých zemí naší republice nijak ne-
prospějí.

� Ideální míry: 83–60–4,85, Reflex,
13. 3., 11/2008

� O muži, jenž otevíral oči lidem na
Východě i na Západě, MF Dnes, 22. 3.
2008

únor a březen
CEVRO V MÉDIÍCH

REDAKCE

CEVROREVUE



1918

1948

UDÁLOSTI ŘÍJNA 1918

UDÁLOSTI ÚNORA 1948

28. 10. 1918

Antonín Švehla

Alois Rašín

Jiří Stříbrný

František Soukup

Vavro Šrobár

– ministr zahraničí rak.-uherské monarchie Gyula Andrassy ml.
nabídkou separátního míru Wilsonovi pokoušel zachránit existenci rak.-

uherského státu. Podle Anrdassyho je Rakousko-Uhersko ochotno jednat
o kapitulaci a předčasně souhlasí s dohodovými podmínkami, také uznává
naši nezávislost. Národní výbor vydává dokument o přebrání moci. Ra-
kousko-uherské místodržitelství se však domnívalo, že jde o převzetí moci čs.
prozatímní vládou, přičemž však Československo zůstane členem monar-
chie, a tak proti tomu ani nezasáhlo. Národní výbor zařídil, aby četníci rozdali
vojákům propustky, nebo některým mimopražským jednotkám přestali dodá-
vat potraviny (rakouští vojáci se vzbouřili a odešli domů). Funkci prozatímní
vlády převzal Národní výbor, tedy 5 politiků, tzv. muži 28. října (Alois Rašín,
Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár) – vydán zákon
o zřízení samostatného če-
skoslovenského státu, pak
převzata zásobovací cent-
rála (obilní ústav) a další
úřady, a to včetně místodr-
žitelství.

, předseda
agrární strany. Tehdy zača-
lo jeho velké desetiletí. Bu-
dil respekt a imponoval, pro jadrné přirovnání a ostřejší slovo nešel daleko.
Neuměl ale francouzsky, pro politika tehdy důležitou řeč. Nemíchal se tedy
tandemu Masaryk–Beneš do zahraniční politiky. Později se stal premiérem.

byl později velmi schopným ministrem financí. Dokázal rychle
provést měnovou odluku od Rakouska. Byl velmi cholerický a odpůrci mu prý
ustupovali z cesty, aby se s ním nemuseli hádat. Zemřel již roku 1923 na ná-
sledky prvního politického atentátu v našich samostatných dějinách.

byl původně novinář. Svůj osud spojil s národními socialisty,
zviditelnil se ostrými polemikami s Benešem. Později se sblížil s českými fa-
šistickými skupinami. Za 2. světové války ale podporoval odboj. Po válce byl
zatčen a odsouzen.

byl právník a táborový řečník. Stal se prvním ministrem
spravedlnosti ČSR. Nebyl to prý rozený vůdce, ale spíše tajemník, který svůj

život spojil se sociální de-
mokracií.

vystudoval
medicínu a byl první, kdo
se veřejně vyslovil za právo
Slováků na sebeurčení.
S nadsázkou se o něm
vtipkovalo, že to byl jediný
Slovák, který byl 28.října

1918 v Praze k nalezení. Jeho jméno zůstane symbolem společného Česko-
slovenska.

se

Komunistický ministr vnitra Nosek protiprávně a v rozporu s vládní politikou
odvolal osm bezpečnostních velitelů Velké Prahy a místo nich na tato místa
dosadil komunisty. Kromě komunistů tento krok všichni zamítli a Nosek měl
vše uvést zpět na pravou míru. Nosek začal taktizovat – jakoby onemocněl
chřipkou a věci neřešil. Demokratičtí ministři dali KSČ ultimátum, že Nosek do
20. 2. 1948, kdy se mělo konat řádné zasedání vlády, buď dá věci do pořádku
nebo oni odmítnou přebírat zodpovědnost za chod věcí vládních a podají demi-
si. Nosek nepřišel na zasedání, ani nedal věci do pořádku. Proto ministři stra-
ny lidové, slovenské demokratické strany a sociální strany během odpoledne
předali demisi do rukou prezidenta Beneše. Tímto činem si ale nešťastně na-
běhli, přesně na to Gottwald čekal. Navíc demisi podalo pouze 12 ministrů, 14
jich zůstalo. Celkově neměli svůj postoj dobře prokon-
zultovaný s demokracií, Janem Masarykem a Svobo-
dou, kteří zůstali. Masaryk volal dr. Rybku, který podal
demisi, a do telefonu mu řekl:

zasedá Ústřední výbor KSČ. Na
ráno je svolána manifestace na Staroměstské

náměstí. Vyslali delegaci k Benešovi, který se je snaží
uklidnit. Když delegáti odcházejí, ví Beneš, že v zemi je
situace velmi vyhrocená. Odjede na víkend do Lán a myslí si, že se situace
zklidní. Ale , když se vrátí, je situace ještě horší. Dopoledne se
v Národním divadle konalo ustavující zasedání Československo-sovětského

přátelství. Klementis i další ministři se dokonce báli odpovídat na pozdrav
těm, kteří podali demisi.

Proběhl sjezd závodních rad ROH, což byla mimoparlamentní akce. Sjezd
nejedná o odborových záležitostech, ale o demisi. Ze 6000 přítomných jen 10
hlasovalo pro to, aby demise nebyla přijata. V pondělí dopoledne
byly po celé zemi ustaveny lidové milice (pučistický prvek) a večer v Obecním
domě došlo k tomu, že byly vytvořeny akční výbory Národní fronty, které měly
řešit personální otázky kdekoli v zemi (vyhazovat lidi).

odpoledne jednal Beneš naposled s ministry, kteří podali demisi
a v té době ještě ani zdaleka nebyl rozhodnut pro její
přijetí. Dokonce je ujistil, že demisi nepřijme. Na

je v celé zemi vyhlášena jednohodinová generální
stávka mezi 12 a 13 hodinou na podporu přijetí demise.
Většina národa pro komunistické požadavky nebyla, ale
ze strachu se ke stávce připojili skoro všichni.

dopoledne byl na Pražském hradě přijat Gottwald,
Zápotocký a Nosek. Naléhali na prezidenta, aby demisi
přijal. Asi mu pohrozili, že proti Československu ihned
přijde vojenský zásah sovětské armády. Proto Beneš

odpoledne podepsal. Na Václavském náměstí Gottwald oznámí jmenování
nové prokomunistické vlády. Na 42 let tak do našich dějin vstupuje vláda jedné
strany.

„To se nezlob, ale to jste
pěkní volové.“

Z 20. na 21. 2. 1948 21.
2. 1948

22. 2. 1948

23. 2. 1948

23. 2. 1948

24. 2.
1948

25. 2.
1948

V letech s osmičkou na konci prožívalo Československo a Česká republika šťastné i truchlivé chvíle. V roce 1848 zahájilo proces, vyvrcholený vznikem
samostatné republiky v roce 1918. Její život však byl na sedm let umlčen v roce 1938 a takřka pohřben v roce 1948. Když už se zdálo, že se v roce 1968
republika probouzí, přišel další kolaps po zásahu zvenčí. Další etapu života Československa tak zahájil až rok 1989. Nejvýznamnější data osmičkových
výročí vám přináší tato příloha.
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1938

1968
UDÁLOSTI SRPNA 1968

UDÁLOSTI BŘEZNA 1938

Emil Hácha

14. března 1939

červnu 1942

13. května 1945

(12. července 1872 v Trhových Svinech – 27. června 1945
v Praze) byl prezidentem Česko-Slovenské republiky (1938–1939) a státním
prezidentem Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945), odpůrcem fašismu.
Méně známá je jeho činnost teoretická, literární a překladatelská (je mj. auto-
rem jednoho z překladů knihy Tři muži ve člunu).

byl pozván do Berlína na jednání se špičkami
Německé říše, na kterém byl násilím a výhrůžkami přinucen k sou-
hlasu se vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Hácha se mylně
domníval, že nacisté budou respektovat uzavřené dohody a mezi-
národní právní normy. V prvních letech svého působení ve funkci
státního prezidenta byl velmi aktivním politikem, který se zasazoval
za práva českého národa. Protestoval u říšského protektora
Konstantina von Neuratha proti germanizaci, v říjnu 1939 odmítl
slib věrnosti Hitlerovi a v listopadu 1939 požadoval propuštění
zatčených vysokoškolských studentů. Byl iniciátorem vzniku Národního sou-
ručenství, které mělo být zastřešující organizací českého obyvatelstva
Protektorátu.

Po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy a zatčení protektorátního premiéra
Aloise Eliáše se Hácha dostal pod zvýšený tlak okupantů. Osudovým zlomem
v jeho životě se stal atentát na Reinharda Heydricha, který v pro-
vedli českoslovenští výsadkáři. Terorizování českého národa a osobní nátlak
nacistů v čele s Karlem Hermannem Frankem podlomily zdravotní a duševní

stav sedmdesátiletého státního prezidenta.

Zlomeného Háchu nacisté využívali jako symbol propagovaného
„protektorátního vlastenectví v rámci Německé říše“. Jeho zdraví
se však vlivem pokračující arteriosklerózy rychle zhoršovalo, proto
přestal být pro nacisty zajímavý. Hácha ztratil nejen důvěru domá-
cího odboje a londýnské exilové vlády, ale i okupantů a jejich přislu-
hovačů.

byl Emil Hácha zatčen na lánském zámku a dopra-
ven do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde 27. června 1945 zemřel.

3. srpna

9.–11. srpna

17. srpna

20. srpna

21. srpna

22. srpna

23.–26. srpna

24. srpna

31. srpna

: V Bratislavě proběhla schůzka „pětky“ s vedoucími představiteli
KSČ; přijaté prohlášení naznačovalo, že „bratrské strany nikomu nedovolí
vrazit klín mezi socialistické státy“, a že problémy vyřeší „vzájemnou pomocí
a podporou“.

: V Praze pobýval prezident Jugoslávie Josip Broz-Tito. Jeho
návštěva přispěla k převažujícímu optimismu a nadějím, že nebezpečí zásahu
„pětky“ nehrozí.

: Na žádost maďarského vůdce J. Kádára došlo v Komárně k jeho
setkání s A. Dubčekem; Kádár tlumočil značnou nespokojenost Moskvy s vý-
vojem v Československu a poukazoval na možné vážné důsledky z toho ply-
noucí (vojenskou intervenci).

: V Praze započalo ve 14 hodin zasedání předsednictva ÚV KSČ;
v jeho průběhu přišla ve 23.30 hodin první zpráva o obsazování republiky voj-
sky „socialistické pětky“ (SSSR, NDR, Polska, Maďar-
ska a Bulharska). Za dramatické situace byl schválen
rozkaz ministra obrany M. Dzúra, aby armáda nekladla
odpor (totéž se vztahovalo na Sbor národní bezpečnosti
a Lidové milice) a bylo vydáno Provolání ke všemu čes-
koslovenskému lidu, v němž se uvádělo, že vojska ob-
sazují ČSSR proti vůli ústavních orgánů a bez jejich vě-
domí.

: Byla obsazena většina důležitých měst
v ČSSR. K mimořádné schůzi se sešla vláda a vyjádřila svůj protest vládám
pěti států, které uskutečnily okupaci. O ČSSR se začalo jednat v Radě bezpeč-
nosti OSN. V celé zemi rostl živelný lidový odpor k okupaci. Invaze vojsk
Varšavské smlouvy si k 3. září 1968 vyžádala 72 mrtvých, 266 těžce a 436
lehce raněných československých občanů.
Po selhání pokusu o ustavení prosovětské, tzv. dělnicko-rolnické vlády, který
ztroskotal mj. díky spontánnímu nenásilnému odporu obyvatelstva, byli pro-
reformní političtí představitelé KSČ v čele s A. Dubčekem odvlečeni do SSSR.

: V továrně pražské ČKD ve Vysočanech zasedal XIV. mimořádný
sjezd KSČ; z 1543 řádně zvolených delegátů se jich dostavilo 1219. Sjezd

zvolil nový ústřední výbor (v čele s internovaným A. Dubčekem) a významně
se podílel na řízení občanského odporu proti okupaci. Sjezdu se na zákrok
G. Husáka neúčastnili (až na výjimky) slovenští delegáti.

: Na žádost prezidenta L. Svobody probíhalo v Moskvě složité
jednání československé a sovětské politické reprezentace; druhý den (24.
srpna) se rozhovorů zúčastnili i internovaní českoslovenští politici (vězněni od
ranních hodin 21. srpna) v čele s A. Dubčekem. Jednání skončila (pod psy-
chickým nátlakem) podpisem tzv. moskevského protokolu, jenž obsahoval
závazné úkoly pro vedení KSČ (splnění požadavků z Čierné, zákaz „pro-
tisocialistických organizací“ a sociální demokracie, upevnění orgánů bezpeč-
nosti a armády, stranickou kontrolu tisku a konkrétní kádrové změny) a příslib
etapovitého odchodu intervenčních vojsk. Podpis jako jediný z 26 českých
a slovenských politiků odmítl připojit František Kriegel.

: Vyvrcholením lidového odporu proti vojenské intervenci (nápisy
na ulicích a zdech, různá prohlášení, letáky, schůze,
rezoluce apod.) byla jednohodinová generální stávka.
Na zasedání Rady bezpečnosti OSN se dostavil ministr
zahraničí J. Hájek, který ve svém vystoupení odsoudil
vojenskou okupaci Československa. V dalších dnech se
však postoj československé delegace změnil a 27. srp-
na požádala československá mise o stažení tzv. česko-
slovenské otázky z jednání Rady.

: Na zasedání ÚV KSČ (doplněném o členy
zvolené „vysočanským“ sjezdem) byl přijat moskevský protokol jako jediné
východisko z dané situace. Politickou iniciativu měly v rukou reformní síly
v čele s A. Dubčekem, které se domnívaly, že existuje reálné východisko z tra-
gické situace (možnost normalizovat situaci v zemi a dosáhnout odchodu
cizích vojsk).

Okupací Československa v podstatě skončil proces, kterému se začalo říkat
Pražské jaro. Následovalo období, ve kterém se postupně dostali k moci politi-
ci, kteří poté zahájili tzv. normalizaci. Tím byly jakékoli pokusy o změnu politic-
kého systému v republice na dlouhou dobu 20 ĺet potlačeny.
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„OSMIČKOVÝCH“ LET

téma
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V březnu byl na programu další blok
Liberálně-konzervativní akademie. Ti,
co zavítali, vyslechli přednášku Ladi-
slava Mrklase z politologie a Vojtěcha
Šimíčka k právu. Další tentokrát dvou-
denní blok je na programu druhý dub-
nový víkend, kdy čeká na akademiky
jeden z vrcholů studia – mohou se těšit
na přednášku uznávaného politologa
Petra Robejška. Na dalších řádcích si
můžete přečíst postřehy jednoho
z účastníků Akademie, Karla Černíka
k průběhu Akademie. Úvahy tohoto
rázu Vám budeme přinášet i nadále.

Karel Černík

Sobota 9. února 2008, v pořadí páté
setkání posluchačů pátého běhu Libe-
rálně-konzervativní akademie, a také
den, kdy jsme všichni nervózní z právě
probíhající volby prezidenta republi-
ky. Na začátku své přednášky o politic-
kém marketingu se nám přednášející
představuje a o totéž žádá nás. Jeden
po druhém vstávají ti krásní, sebevě-
domí, asertivní a pro budoucnost čes-
ké pravice tolik potřební mladí lidé.
Závidím jím jejich vědomosti, jazyko-

vou vybavenost, jejich šance i jejich
odpovědnosti, které na ně v životě če-
kají. A proklínám svých osmašedást.
Představuji se slovy, která mezi mými
kolegy vzbudila veselí: „Jmenuji se …

a těsně před smrtí se zde snažím dopl-
nit si základní vzdělání …“ V tomto
kontextu prosím hledejte opodstatně-
ní parafráze názvu krásného filmu Vě-
ry Chytilové, kterou jsem si dovolil
přičinit do titulky této mé glosy.

Ač vysokoškolsky vzdělán a opent-
len akademickým titulem, si zde
opravdu doplňuji „základní vzdělání“
pravicového občana, vzdělání které by
se mi tak hodilo již před dvaceti lety,

které by se mi hodilo při mém staros-
tování či ve volební kampani v senát-
ních volbách před osmi roky. Sám sebe
omlouvám známým: Lépe pozdě než
nikdy.

Václav Klaus se seznámil s pamfle-
tem Frederica Bastiata „Petice výrob-
ců svíček“ jako student na americké
stáži v roce 1969, to mu bylo 28 let. Já
mám proti němu 40 let zpoždění. Mo-
hu snad proto s drzým čelem prohlásit,
že jsem schopen si to, se stařeckým
nadhledem, mnohem více vychutnat.

A stejně opovážlivě v tuto chvíli
a s vědomím toho, že všichni naši lek-
toři jsou výborní, nemohu jinak než
nasadit pomyslný vavřínový věnec
všem třem lektorům ekonomického
bloku přednášek doc. Bažantové, doc.
Šímovi i ing. Machovi, protože mne,
humanitně vzdělaného penzistu získa-
li pro intenzivní studium zakladatelů
ekonomického liberalismu.

Děkuji CEVRU za skvělý nápad
s LKA, všem přednášejícím i kolegům
posluchačům za vynikající atmosféru
při přednáškách a skutečně jsem pře-
svědčen, že právě takhle by měl pravi-
cový think-tank pracovat.

VIVAT ACADEMIA,
ANEB KARLOVO VELMI
POZDNÍ ODPOLEDNE

inzerce

Vojtěch Šimíček

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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Víte, co mají společného Magna Char-
ta Libertatum, Lafferova křivka, Bos-
tonské pití čaje a pohádka Astrid Lin-
dgrenové Pomperipossa v Zemi pe-
něz? Studenti některých středních
škol už to vědí. Přesně tímto dotazem
totiž začíná přednáška Ladislava Mrk-
lase Politika a / versus, kterou připravil
pro školy zapojené v programu Junior
Achievement (www.jacr.cz).

CEVRO Institut a Junior Achieve-
ment spojuje to, že obě instituce se vě-
nují vzdělávání a obě kladou velký dů-
raz na praktické vzdělávání. To je
mnohem přínosnější než suchá teorie.
A tak vznikla v minulém roce spolu-
práce, na jejímž základě se konala par-
lamentní simulace pro nejlepší stu-
denty Junior Achievement (CR infor-
movala v čísle 10/2007).

Dalším krokem ve spolupráci je již
zmíněná přednáška o vlivu politiky na
ekonomiku. Studentům středních škol
přibližuje tvorbu zákona, vlivy které
působí na kvalitu demokracie, a tím
i na svobodu podnikání.

Během března měli možnost vy-
slechnout přednášku studenti na gym-
náziu ve Stříbře na Plzeňsku a během
třídenního výjezdu na Moravu také
studenti ve Vsetíně, Olomouci a Os-
travě. K přednášce samozřejmě patří
i spousta konkrétních příkladů (mi-
mochodem, věděli jste, že zákon o da-
ni z příjmů je v ČR novelizován zhruba
šestkrát do roka?!) a hlavně diskuse.

Třetí den našeho výjezdu na Mora-
vu se konala v Krnově parlamentní si-
mulace pro studenty středních škol
z Krnovska a Bruntálska. Tu uspořá-
dal CEVRO Institut se studentskou
společností OnlyGirls, která v rámci
Junior Achievementu vznikla při
Střední škole automobilizace a podni-
kání Krnov.

Při parlamentní simulaci se studen-
ti seznamují s tvorbou zákona v praxi.
Na jeden den se z nich stanou poslan-
ci, kteří mají vyřešit problém školného
na vysokých školách. Zákon je pro

účel simulace částečně upraven, ale
základ vychází z předlohy, která
opravdu prošla jednáním v Poslanec-
ké sněmovně.

Kromě toho, že studenti poznají
proces tvorby zákona, má simulace
ještě další dva důležité úkoly. Za prvé,
každý účastník musí během dne sta-
nout před mikrofonem a obhájit názor
svůj, nebo svého týmu. Pro mnohé je
to první řeč na veřejnosti a jedinečná
příležitost vyzkoušet si tuto formu ko-
munikace.

A za druhé, účastníci simulace se
musí v krátkém čase vypořádat s tím,

že pracují v neznámém kolektivu. Po-
siluje se tak jejich schopnost kolektiv-
ní práce, další z významných doved-
ností, které škola obvykle nevyučuje,
ale praxe vyžaduje.

Odbornou stránku simulace měl na
starosti tým CEVRO Institutu pod od-
borným vedením politologa Ladislava
Mrklase. Organizační zajištění akce
na místě obstarala studentská společ-
nost OnlyGirls, která svou úlohu
zvládla skvěle.

Přednášky pro studenty o vlivu po-
litiky na ekonomiku budou následovat
i nadále ve školách po celé České re-
publice. I parlamentní simulace bude
mít další pokračování, pravděpodob-
ně druhým ročníkem přímo v Posla-
necké sněmovně, a to pro vyhodnoce-
né studenty Junior Achievementu.

O VZTAHU POLITIKY
A EKONOMIKY

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Institutu

Ladislav Mrklas na přednášce ve Vsetíně

www.epp-ed.eu
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14. 2. Bývalý republikánský uchazeč
o post amerického prezidenta Mitt
Romney vyjádřil v boji o Bílý dům
podporu někdejšímu rivalovi Johnu
McCainovi. McCain jasně vítězí v re-
publikánských primárkách a je favori-
tem své strany na zisk nominace.

Romney z primárek odstoupil minulý
týden. K jeho rozhodnutí přispěl hlav-
ně neúspěch při tzv. superúterý.
20. 2. Barack Obama získal 58 pro-
cent hlasů wisconsinských demokratů,
Hillary Clintonová 41. Na Havaji byl
rozdíl ještě větší: Obama 76 procent,
Clintonová 24. To je ovšem pramalé
překvapení, jelikož Barack Obama se
narodil v Honolulu a strávil tam znač-
nou část svého dětství. U wisconsin-
ských republikánů podle očekávání
zabodoval favorit John McCain. Do-
stal 54 procent hlasů, jeho jediného
vážnějšího soupeře Mikea Huckabee-
ho podpořilo 37 procent voličů. Oba-
ma ve Wisconsinu získal podle prů-
zkumů zhruba stejnou podporu od bě-
lošských žen, jako jeho soupeřka. Při-

tom právě bělošky byly až dosud pova-
žovány za hlavní voličskou skupinu na
straně Clintonové. Obamu s převahou
podpořili rovněž bělošští muži a čle-
nové odborových svazů, což je další
část demokratických voličů, o něž se
opírá jeho rivalka.

1. 3. Český předseda vlády Mirek To-
polánek podporuje republikánského
kandidáta na amerického prezidenta
Johna McCaina. Topolánek v rozho-
voru pro deník MF Dnes řekl, že si
přeje, aby McCain vyhrál, nebo� je pro
něho zárukou kontinuity politiky sou-
časného prezidenta George Bushe.
5. 3. Hillary Clintonová se vrátila do
hry o Bílý dům. Zvítězila v důležitých
primárkách ve státech Texas a Ohio,
čímž snížila náskok Baracka Obamy.
Hillary vyhrála troje ze čtyř úterních
primárek – kromě Texasu a Ohia ještě
v Rhode Islandu. Obama triumfoval
ve Vermontu a podle prvních odhadů
také ve volebních shromážděních
(caucases) v Texasu, kde se volí ve
dvou krocích. Na straně demokratů

šlo v úterních primárkách hlavně o to,
zda bude pokračovat drama, anebo
zda bude v podstatě jasno. Mezi re-
publikány stála otázka jinak: získá jas-
ný favorit John McCain dostatek dele-
gátů, aby měl stranickou nominaci
úplně jistou? Jedenasedmdesátiletý
arizonský senátor, jenž se o Bílý dům
uchází podruhé, vyhrál všechny čtyři
souboje. Jeho poslední soupeř, baptis-
tický pastor a bývalý guvernér Arkan-
sasu Mike Huckabee, jenž měl stejně
už jen čistě teoretickou šanci, po ozná-
mení výsledků ukončil kampaň. „Nyní
je třeba se soustředit na to, co se musí
stát – sjednocení naší strany,“ řekl
Huckabee poté, co McCainovi pogra-
tuloval k vítězství. „Jsem velmi potě-
šen, že jsem dnes v noci získal dostatek
delegátů, abych mohl s vírou a poko-
rou říci, že budu republikány nomino-
ván na prezidenta,“ prohlásil McCain
v texaském Dallasu.
5. 3. Americký prezident George W.
Bush podpořil republikánského kan-
didáta Johna McCaina. Ten si již defi-
nitivně zajistil účast v boji o Bílý dům.
Na rozdíl od demokratů se už může
soustředit na kampaň před samotnými
volbami. „Bude prezidentem, se kte-
rým přijde jak rozhodnost porazit ne-
přítele, tak veliké srdce, které bude
milovat ty, jimž je ubližováno,“ řekl
Bush v zahradě Bílého domu.
11. 3. Barack Obama si v sérii primá-
rek připsal další vítězství. S velkým ná-
skokem vyhrál ve státě Mississippi.
Podle téměř úplných výsledků dostal
61 procent hlasů, zatímco jeho sou-
peřka Hillary Clintonová 37. Letošní
vyrovnaný souboj o stranickou nomi-
naci do prezidentské volby tím ale ne-
končí. Počet volitelů nutných pro zís-
kání demokratické nominace je 2 025.
Po Mississippi je podle propočtu CNN
stav následující: Barack Obama má
1 608 delegátů, Clintonová 1 478. Sou-
boj tak bude pokračovat, a to 22. dub-
na v lidnaté Pensylvánii. Tam se Oba-
ma s Clintonovou utkají o 158 delegá-
tů. Bývalá první dáma na Pensylvánii
sází, doufá, že by zdejší voliči mohli
smazat Obamův náskok.

HILLARY CLINTONOVÁ
SE VRÁTILA DO HRY
O BÍLÝ DŮM

událost roku

REDAKCE

CEVROREVUE

Republikánský kandidát na prezidenta John McCain
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KAM SAHÁ NADĚJE?
VÁHAVÉ ZAVÁDĚNÍ
REFOREM NA KUBĚ

„Často nám příspěvky přicházejí místo
v obálkách, o které je na Kubě nouze,
zabalené do revolučních plakátů,“ vy-
světluje Andrés Pereira, hlavní orga-
nizátor soutěže. Kubánští autoři tuto
soutěž vyhrávají poměrně často a hlav-
ní cena 400 eur je pro ně opravdovým
jměním. Na Kubu však putuje tato
částka pomocí prostředníků, aby se
vůbec ke spisovatelům dostala.

Bony a hnojiva

Od příštího ročníku soutěže však bu-
dou moci Kubánci své povídky a básně
místo zabalené do plakátů posílat
možná i po mailu. Minulý týden se to-
tiž na Kube skutečně začaly realizovat
sice drobné, ale pro Kubánce nesmír-
ně důležité hospodářské reformy. Mo-
hou si te	 např. v obchodech koupit
počítač, elektrospotřebiče či DVD
přehrávače. Budou však muset při ná-
kupech použít tzv. „peso convertible“
tedy „směnitelné peso“, jednu ze dvou
kubánských měn. „Směnitelné peso“,
jež se dá vyměnit především za dolary,
nebo eura, které posílají na Kubu pří-
buzní ze zahraničí, ze všeho nejvíce
připomíná naše již dávno zapomenuté
bony a je čtyřiadvacetkrát silnější mě-
nou než tzv. „kubánské peso“ – měna
v níž Kubánci dostávají výplaty a za
které se na Kubě nakupují hlavně ovo-
ce, zelenina, potraviny a drobné spot-
řební zboží, jehož je v zemi velký ne-
dostatek. „Směnitelné peso“ je však
dostupné pouze pro zhruba 40 % Ku-
bánců. Od minulého týdne je také
možné pro Kubánce přenocovat v ho-
telech na pobřeží, v nichž se donedáv-
na mohli ubytovávat pouze zahraniční
turisté.

Mnohem podstatnější jsou však
změny, jež se týkají zemědělců. Ti
dnes mohou nakupovat za „tvrdou
měnu“, čili za dolary nebo eura země-
dělskou techniku, hnojiva, nebo seme-
na, věci, které byly dříve nedostatkové.
Mohou také začít hospodařit na men-
ších polích jež dnes leží ladem, nebo
zarostlé tropickým křovím „marabú“.
Toto uvolnění má přinést větší země-

dělské výnosy, protože Kuba musí
dnes díky katastrofální zemědělské
politice komunistického režimu dová-
žet potraviny za více než miliardu
a půl dolarů ročně. Půdu dříve vlastni-
la výhradně zemědělská družstva. Vel-
mi špatně organizovaná, nevýkonná
a především svázaná tisíci nesmysl-
ných byrokratických předpisů a pře-
kážek.

Díky tomuto předchozímu uvolně-
ní jsou dnes zemědělci, po vysokých
komunistických funkcionářích a ze-
jména příslušnících armády, jež vlastní
většinu luxusních hotelů a nemovitostí
na pobřeží, nejzámožnější vrstvou
obyvatel. Mohou si tedy te	 dovolit
nakoupit stroje a hnojiva a zásobování
obyvatel se díky tomuto opatření jistě
zlepší.

Vězni si počítač nekoupí

Změny se mohly začít uskutečňovat
zejména díky tomu, že se Fidel Castro

na konci února vzdal svého podílu na
moci a řekl, že nebude aspirovat na
prezidentskou funkci. De facto tak
předal moc svému jen o něco málo
mladšímu bratrovi Raúlu Castrovi.
Ten, když Fidel Castro před více než
rokem těžce onemocněl, vyzval Ku-
bánce k debatě o ekonomických refor-
mách. Dlouho se však nic konkrétního
nedělo a Raúl zřejmě se změnami vy-
čkával, dokud mu jeho bratr nedá sku-
tečné politické požehnání a nepotvrdí
jej v prezidentském úřadu.

Nicméně, Kubánce jistě nečekají
žádné změny v oblastech, jež by se tý-
kaly jakéhokoli demokratického uspo-
řádání nebo práva na svobodné volby.
Na Kubě bude nejspíše zlegalizována
tzv. „asijská“ cesta. Bude tedy podpo-
rován dravý „komunistický kapitalis-
mus“, jež na ostrově vládne desítky let
a spočívá v nám dobře známé nedávné
minulosti. Pokud má člověk konexe ve
straně a v armádě, může si otevřít ma-
lý, nebo středně velký ochod, restaura-
ci, nebo ubytovnu pro turisty. Pokud
odvedeš pořádné spropitné vládním
úředníkům, můžeš dokonce porazit
i krávu a maso prodat na trhu za „tvr-
dou měnu“.

Dnes vládnoucí a nejbohatší ar-
mádní složky v čele s Raúlem Castrem
se budou snažit uspokojit hlad Kubán-
ců po spotřebním zboží a potravinách
a zároveň se udržet u moci, podobně
jako je tomu např. ve Vietnamu, nebo
Číně.

Opozice však, stejně jako minulý
týden česká lidskoprávní organizace
Člověk v tísni poukazují na to, že v tro-
pických kobkách a samotkách nadále
pomalu umírají političtí vězni, jichž se
povolené nákupy počítačů, ani země-
dělské reformy netýkají.

V LEGENDÁRNÍM MADRIDSKÉM CAFÉ GIJÓN, KDE SE SCHÁZELI A SCHÁZEJÍ
NEJSLAVNĚJŠÍ ŠPANĚLŠTÍ LITERÁTI A NOVINÁŘI, JE PLNO. ČEKÁ SE NA

SPISOVATELE A BÁSNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ ROZHODNOUT O FINALISTECH
LITERÁRNÍ CENY. SOUTĚŽE SE PRAVIDELNĚ ÚČASTNÍ TAKÉ LITERÁTI Z KUBY,

KTEŘÍ NEMOHOU KVŮLI CENZUŘE PUBLIKOVAT.

MARKÉTA PILÁTOVÁ

hispanistka

třetí svět

Raúl Castro
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zahraniční inspirace

ANALÝZA ŠPANĚLSKÝCH
VOLEB 2008

Předvolební průzkumy mírně favori-
zovaly Zapaterovu stranu, která se do-
stala do čela po osmileté vládě lidovců
za známých okolností spojených s kr-
vavými atentáty v Madridu v roce
2004.

Předvolební situace

Již od parlamentních voleb v roce
1982 je klíčovou otázkou, zda se jedné
či druhé politické straně podaří získat
absolutní většinu. V opačném případě
se vítěz musí obrátit na regionální sub-
jekty (baskické či katalánské), případ-
ně na IU (Sjednocená levice), aby
u nich hledal podporu při hlasování
o vládních návrzích. Socialistům se
však nepodařilo získat absolutní větši-
nu ani v roce 2004, ani v rámci posled-
ního volebního klání, což je směřuje
zejména ke spolupráci s menšími stra-
nami (nyní připadá do úvahy zejména
CiU s jedenácti mandáty či PNV s šesti
poslanci).

Již v roce 2004 začal Zapatero rea-
lizovat svoji politickou vizi Nueva vía
(Nová cesta), s níž se čtyři roky před
tím prosadil do čela tápajících socia-
listů. Nosné ideje jeho koncepce se tý-
kají nutnosti zrovnoprávnění žen ve
společnosti (sám sebe označuje za fe-
ministu), multikulturalismu, ochrany
individuálních práv, v otázkách hospo-
dářských pak zdůrazňuje potřebu so-
ciální zodpovědnosti moderního kapi-
talismu. Celou řadu těchto tezí Zapa-
tero v průběhu svého prvního mandá-
tu přetavil ve skutečnost.

Největší odpor u lidovců a tradič-
ních vrstev společnosti vyvolala legali-
zace sňatků osob stejného pohlaví,
zrušení povinné výuky náboženství či
vstřícná imigrační politika, kdy Zapa-

tero přistoupil k masové legalizaci ně-
kolika set tisíc ilegálních přistěhoval-
ců. V rámci domácí politické scény ne-
lze opomenout téma terorismu a otáz-
ku posílení pravomocí regionálních
autonomií. V prvém případě se –
i přes velkou nelibost lidovecké opozi-
ce – španělský premiér rozhodl jednat
s představiteli organizace ETA, která
na jaře roku 2006 sice vyhlásila přímě-
ří, nicméně v červnu 2007 ho opět

ukončila. V případě autonomních sta-
tusů došlo k zásadnímu průlomu v po-
lovině roku 2006, kdy byl přijat návrh
na rozšíření pravomocí katalánského
regionálního parlamentu, jenž posílil
mj. v oblasti daňového systému, imig-
rační politiky či v otázkách soudních.
Baskický autonomní status, známý
pod názvem Plán Ibarretxe (dle jména
baskického premiéra), který navrhuje
volné přidružení Baskicka ke Španěl-
sku, však Kortesy v únoru 2005 jedno-
značně odmítly. V otázce zahraniční
politiky směřoval první Zapaterův
krok ke slíbenému stažení španěl-
ských vojáků z Iráku, přičemž se nijak
nedotkl aktivit v rámci misí v Afghá-
nistánu, v Libanonu či na Balkáně.

Předvolební kampaň v roce 2008
ovládala především domácí politická
a ekonomická témata. Hlavním před-
mětem diskusí byla hospodářská situ-
ace země, nebo� makroekonomické
ukazatele – po 14tiletém růstu – začaly
postupně indikovat přicházející prob-
lémy. Španělská ekonomika se dnes
potýká zejména se zpomalením hos-

podářského růstu a se zvýšením počtu
nezaměstnaných.

Výsledky a dopady voleb

Výsledky voleb potvrdily silný příklon
k bipartismu, kdy si obě největší poli-
tické strany mezi sebe rozdělily více
než 90 % mandátů (PSOE 43,6 % hla-
sů a PP 40,1 % hlasů). Sjednocená le-
vice a de facto všechny nacionalistické
strany ztratily ve srovnání s předchozí-
mi volbami ve prospěch socialistů.
Mnozí voliči pragmaticky preferovali
volbu PSOE z obav před vítězstvím li-
dovců.

V zahraniční politice lze předpo-
kládat, že socialisté budou i nadále
stavět na třech základních pilířích –
posilování vazeb v rámci EU, rozvíjení
středomořského partnerství a spolu-
práci s Latinskou Amerikou. Asi nej-
větší dělící linií v politice vůči Latinské
Americe lze sledovat v přístupu ke
Kubě, u ostatních latinskoamerických
bilaterálních vztahů nejsou pozice so-
cialistů a lidovců tak výrazně odlišné
(např. ve vztahu k Venezuele). Připo-
meňme pouze Zapaterovo úspěšné
angažování v otázce pozastavení dip-
lomatických sankcí EU proti Kubě
v roce 2005.

V neposlední řadě dvě po sobě
jdoucí volební porážky rozkývaly židli
pod lidoveckým lídrem Rajoyem. Ne-
ní bez zajímavosti, že nejčtenější kon-
zervativní deník El Mundo uveřejnil
na svých webových stránkách anketu,
v níž se čtenáři měli vyjádřit, zda si
přejí pokračování Rajoye v čele PP.
Většina odpověděla, že nikoliv. Na
druhou stranu je nutné poznamenat,
že lidovci v těchto volbách dokázali
posílit (což se však podařilo i socia-
listům).

Lze očekávat, že následující voleb-
ní období bude pro Zapatera (přede-
vším z vnitropolitického hlediska) ná-
ročnější, a to zejména kvůli přicházejí-
cím hospodářským problémům, „zno-
vuprobuzení“ teroristické organizace
ETA a narůstajícím migračním tla-
kům.

V NEDĚLI 9. BŘEZNA SE OTEVŘELY VOLEBNÍ MÍSTNOSTI PRO 35 MILIONŮ
ŠPANĚLSKÝCH VOLIČŮ. OTÁZKOU BYLO, ZDA ŠPANĚLÉ ZVOLÍ POKRAČOVÁNÍ
SOCIALISTICKÉHO KURZU PREMIÉRA JOSÉ LUISE RODRÍGUEZE ZAPATERA
(PSOE), ČI POOTOČÍ POLITICKÉ KORMIDLO DOPRAVA VE PROSPĚCH LIDOVÉ
STRANY (PP), VEDENÉ MARIANO RAJOYEM.

PAVLÍNA SPRINGEROVÁ

politoložka FHS UHK

V rámci domácí scény nelze opome-
nout téma terorismu a otázku posílení
pravomocí regionálních autonomií.
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KATOLICKÝ WHIG
LORD ACTON

Actonovo politické myšlení vycházelo
především z whigovské, tedy klasické
liberální tradice Anglie, sahající až ke
„slavné revoluci“ 17. století, jež se spo-
juje s obhajobou parlamentarismu,
svobodného obchodu a náboženské
tolerance. Acton navazoval na dílo
Edmunda Burkea a podobně jako
mnoho jiných liberálů té doby byl
ovlivněn Alexisem de Tocqueville.

Být liberálem znamenalo pro Acto-
na hájit svobodu. Svou obhajobu svo-
body založil Acton na existenci svědo-
mí: svědomí je jakýsi božský „vysla-
nec“ v člověku, vůči němuž je člověk
povinován poslušností. Má mravní po-
vinnost činit to, co mu přikazuje svě-
domí. Stát má tuto mravní povinnost
občana respektovat – a je tedy povi-
nen garantovat náboženskou svobodu,
svobodu svědomí – a také svobodu po-
litickou, která je předpokladem reali-
zace svobody svědomí.

Svoboda je tak podle Actona svo-
bodou člověka činit to, co mu přikazu-
je svědomí. Politická svoboda je pak
životní podmínkou a současně stráž-
cem oné svobody primární, tedy svo-
body náboženské.

Acton byl odpůrcem myšlenky svr-
chovanosti lidu, naopak byl přesvěd-
čen, že svoboda je nejlépe zabezpečo-
vána ústavní rovnováhou mocí a de-
centralizovaným politickým uspořádá-
ním. Uvědomoval si ohrožení svobody
moderními idejemi rovnosti, tendence
k erozi nezávislých center moci a na-
růstání moci státu. Vždy� právě spoje-
ní svobodných trhů, decentralizované
vlády a svobody myšlení napomohlo
vytvořit ty nejvíce prosperující, nejpo-
kojnější a nejsvobodnější společnos-
ti, jaké byly kdy v lidských dějinách
známy.

Obrana svobody má v dějinách
dlouhou tradici, kterou Acton spatřo-
val vždy po boku křes�anství. Na cír-
kev v dějinách proto pohlížel jako na
strážkyni svobody, a to pro její hájení
primátu duchovních zájmů a její funk-
ci nárazníku proti neomezené moci
sekulárního a centralizovaného státu.

Zdánlivě paradoxně – avšak s vnitř-
ním přesvědčením o nutnosti hájit svo-
bodu svědomí a decentralizaci moci –
katolík Acton patřil k předním odpůr-
cům dogmatu o papežské neomylnosti
během prvního vatikánského koncilu
(1870). Přesto, že postup Říma mno-
hokrát kritizoval, pokládal „spojení
s Římem za dražší než život”.

Historie jako dějiny svobody

Minulé zkušenosti jsou základem, na
němž je vystavěna naše důvěra v různé
instituce a naše současné politické ná-
zory nevyhnutelně ovlivňují interpre-
taci historie. Z historie se však může-
me poučit jen stěží, pokud historické
skutečnosti, ze kterých vyvozujeme
své závěry, nebudou správně popsány
a vyloženy.

Vliv, který na veřejné mínění mají
historikové, je asi bezprostřednější
než vliv politických teoretiků. „Na kaž-
dého, kdo se seznámil s díly politických
filosofů z první ruky, připadá padesát až
sto těch, kdo ji vstřebávají z prací histo-
riků“, napsal o Actonovi F. A. Hayek.

A zde je právě úkol historika – ales-
poň v tom smyslu, jak mu rozuměl Ac-
ton. Tedy vytvořit jednu z možných in-
terpretací historie ve světle jistých hod-
not. A pro Actona touto hodnotou, po
které v dějinách pátral, byla svoboda.
Právě této „whigovské interpretace hi-
storie“ mnozí přičítají příznivý vliv na

vytvoření liberální atmosféry Anglie
19. století, ba celého politického etho-
su národa. Historik Christopher Daw-
son napsal: „Actonova velkolepá vize
celosvětových dějin, to je něco jiného
než spojené dějiny všech zemí; je to ně-
co, co poučuje ducha a osvěcuje duši“.

Tato historiografická škola posléze
vyšla z módy s ústupem klasického li-
beralismu. Otázkou však zůstává, jak
trefně poznamenává Hayek, zda se hi-
storie díky tomu, že se o ní dnes tvrdí,
že je „vědečtější“, stala spolehlivějším
a důvěryhodnějším průvodcem pro
orientaci v současných politických
otázkách.

„MOC MÁ SKLON KORUMPOVAT; ABSOLUTNÍ MOC KORUMPUJE ABSOLUTNĚ.“
TAK ZNÍ NEZNÁMĚJŠÍ CITÁT LORDA ACTONA (1834–1902). TENTO BRITSKÝ

HISTORIK, KATOLICKÝ MYSLITEL, MORÁLNÍ FILOSOF A LIBERÁLNÍ POLITIK, JE
VŠAK AUTOREM I PŘEMNOHA DALŠÍCH MYŠLENEK, JEŽ SE VŠAK – KE ŠKODĚ
NÁS VŠECH – NETĚŠÍ TAKOVÉ POPULARITĚ, JAKO ONEN POVĚSTNÝ BONMOT.

Lord Acton (1834–1902)
• britský filosof a politik
• poradce liberálního vůdce

Gladstonea
• nedokončené dílo: Historie

svobody
• vydavatel časopisu The Rambler

DAVID FLORYK

předseda Konzervativního

klubu

Vždy� právě spojení svobodných trhů,
decentralizované vlády a svobody
myšlení napomohlo vytvořit ty nejvíce
prosperující, nejpokojnější a nejsvo-
bodnější společnosti, jaké byly kdy
v lidských dějinách známy.
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PŘEČETLI JSME

„Občanská demokratická strana má
za sebou více jak patnáct let svého po-
litického života. Prošla bouřlivým ob-
dobím vývoje i zkouškami vlastní zra-
losti. Poj	me se na dalších několika
stránkách poohlédnout po stopách,
které v královéhradeckém regionu
ODS od voleb v roce 1992 zanechala,
a po lidech, kteří ji reprezentovali
a podíleli se na jejím utváření. Mapo-
vání si neklade za cíl analyticky ani po-
liticky hodnotit, proč k popsaným je-
vům docházelo. Nabízí několik zají-
mavých přehledů, čísel a trendů, které
lze v čase sledovat.“, napsal v úvodu

publikace „15 let ODS ve východoče-
ském a královéhradeckém regionu“
její spoluautor Oldřich Vlasák.

Publikace o prvních 15 letech ob-
čanských demokratů ve východních
Čechách a na Královéhradecku patří
k zatím velmi ojedinělým a chvályhod-
ným pokusům zkoumat dějiny ODS.
Dosud se autoři při zkoumání stranic-
kých dějin zaměřovali téměř výhradně
na celostátní rovinu historie ODS.
Představovaná publikace naopak na-
bízí sondu do regionálních dějin ne-
jsilnější české pravicové strany. Obsa-
huje celou řadu čtenáři dnes velmi ob-
tížně dostupných informací, když re-
kapituluje všechny regionální volební
výsledky, všechny zákonodárce zvole-
né v regionu i personální složení míst-
ních stranických orgánů. Publikace

ovšem v žádném případě není jen stro-
hým výčtem faktů, protože je naplně-
na mnoha přehlednými tabulkami
a grafy a doplněna mnoha zajímavost-
mi z historie občanských demokratů.
Na stránkách popisované publikace
nechybí ani porovnání toho, jak se na
volebních výsledcích podílejí jednotli-
vé části regionu nebo jak je strana
úspěšná v komunálních volbách ve
větších městech kraje.

Publikace si zaslouží pochvalu ne-
jenom proto, že se jedná o zajímavé
čtení, ale také proto, že by toto dílko
mohlo sloužit jako inspirace k násle-
dování v dalších částech republiky,
kde podobnou sondu, do sice zatím hi-
storicky krátkých, ale událostmi již na-
bytých stranických dějin ještě nepro-
vedli.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Jsem ve znamení berana a je mi 56 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 1989 a v Poslanecké sněmovně od roku
1998.

Jaké přání byste si rád splnil?
Být co nejdéle zdráv.

Máte rodinu?
Ano. Jsem ženatý 35 let a máme dva syny ve vě-
ku 34 a 29 let.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Publicistické pořady, sport.

Jakou posloucháte muziku?
Od Redla po ZZ Top podle nálady.

Kterou barvu máte rád?
Modrou.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Všichni úspěšní a pracovití lidé.

Jaké máte koníčky?
Tenis, golf, fotografování, hudba, film.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Nový Zéland.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Že přišlo konečně jaro.

Pavel Suchánek / poslanec PSP ČR

15 let ODS ve východočeském
a královéhradeckém regionu /
Jindřich Šafařík, Oldřich Vlasák

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Výročí roků s osmičkou

1/ Ze které země nevzešly podněty
revolučního roku 1848?
a) Velká Británie
b) Francie
c) Itálie

2/ Jak se jmenoval orgán, který
předložil petici s požadavky na
zrovnoprávnění Čech?
a) Karolínský výbor
b) Svatováclavský výbor
c) Svatováclavské shromáždění

3/ Jaké dva proudy vznikly v české
politice po revolučním roce?
a) liberálové a radikálové
b) konzervativci a liberálové
c) nacionalisté a federalisté

4/ Kdo patřil mezi zástupce liberálního
politického tábora v druhé polovině 19.
století?
a) Josef Stanislav Skrejšovský
b) Karel Havlíček Borovský
c) Emanuel Arnold

5/ Jaká koncepce uspořádání střední
Evropy je spjata se jménem Františka
Palackého?
a) panslavismus
b) izolacionismus
c) austroslavismus

6/ Čím reagovaly české země na
svolání Frankfurtského sněmu?
a) svoláním Slovanského sněmu
b) barikádou místa konání
c) dočasným vyhlášením

nezávislosti

7/ Který den propukly revoluční
bouře?
a) 12. června 1848
b) 12. července 1848
c) 12. května 1849

8/ Na který den připadlo vyhlášení
nezávislého Československa?

a) pondělí
b) středa
c) pátek

9/ Jak se jmenovala dohoda, která
poprvé vyslovila požadavek
samostatnosti Československa?
a) Martinská deklarace
b) Májová deklarace
c) Tříkrálové deklarace

10/ Kde vznikla prozatímní
československá vláda?
a) v Madridu
b) v Paříži
c) v Londýně

11/ Které slezské město bylo v době
vyhlašování nezávislosti rozděleno?
a) Hlučín
b) Bohumín
c) Těšín

12/ Ve kterém roce byla vyhlášena
první československá ústava?
a) 1919
b) 1920
c) 1921

13/ Která země se nepodílela na
podepsání Mnichovské dohody?
a) Francie
b) Itálie
c) Rusko

14/ Co bylo impulsem pro zahájení
komunistického převratu?
a) spor o personální změny ve

Sboru národní bezpečnosti
b) volba radikálnějšího křídla

v KSČ v prosinci 1947
c) návštěva Stalina v lednu 1948

15/ Která strana nepodala v únoru
1948 demisi?
a) lidová
b) národně socialistická
c) sociálně demokratická

16/ Kde se uskutečnila demonstrace
25. února 1948, na níž byl převrat
završen?
a) Starosvětském náměstí
b) Václavské náměstí
c) Letenská pláň

17/ Se kterým jménem jsou mj. spjaty
změny roku 1968?
a) Antonín Novotný
b) Alexander Dubček
c) Lubomír Strouhal

18/ Ve které straně působil reformní
ekonom Ota Šik?
a) KSČ
b) Československá sociální

demokracie
c) nestraník

19/ Jak se jmenoval důležitý
dokument roku 1968?
a) Prohlášení o svobodě
b) Dva tisíce slov
c) Manifest československých

spisovatelů

20/ Kde se konal mimořádný sjezd
KSČ u příležitosti událostí srpna 1968?
a) ve Vysočanech
b) v Libni
c) v Karlíně

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

Hodnocení:
0–7/ Historie je důležitým zdrojem
současnosti, měli byste do ní
zabrousit.
8–14/ Základní údaje o osmičkových
letech jsou Vám známy.
15–20/ Přesně víte, co se dělo před
kulatým počtem let v českých zemích.
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:PavelBém,nahořezcelavpravo.Kvíz:LuizInácioLuladaSilva–Brazílie;HugoChávez–Venezuela;EvoMorales–Bolívie;Rafa-
elCorrea–Ekvádor;ÁlvaroUribe–Kolumbie;AlanGarcíaPérez–Peru;CristinaFernández–Argentina;TabareVazquez–Uruguay;NicanorDuarte
Frutos–Paraguay;MichelleBacheletJeria–Chile;FelipeCalderón–Mexiko;AbelPacheco–Kostarika;MartínTorrijosEspino–Panama.Křížovka:
„…rozsahbezpečí,kterýsedostáváminoritám.“

Kvíz
Poznáte známého politika na fotce? Přiřa	te latinskoamerického prezidenta k zemi jeho působnosti.

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

Luiz Inácio Lula da Silva

Hugo Chávez

Evo Morales

Rafael Correa

Álvaro Uribe

Alan García Pérez

Cristina Fernández

Tabare Vazquez

Nicanor Duarte Frutos

Michelle Bachelet Jeria

Felipe Calderón

Abel Pacheco

Martín Torrijos Espino

Argentina

Bolívie

Brazílie

Ekvádor

Chile

Kolumbie

Kostarika

Mexiko

Panama

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Nejjistější zkouškou, jak posoudit zda je země skutečně svobodná, je …“ Dokončení výroku lorda Actona, 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

březen

Na Olomoucku lídrem hejtman Kosatík

ODS odevzdala zprávu o svém financování
Občanská demokratická strana dne 31.března v souladu se zákonem o poli-
tických stranách a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční fi-
nanční zprávu za rok 2007.
Příjmy ODS činily v loňském roce 261,517 milionu korun , z toho státní pří-
spěvek na činnost byl 203 milionů korun a členské příspěvky 13,648 mi-
lionů korun. Od 1.098 dárců obdržela ODS dary v celkové výši 18 milionů
korun, z toho 533 tisíc korun byly dary nepeněžní. Od 43 dárců obdržela ODS
částky ve výši nad 50 tisíc korun.

Výdaje ODS byly v loňském roce 139 milionů korun. Z toho provozní výdaje
činily 78 milionů, personální výdaje 58 milionů , výdaje na daně a poplatky
585 tisíc a celkové výdaje na volby byly 2,4 milionu korun.
V celkové pořizovací hodnotě 7,3 miliony korun ODS rekonstrukcemi a sta-
vebními úpravami zhodnotila bez uvěrového zatížení nemovitosti v Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze a Ústí nad Labem.
Výsledkem hospodaření ODS v roce 2007 byl zisk po zdanění ve výši 117
milionů korun.

Ve Zlínskem kraji do Senátu kandidují Karásek a Šindlar
V podzimních senátních volbách budou o zisk mandátu usilovat Libor Kará-
sek a Miroslav Šindlar. V uherskohradiš�skem (81) i zlínském (78) volebním
obvodu jsou nyní senátory politici z jiných stran. ODS tak chce prostřednic-
tvím zisku dvou nových senátorských křesel rozšířit své možnosti práce pro
Zlínský kraj na celostátní úrovni. Libor Karásek je dlouholetým starostou

Uherského Hradiště s výbornou znalostí problémů a potřeb volebního obvo-
du. Miroslav Šindlar je pak uznávaný ambulantní specialista věnující se en-
dokrinologii a osteologii, který řadu let působí v komunální politice jako zlín-
ský zastupitel.

Na Vysočině do Senátu Brychta a Bernard
Ve volebním obvodě Ž	ár nad Sázavou bude za ODS do Senátu kandidovat
starosta Ž	áru Jaromír Brychta. Obvod, který ODS dosud nikdy nezískala, se
pokusí „vyrvat“ z rukou stávajícího senátora za SNK-ED, Josefa Novotného.
ČSSD do senátních voleb nominovala místostarostku Ž	áru Dagmar Zvěři-
novou. Za KSČM bude bojovat předseda místní organizace Jan Slámečka, za
lidovce pak starosta Osové Bítýšky Josef Mach.
V druhém obvodu na Vysočině, který má sídlo v Pelhřimově, ale zahrnuje i ji-

hočeské Jindřichohradecko, bude za ODS kandidovat majitel rodinného pi-
vovaru Stanislav Bernard. Za ČSSD bude mandát obhajovat již podruhé
předseda Českomoravské komory odborových svazů Milan Štěch, který
v Senátu zasedá od roku 1996. Za lidovce bude kandidovat lékař Stanislav
Max Kašparů. Komunisté nasadí podnikatele Jana Zedníčka. Svého kandidá-
ta vyšlou do boje o křeslo za Pelhřimovsko i Zelení. Stal se jím Zdeněk Guži,
zástupce ředitele Střední odborné školy managementu a práva v Jihlavě.

Na Strakonicku kandiduje M. Beneš
Bývalý poslanec a primátor Českých Budějovic Miroslav Beneš se chce
ucházet za ODS o senátorský post v obvodě, který tvoří okres Strakonice
a části okresů Písek a Prachatice. V senátu tento obvod, kde dosud nikdy ne-

zvítězila ODS, zastupuje jeden z „hrdinů“ prezidentské volby, lidovecký se-
nátor Josef Kalbáč.

Pavel Bradík byl znovu zvolen lídrem kandidátky do krajských voleb
Pavel Bradík byl na volebním sněmu královehradeckého Regionálního sdru-
žení ODS dne 23. února 2008 znovu zvolen lídrem kandidátní listiny do pod-
zimních krajských voleb. Na předních pozicích krajské kandidátky se pak

kromě současného královehradeckého hejtmana umístil také zastupitel
a radní Petr Kuřík, zastupitel a radní Jiří Vambera, zastupitel Libor Mojžíš
a Vladimír Záleský.

Lídrem karlovarské kandidátky ODS hejtman Pavel
Lídrem kandidátky ODS pro letošní volby do zastupitelstva Karlovarského
kraje se stal, stejně jako před čtyřmi lety, hejtman Josef Pavel. Za hejt-
manem se na kandidátce objevil starosta Skalné na Chebsku Radomil Gold,

současný krajský radní Luboš Orálek, náměstek karlovarské primátorky Petr
Keřka, chebský radní Jaroslav Kočvara či starosta Ostrova na Karlovarsku Jan
Bureš.

Olomouckou krajskou kandidátku ODS povede i potřetí v řadě současný hejt-
man Ivan Kosatík. Na kandidátce se objevuje celá řada komunálních politiků.
Nechybí například ani primátor Olomouce Martin Novotný nebo starosta
Prostějova Jan Tesař. Na kandidátku ale byly nominovány i nové tváře. Na-
příklad na třetím místě kandidátky to bude podnikatel z Horní Moštěnice Petr

Wišiński. Regionální sněm rozhodl také o kandidátech do senátních voleb.
V obvodě 66 Olomouc, který zasahuje i do části okresu Šumperk, nominovali
dosavadního senátora Vítězslava Vavrouška, v obvodě 63 Přerov, který zasa-
huje částečné do okresu Nový Jičín, ředitele hranické nemocnice Eduarda
Sohlicha.
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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

Frakce Evropské lidové strany – Evropských demokratů

Toto číslo CEVROREVUE
vyšlo s podporou ELS-ED.

www.epp-ed.eu



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:
14. KVĚTNA, 5. ČERVNA, 18. ČERVNA.

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


