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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE
VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

předseda CEVRO NA ROZDÍL OD KRITIKŮ VÍM,
CO NAVRHUJI

Nobodys perfect neboli Nikdo není doko-
nalý, tak zní snad nejznámější věta ve
slavném americkém filmu Někdo to rád
horké. A platí! Na všechny, na něž se po-
dívám kolem sebe, zrcadlem počínaje.

Lidové noviny mi nedávno věnovaly
celou stranu, kritickou (Tři Langrovy
přehmaty v řadě, 19. 11.). Nu což, beru,
jen chci říct svůj názor, zda to, co je nazý-
váno chybou, je skutečně chyba, anebo je
ve skutečnosti chybou to nazývat chybou.
1/ Let do USA, když v Litvínově pocho-
dovali náckové – chyba nechyba?! Zruše-
ní víz do USA nebyl dáreček či shoda
okolností. Byl to výsledek tvrdé dvouleté
práce a pevné vůle jít za svým cílem.
A byla to ČR, která (přes obrovský tlak
starých členských zemí EU) otevřela ces-
tu nejen pro své občany, ale i ty z dalších
zemí. Byl jsem při tom, pracoval jsem
a bojoval za to spolu se skvělým týmem
na ministerstvu vnitra. A cesta do Ameri-
ky 17. listopadu byla naplněním snu
o svobodném cestování, který jsme měli
před rokem 1989, ale i po něm. Byl to
symbol zbourání další bariéry, která ko-
lem nás jako reziduum komunistického
režimu přetrvávala. Dávno předtím jsem
extrémistům poslal jasný signál, že se de-
mokracie umí bránit, v podobě návrhu

na zrušení Dělnické strany. To je úkol
ministra vnitra, který je přesvědčen, že
náckové i (krypto)komunističtí mládež-
níci porušují platné zákony! A� si kdo
chce co chce říká, vím, že poldové to
v Litvínově zvládli. Zaslouží si ocenění.
A vůbec k tomu nepotřebovali mít „sym-
bolicky“ doma za zády ministra vnitra!
2/ Slavnostní předání nových policejních
aut – chyba nechyba?! Symbolem poli-
cejního auta se na dlouhá léta stala stará
zrezavělá felicie, ve které v zimě bylo zi-
ma a v létě se v ní kvůli vedru nedalo vy-
držet. Řekl jsem, že to změníme. Více
než rok jsme pracovali na projektu Nová
policejní auta. A výsledek? Oproti někte-
rým původním odhadům kupujeme nová
auta ne za 2,2 miliardy, nýbrž za 1,35 mi-
liardy. Ušetřili jsme stovky milionů ko-
run a získali auta nové generace. Česká
policie v českých autech. Octavia za cenu
fabie, i tak se to dá říct! Historicky nej-
větší a nejlepší nákup. A proto slavnostní
předání v Brně, jehož náklady šly do ně-
kolika málo statisíců korun. Historický
projekt, úspora několika stovek milionů
oproti nákladům ve statisících korun!
3/ Víza pro Vietnamce. „Místo toho, aby
vnitro řešilo příčinu, tedy korupci, rov-
nou zastavilo vydávání víz“ – tak zní, po-

dle LN, třetí chyba. Spíše než analytický
soud to připomíná slova člověka, který si
z importu Vietnamců do ČR udělal vý-
nosný byznys a te	 křičí a kope kolem se-
be. Několik takových znám! Materiál pro
jednání vlády vznikal dlouho a nebyl prv-
ní k tomuto tématu. Ano, věnuji se této
problematice, a to podstatně šířeji, než
informovala ČT a komentovaly Lidové
noviny. Státem organizovaná migrace,
korupce, obchod s lidmi, závažná trestná
činnost, miliardové daňové úniky, výroba
a distribuce drog. I to, bohužel, souvisí
s vietnamskou komunitou u nás.

Na rozdíl od těch, co komentují něco,
co nikdy neviděli, vím, co a proč jsem vlá-
dě navrhoval k rozhodnutí. A proto, do
třetice nekladu otázku – chyba nechyba,
nýbrž kategoricky říkám: správné roz-
hodnutí! Čím chybu neuděláme. Věřte
nebo nevěřte, mám rád kritiku. Beru ji
jako důležitou zpětnou vazbu, protože
určitě nejsem dokonalý. Na otázku polo-
ženou v úvodu – zda bylo chybou to, co
bylo LN označeno za chybu, či naopak
bylo chybou to nazývat chybou – nech� si
odpoví každý sám. Není důvod se na se-
be kvůli různým názorům mračit. Co sto-
jí za to, je užít si možnost říct na věci svůj
názor! Tím určitě neuděláme chybu!

Právě se vám dostává do ruky letos
poslední, prosincové číslo časopisu
CEVROREVUE.

Za stěžejní téma tohoto čísla jsme
zvolili nadčasové téma konzervativis-
mu. Autoři se zamýšlejí zejména nad
dalším vývojem této politické ideolo-
gie. V redakčním „duelu“ se například
střetávají zastánce a odpůrce „zelená-
ní“ pravice. Tematickou část doplňuje
rozhovor s publicistou Benjaminem
Kurasem.

V Galerii osobností světové pravice
jsme tentokrát napřeli pozornost do
minulosti a představujeme francouz-
ského politika a filosofa Louise de Bo-
nald, který se proslavil jako kritik osví-
cenectví a naopak podporovatel tra-
dičních hodnot. V okénku do třetího
světa si představíme, jak funguje Af-
rická unie, africká obdoba evropské
integrace. V zahraniční inspiraci pak
zamíříme na Balkán a budeme se za-
bývat analýzou parlamentních voleb

v Rumunsku, které dopadly velmi vy-
rovnaně a o jejichž výsledku vlastně
rozhodnou až povolební vyjednávání.

Ve vědomostním testu jsme naladi-
li bilanční notu a vyzkoušíme vás
z událostí roku 2008. Bohaté aktivity
CEVRO v posledních týdnech před-
stavuje rubrika O CEVRO, v jejímž
rámci bych upozornil na reportáž o za-
hájení oslav deseti let CEVRO.

Přeji vám všem požehnané Vánoce
a š�astný nový rok!
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téma

KONZERVATIVNÍ
POHLED …

Svoboda, nezávislost a prostor pro
uplatnění

Pro konzervativce není svobodou ne-
zodpovědné unikání zodpovědnosti
pohybem ve světovém rybníku od Sey-
chel k Bahamám. Svobodný také není
bezdomovec, který si sice může jít kam
chce, ale neovlivní nic ze svého okolí,
naopak je závislý na druhých i svými
nejzákladnějšími životními potřeba-
mi. Svoboda spočívá v možnosti uplat-
ňování vlastních představ při tvorbě
prostředí. K realizaci vlastních před-
stav je prostředkem nezávislost, na
které je svoboda založena.

Hospodářství je založeno na určité
míře autarkie, tedy schopnosti nezá-
visle vytvořit zboží a služby vlastní pra-
cí pro sebe nebo pro nejbližší spo-
lečenstvo. To venkov ve velké míře
umožňuje, ale v současné době se tato
schopnost ztrácí neproduktivitou této
činnosti s ohledem na levné výrobky
a služby přijímané zvenčí. Dnes může-
me říci, že autarkie je spíše možnost,
která se na venkově dnes nevyužívá
v takové míře jako dříve, to znamená,
že pojem hospodářství zaniká, s ním
tedy i nezávislost a svoboda.

Člověk v městském prostředí je da-
leko nesvobodnější a závislejší přede-
vším proto, že většinou nevlastní pro-
středky, kterými by svoje prostředí sa-
mostatně ovlivňoval. Venkov tedy dá-
vá příležitost ke svobodnějšímu životu
nikoliv navyšováním prostředků, ale
tím, že výrobní prostředky jsou do-
stupné a samozřejmé (půda, prostor).

Pluralita vlastnictví

Venkov vlastnictví předpokládá. Drob-
né vlastnictví je typické pro náš ven-

kov, nežijeme v zemích plantáží tabá-
ku a cukrové třtiny. Venkov u nás je
spojen s vlastnictvím alespoň kousku
půdy a malého domku. Venkov tedy
znamená, na rozdíl od města, že obyva-
telé jsou vlastníky, do jisté míry nezá-
vislými na ostatních. To vytváří plurali-
tu moci nezávislých a svobodných lidí.

Protože člověk není jen materiálně
založený tvor nemající žádnou schop-
nost morálního chování, konzervativní
teorie tvrdí, že demokracie je založena
na pluralitě moci a určitém „prahu
pluralitní rovnováhy“ (viz moji knihu
Občanská obroda). V rámci plurality
v určitém právním a morálním pros-
tředí může být člověk s poměrně níz-
kým ekonomickým statusem mocen-
sky rovný (rovnováha moci) s člově-
kem mnohonásobně bohatším, jakmi-
le ovšem překročí určitý práh vlastnic-
tví vytvářející nezávislost. Ta se dosa-
huje na venkově daleko snadněji prá-
vě shora řečeným fenoménem „hos-

podářů“. Proto také selská a řemesl-
nická pluralitní společnost poté, co by-
ly zrušeny feudální povinnosti, byla
nejsvobodnější společností dějin. No-
vou nesvobodu přinesla průmyslová
revoluce a vznik závislých proletářů.
Právě díky nezávislosti byl venkov
vždy konzervativní, zvláště ve vztahu
k revolucím dotýkajícím se majetku,
ale revoluční v zájmu svobody a nezá-
vislosti na vyšších mocenských struk-
turách (selské bouře).

Subsidiarita

Pluralita se může projevit jen ve spole-
čenství, které má dostatečnou samos-
tatnost a pravomoci v rozhodování.
Centralizované státy, k nimž patří
i náš, a nebezpečné tendence nazna-
čující, že centrum by se ještě vzdálilo
(EU) a stalo se nedostupnější, mají
velký vliv na rozklad demokracie
a pluralitního cítění. Demokratický
režim má ve vhodném prostředí samo-
regulační a samoobnovitelnou schop-
nost. Je to dáno tím, že subjekty plura-
litní společnosti spolu soutěží jak
v rámci trhu, tak i ve svém mocenském
vlivu, a jsou dostatečně poučeny o ná-
sledcích případné anarchie při ztrátě
nadřízených pravidel. Proto nutí de-
mokraticky zvolené orgány, aby vytvo-
řily pravidla pro všechny přijatelná
a kontrolovatelná. Také vyžadují dodr-
žování těchto pravidel. Funkční plura-
litní společenstvo tedy zcela samo, bez
nějakých zásahů zvenčí, svoji demo-
kracii obnovuje a je k ní loajální, po-
kud jsou obyvatelé alespoň trochu kul-
turní a poučení. Horší situace nastává,
když obecní společenstvo dostatek
pravomocí nemá, o svém osudu neroz-
hoduje a žije z dotací, které dostává od
státu nebo superstrátu a jejichž veli-
kost nemůže ovlivnit. Starosta se stává
„vymahačem dotací“, úředníkem zna-
lým všech právních kliček a korupč-
ních cestiček na příslušný centrální or-
gán. Občany vyzvat k práci pro obec je
kontraproduktivní a směšné, protože
taková práce vlastně ani v tomto pros-
tředí nic podstatného neřeší, proto ob-
čané obvykle nic nedělají, ale spoléha-
jí na „vymahače“.

Jistota a útočiště v nouzi, autarkie

Vlastnictví nezávislé na finančních
ústavech, světových krizích a výkyvech
cen, vlastnictví dosažené poměrně
malými prostředky, šetřící výdaje a dá-
vající možnost se zajistit do určité míry
vlastní prací, vytváří jistotu. Autarkie
sice nemusí být ve funkčním tržním
mechanismu produktivní, nicméně

VENKOVEM MÁM NA MYSLI JAKÉKOLIV PROSTŘEDÍ, KDE ZELENÉ PLOCHY
PŘEVLÁDAJÍ NAD PLOCHAMI ZASTAVĚNÝMI A DEVASTOVANÝMI, TEDY
I PŘEDMĚSTSKÁ SÍDLIŠTĚ RODINNÝCH DOMKŮ, I KDYŽ UVEDENÉ ZNAKY LZE
S ÚBYTKEM VOLNÉHO PROSTORU POVAŽOVAT ZA PROPORCIONÁLNĚ SE
ZMENŠUJÍCÍ.

VLASTIMIL PODRACKÝ

spisovatel a publicista

Právě díky nezávislosti byl venkov
vždy konzervativní, zvláště ve vztahu
k revolucím dotýkajícím se majetku,
ale revoluční v zájmu svobody a nezá-
vislosti na vyšších mocenských struk-
turách (selské bouře).
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jakmile je onen vnější systém narušen
krizí, je autarkie záchrannou vestou.
Vzpomínám na svého strýce obchod-
níka, který v době hospodářské krize
ukončil činnost a odjel ke svým rodi-
čům na venkov. Tam už byly shromáž-
děny děti ostatních sourozenců, kteří
byli postiženi podobně. Prarodiče
vlastnictvím statku vytvářeli jistotu.
Své zemědělské produkty sice na trhu
díky krizi neprodali, ale uživili z nich
početné potomstvo. Něco vyměnili
s řemeslníkem za jeho služby. Jiné na-
jali za jídlo na přestavbu domu a tak,
vzhledem ke spoustě volných rukou
k práci, možná i na krizi vydělali. Tak
přežívali krizi oni i všichni v útočišti.

Lidská vitalita

Poněkud zjednodušeně, pouze na zá-
kladě převažujících znaků, lze tvrdit,
že venkov vychovává lidi svobodné,
pracující a se sklonem k tradicím; měs-
to vychovává lidi závislé, tělesně chát-
rající a bez vztahu ke svému okolí. Dě-
ti na venkově si hrají v potoku a staví
hráze. Rozvíjejí své přirozené schop-
nosti a mají pohyb. Děti ve městech si
hrají s počítačem, dívají se na televizi
a rodiče je vozí autem do různých kul-
turních kroužků, někdy i do cvičení,
které ovšem je obvykle jen přípravou
na profesionální dráhu v některém ze
sportovních klubů. Přirozený pohyb
a získávání manuálních dovedností
chybí. Těžko se můžeme domnívat, že
děti budou tělesně zdatné a zdravé, že
budou schopny si poradit s problé-
my bez technických vymožeností se
schopností improvizovat v nepřízni-
vých situacích.

Konzervativní hodnoty, tradice

Svobodný člověk obvykle více dodržu-
je tradice, protože jeho závislost na
vnějších vlivech tradice ohrožujících
a ničících na něj mají menší vliv. Proto
říkáme, že venkov tradice více dodržu-
je a je nositelem tradic. To vychází
z nezávislosti venkovanů. Vzdálenost
od center pokroku, jak technického,

tak kulturního, hraje v tom roli čistě
technickou, která se ovšem stále více
odstraňuje. Svoboda také určuje nezá-
vislost myšlení na druhých a schopnost
vytvářet si vlastní kulturní prostředí.
Svobodný člověk je obvykle ochoten
více poslechnout svých výchovou da-
ných idejí než těch, které přichází
z vnějšího světa.

Rodina na venkově

Princip hospodářské venkovské čin-
nosti předpokládá komplementární
model rodiny. Ten se vytvořil dlouho-
dobým vývojovým procesem jako nej-
produktivnější uspořádání. Všechny

jiné druhy partnerství byly vždy evo-
lucí odmítnuty a příslušníci takové
společnosti obvykle neměli dosti po-
tomstva a jeho správnou výchovu.
V naší dnešní společnosti, jak potvrzu-
jí všechny výzkumy, všechny ostatní
druhy partnerství, hlavně však neúpl-
né rodiny a rozvrácené rodiny, nepro-
dukují v průměru hodnotné potom-
stvo srovnatelné s komplementární
rodinou. Tak tomu bylo vždy a aby se
zbytečně neexperimentovalo s věcmi
dávno evolučně odvrhnutými, tradiční
řád komplementární model potvrdil
a institucionalizoval. Ekonomická vý-
hodnost doplňující dělby práce v ro-
dinném hospodářství potvrdila správ-
nost takového modelu rodiny jako or-
ganizační jednotky.

Pro komplementární model rodiny
vytváří venkov i dnes nejlepší prostře-
dí, protože tento model z tohoto pros-
tředí vzešel. Vše jako by do sebe zapa-
dalo. Rozdílnost muže a ženy v život-
ním poslání se doplňuje a nestojí proti
sobě. V širokém záběru prací je mož-
nost pracovní úkoly oddělit a vytvořit
specializaci. Do toho zapadá výchova
dětí k práci, tak nutné pro jejich zdra-
vý vývoj. Kreativita dětí v otevřeném

přírodním prostředí se může uplatnit
a vyvíjet správným směrem v oblasti,
kterou člověk vždy ovládal.

Závěr

Těžko navrhnout řešení k záchraně
venkova nikoliv jen jako romantické
kulisy za okny jedoucího automobilu,
rychlovlaku nebo jako prostředí pro
třítýdenní dovolenou. Globalizace
a veškerá opatření otevřeného světa
jdou proti všem atributům venkova,
které jsem uvedl. Dá se říci, ze kromě
některých zbytkových zemědělských
aktivit a turistických destinací je ven-
kov ztracen ve všech položkách. Po-
kud by se obnovila zemědělská výroba,
zase to bude jen fabrika na produkty.
Konzervativní pravice může jen usilo-
vat v rámci kulturních představ s urči-
tými dotacemi zachraňovat alespoň
něco, aby některé položky byly zacho-
vány a mohly být v budoucnosti snad-
no obnoveny v případě potřeby.

Jestliže jsem napsal, že se k venko-
vu vrátíme, myslím tím nejenom v pří-
padě krize jako k dočasnému útočišti,
jako chalupáři a chataři, ale trvale
v rámci „nadčasové společnosti“, tedy
společnosti, která nevede k zániku pří-
rodu a lidský rod. Doufám, že se tak
stane dříve, než se z nás stanou nepo-
hybliví a degradovaní lidé, že muži ješ-
tě budou mít nějaké sperma a ženy bu-
dou schopné porodit dvě až tři děti.
V podstatě nás může zachránit opět
jen venkov.

Ve své knize Návrat k domovu jsem
vyjádřil svoji představu ekologického
života „hospodářů“ na venkově v do-
bě, až budeme nuceni šetřit neobnovi-
telnými surovinami a venkovské pros-
tředí nám poskytne opět útočiště svou
„rozprostřenou energií prostředí“,
kterou poskytuje, aniž by to byl život
nekulturní a znamenal dřinu. Domní-
vám se, že k tomu dojít musí a proto je
nutno útočiště zachovat a nezdevasto-
vat. Nemám ovšem představu o tom,
jestli lidé do té doby budou ještě mít
schopnosti útočiště využít, ale dou-
fám, že alespoň někteří.

… NA VENKOV

téma

Pro komplementární model rodiny vy-
tváří venkov i dnes nejlepší prostředí,
protože tento model z tohoto prostředí
vzešel.
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Klasický liberalismus považuje za nej-
větší politickou hodnotu svobodu. Za
cíl politické společnosti považuje
ochranu svobody jednotlivce a jeho
přirozených práv, mezi nimiž těmi
hlavními jsou právo na život, osobní
volnost a soukromé vlastnictví.

Klasický liberalismus tudíž nelibě
hledí na státní regulace, které svazují
či porušují svobodu jednotlivce naklá-
dat se svým majetkem. Odpor proti ja-
derné energii či jaderným elektrár-
nám, odpor proti lovu velryb, odpor
proti kácení pralesů a zúrodňování
půdy či zvýšená ochrana zvířat před
právy lidí upravovat své pozemky jsou
tedy fenomény, na které klasický libe-
ralismus hledí nelibě.

Znamená to, že klasický liberalis-
mus stojí na straně „práva“ a „svobo-
dy“ znečiš�ovat životní prostředí růz-
nými exhaláty a emisemi?

Nikoli. Klasický liberalismus stojí
na straně vlastnických práv, tudíž jaké-
koli poškozování života, zdraví či
vlastnictví někým jiným je pro něj ne-
správné. Znečiš�uje továrna majetek,
pozemek či zdraví někoho v jejím oko-
lí? Pak onen člověk má mít právo
a možnost chránit sebe a svůj majetek
soudní cestou a vyžadovat od oné to-
várny kompenzaci za zničení svého
majetku a zdraví, případně až zastave-
ní jejího provozu.

Klasičtí liberálové chrání majetek

Jinými slovy, klasicky liberální ochra-
na životního prostředí je přes lepší
a dokonalejší vynucování vlastnických
práv. Cestou k ochraně životního
prostředí je privatizace onoho pros-
tředí, aby každý les, louka, pole, vodní
plocha měly svého vlastníka, který bu-
de mít vlastní zájem na tom, aby jeho
majetek nebyl poškozován.

Konzervatismus lze definovat
mnohem obtížněji; není ideologií, ný-

brž spíše postojem ke člověku a spo-
lečnosti, způsobem přemýšlení o nich.
Konzervatismus preferuje známé, tra-
diční a vyzkoušené před neznámým,
nejistým a nevyzkoušeným. Domnívá
se, že člověk není dokonalý, nýbrž je
bytostí morálně nedokonalou a inte-
lektuálně omezenou. Civilizace a spo-
lečnost jsou křehkými útvary, neustále
ohrožovanými impulsy ke zlému v člo-
věku a lidech. Zlo z člověka a tudíž ani
ze společnosti nikdy nelze definitivně
vymýtit, a proto jakákoli lidská společ-
nost bude vždy víceméně nedokonalá.
Přitom, samozřejmě, politickými pro-
středky nelze na zemi vybudovat ráj,
lze ale na způsobit peklo. Státní moc
by měla být tudíž omezena; stát by měl
být v rámci svých pravomocí silný, ale
množství těch pravomocí by mělo být
omezeno. Stát by se měl omezit na ga-
rantování práva a pořádku, ale neměl
by mít ambici společnost nějak formo-
vat. Měl by chránit to, co je, a co spon-
tánně vzniká, nikoli politickými expe-
rimenty tvořit novou společnost.

Ochrana životního prostředí jako
konzervativní projekt

Praktické postoje konzervativců jsou
různé. Jsou konzervativci více pater-
nalističtí, požadující energičtěji jedna-
jící stát na ochranu konkrétních ko-
munit, a pak jsou konzervativci více li-
berální, kteří méně důvěřují státu
a mají z něho a jeho experimentů oba-
vu. Proto i na ochranu životního pros-
tředí mají konzervativci různé názory.
Obecně, jsou méně liberální a více pa-
ternalističtější než klasičtí liberálové,
ale zároveň jsou méně etatističtí a glo-
balističtí než socialisté a environmen-
talisté.

Především je však nutno říci, že
ochrana – tj. konzervace – životního
prostředí konkrétních lidí je navýsost
konzervativním projektem. Ochrana

životního prostředí je stejně konzerva-
tivní jako ochrana všeho ostatního, co
je konzervativcům drahé – rodiny,
vlastnictví, kultury, morálky, tradice –
tj. všeho toho, co dělá naši společnost
naší společností.

Konzervativci mohou požadovat
více zákazů a místních regulací, než by
si přáli klasičtí liberálové. Ve svých cí-
lech jsou tudíž blíže environmentalis-
tům než klasickým liberálům. Co se
však týká motivace a prostředků, jsou
blíže liberálům. Od levicových envi-
ronmentalistů je oddělují dva rozdíly.

Za prvé, konzervativci chrání život-
ní prostředí pro člověka. Na prvním
místě jsou konkrétní lidé, ne abstrakce
jako ekosystém. Na druhou stranu en-
vironmentalisté chtějí chránit život-
ní prostředí pro životní prostředí, eko-
systém pro ekosystém. V pohledu
mnohých radikálních environmenta-
listů je člověk škodnou, před kterou
má být příroda chráněna. V pohledu
konzervativců má být příroda chráně-
na pro lidi.

Druhý rozdíl mezi konzervativci
a levicovými environmentalisty je ten,
že ti první myslí a jednají lokálně, za-
tímco ti druzí myslí a chtěli by jednat
globálně. Konzervativci jsou stoupen-
ci decentralizace a globální regulace
odmítají. Na druhou stranu levicoví
environmentalisté milují globální zá-
kazy a příkazy, jakož i vytvoření glo-
bálních nadnárodních institucí.

V některých situacích tak mohou
konzervativci více souhlasit s environ-
mentalisty než s liberály, ale v otázce,
zda restrikce lidské svobody za účelem
ochrany životního prostředí mají být
spíše na nižší než vyšší úrovni, zda spí-
še na lokální než globální, budou kon-
zervativci a klasičtí liberálové souhla-
sit spolu více a společně budou odmí-
tat sen levice, kterým je vytvoření glo-
bální, celosvětové autority regulující
naše životy pro naše dobro.

PRAVICOVÝ PŘÍSTUP
K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

DNEŠNÍ PRAVICE MÁ DVA HLAVNÍ PROUDY – KLASICKÝ LIBERALISMUS
A KONZERVATISMUS. JAKÝ JE JEJICH POHLED NA OCHRANU PŘÍRODY?

téma

ROMAN JOCH

ředitel Občanského institutu

Především je nutno říci, že ochrana ži-
votního prostředí konkrétních lidí je
navýsost konzervativním projektem.
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Politika českých Zelených se krok za
krokem přibližuje chování své němec-
ké matky. Po oslnivém vstupu (a v čes-
kém prostředí nekritickém hodnocení
zelených jako pravičáků) nastupuje
tvrdá obhajoba zelených témat – život-
ní prostředí, obnovitelné zdroje a lid-
ská práva, která s liberalismem či kon-
zervatismem nemá pranic společného.
Ani metody prosazování zájmů se ne-
liší a bohužel, jsou prodchnuty ideolo-
gií bez racionálního jádra.

ODS „zelené“ opovrhování liberál-
ním a střízlivým přístupem k ochraně
životního prostředí dosud ne úplně vy-
užila. Byla a je vnímána jako strana
města, kterou volí bohatí, vzdělaní
měš�ané, podporu venkovanů, kterým
na zdravém vzduchu a bezvadných
plodinách záleží přeci jen trochu víc
než měš�anům, však ODS získává
v omezenější míře. I to stojí za poráž-
kou ODS v krajských volbách a strana
proto musí, chce-li být dále nejsilnější
stranou, na zelená témata reagovat.

ODS je liberálně-konzervativní
strana. Klasicky liberální ideje, které
podstatná část členstva prosazuje, ma-
jí omezený potenciál neustálé inovace
(studnice není bezedná a ostatně
všichni, snad kromě komunistů, se na-
zývají liberály). Nová šance pro ODS
spočívá spíše v oprášení tradičních
konzervativních témat jako podpora
rodiny, lokálních svazků nebo země-
dělských usedlostí, rozvoji drobných
spolků, renesanci venkova a v nepo-
slední řadě také definování „pravico-
vé“ ochrany životního prostředí.

Životní prostředí? Šance pro ODS!

ODS jako by se dosud bála vystoupit
s alternativním pohledem na ekolo-
gii, než představuje její otec zaklada-

tel. V útrobách stranického progra-
mu navzdory tomu existuje konzerva-
tivní, střízlivý program, který chrání
přírodu a zároveň neubírá lidské svo-
body.

Je postaven na čtyřech artikulech:
� Životní prostředí chráníme pro člo-
věka, nikoli před člověkem.
� Ochrana životního prostředí je le-
gitimním veřejným zájmem, ostatní
veřejné zájmy jsou však neméně legi-
timní.
� Stát se má v ochraně životního pros-
tředí starat pouze o to, co nemůže lépe
obstarat někdo jiný.
� Ochrana životního prostředí a hos-
podářský rozvoj nemusejí být v proti-
kladu.

Autor konceptu, profesor Univer-
zity Karlovy a garant ekologického
programu ODS Bedřich Moldan, se
nebojí vyzvat k úspoře energie nebo
pohonných hmot, navrhuje stavbu níz-
koenergetických staveb a využití bio-
masy. Nezříká se však na druhou stra-
nu jádra a už vůbec nepopírá lidskou
svobodu nebo volný trh. Vychází totiž
z premisy, že člověk ke svému životu
zdravé prostředí prostě potřebuje.

Dosud však tento program nebyl
prakticky prezentován. ODS se totiž za
dobu své historie nezbavila nálepky vý-
hradně ekonomické strany a zákonitě

tak popudila ty, kterým se finančně ne-
daří a pro které neměla záložní téma.

ODS by měla následovat britské
konzervativce

ODS tak dnes stojí před rozhodnutím,
které v minulosti přijaly všechny velké
pravicové strany v Evropě. Změny ve
společnosti i šíře témat totiž dokazují,
že setrvání na rigidních ideových té-
matech je receptem pro strany menši-
ny, jako je třeba KDU-ČSL, pro vel-
kou stranu, která chce vyhrávat volby
a ne ustrnout na podpoře kolem dva-
ceti procent, by ale taková politika ne-
stačila.

Příklady z ciziny jsou nasnadě –
britská Konzervativní strana přizpůso-
bila v kolébce konzervatismu svůj pro-
gram tématům životního prostředí
a její popularitě u voličů to výrazně
pomohlo. Podobně úspěšná je němec-
ká CDU, která by se setrváním na ryze
křes�anských základech stylizovala do
role středně velké strany bez domi-
nantní pozice v pravém středu, jaké se
těší nyní. Pokud chce ODS zůstat do-
minantní politickou silou na pravici
v ČR, musí reagovat podobně. Pravi-
cové fundamenty svého programu
ODS naplňuje. Nabízet toho ale musí
víc. Důraz na spolupráci se zájmový-
mi organizacemi, zapojení veřejnosti
a v neposlední řadě vhodné uchopení
tematiky životního prostředí a venko-
va – to jsou témata, která dnes rozho-
dují volby v Evropě, a touto cestou se
musí vydat i ODS.

ZPRÁVA PAČESOVY KOMISE SVÉHO ČASU VYVOLALA V ČESKÉM POLITICKÉM
ÉTERU ŘÁDNÉ POZDVIŽENÍ. JAK BY NE – PŘEDSEDA AKADEMIE VĚD SÁHL

NA NEURALGICKÝ BOD VŠECH ZELENÝCH POLITIK.

MODRÁ A ZELENÁ
JDOU DOHROMADY

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Partneři
CEVRO

ODS se totiž za dobu své historie ne-
zbavila nálepky výhradně ekonomické
strany a zákonitě tak popudila ty, kte-
rým se finančně nedaří.
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V tomto kontextu je v současnosti
zmiňována zejména britská konzerva-
tivní strana po nástupu Davida Came-
rona. V tomto textu se budu zabývat
pouze touto druhou kategorií.

Nechci a nebudu zde rozebírat, na-
kolik je enviromentalismus slučitelný
s konzervatismem či liberalismem.
Budu se spíše zabývat konkrétní poli-
tickou strategií pravice vůči enviro-
mentalismu. Zcela kruciální otázky

tak zní, měla by pravice otevírat té-
mata ochrany životního prostředí?
Měla by se výrazněji profilovat tímto
směrem? A do třetice, měla by tato
témata tvořit základ její předvolební
agendy?

Každá pravicová strana, která má
ambici být catch-all-party, by zcela ur-
čitě měla mít program své ekologické
politiky. Pokud je taková strana ve vlá-
dě, měla by a pravděpodobně i musí
řešit ekologické problémy, protože ty
reálně existují. Ekologickými problé-
my mám na mysli celou škálu problé-
mů, od havárie ropného tankeru přes

nadměrnou hlučnost komunikací až
po čistotu ovzduší. A� už vláda k těmto
věcem zaujme jakýkoli postoj, je nut-
né, stejně jako v jakékoli jiné oblasti,
aby byla schopna svou politiku vysvět-
lit a prodat lidem.

Logicky zde tak existuje jistá profi-
lace tímto směrem. Otázkou spíše je,
nakolik je potřeba tyto změny akcen-
tovat? Domnívám se, že v případě, kdy
se na této problematice neprofiluje

žádná z relevantních stran a zároveň
existuje poptávka elektorátu po po-
stmateriální hodnotě ochrany životní-
ho prostředí, je pro pravici možné
a výhodné, jako právě v případě brit-
ských konzervativců v čele s Davidem
Cameronem, vydat se cestou akcenta-
ce témat ochrany životního prostředí,
boje proti globálnímu oteplování,
podpory emisním povolenkám a cel-
kově se tak posunout směrem ven
z tradičního prostoru vpravo. Cenou
za tento posun je pak právě ztráta, či
minimálně otupení dosavadního cha-
rakteru takovéto pravicové strany,

mnohdy zcela oprávněně spojená
s otázkou, zda je tato strana stále ještě
stranou pravicovou.

ČR není Británie

Rozdíl mezi situací v této věci je mezi
Británií a Českem dosti značný. V Bri-
tánii před nástupem Davida Camero-
na do čela Konzervativní a unionistic-
ké strany žádná jiná strana relevantní
na celostátní úrovni toto téma nevlas-
tnila, v Česku jej vlastní Strana zele-
ných. Téma ochrany životního pros-
tředí může jakákoli jiná strana akcen-
tovat silněji než Zelení jen stěží.

Navíc čeští Zelení nedosáhli svého
úspěchu ve volbách do PS PČR v roce
2006 díky svému zelenému programu,
ale díky tomu, že se jim podařilo získat
velkou část hlasů liberálních voličů
a voličů takzvané pravdy a lásky. Zele-
ní tak nebodovali v regionech s výraz-
nou ekologickou zátěží, jakými jsou
například Ústecký a Moravskoslezský
kraj (v Moravskoslezském kraji zazna-
menali dokonce nejslabší výsledek ze
všech krajů), ale hlavně v místech s vy-
sokou životní úrovní a tradičně silným
postavením ODS, jedná se zejména
o kraj Liberecký, o Prahu a další velká
města.

ODS by se určitě měla snažit otev-
řít nová témata, a to nejlépe v těch ob-
lastech, kde dosahuje na vládní úrovni
největších úspěchů. Zároveň by se mě-
lo jednat o témata, kterými lze oslovit
co možná nejširší vrstvy obyvatel.
I z výše uvedených důvodů se nedo-
mnívám, že se jedná o témata ochrany
životního prostředí. ODS samozřejmě
musí, jakožto catch-all-party, mít k té-
to problematice program, nicméně
ten by měl být jen doplňkem, a ne vlaj-
kovou lodí volebního programu. Nos-
ným tématem volební kampaně by se
spíše měla stát agenda práva a sprave-
dlnosti. Mám na mysli zejména pro-
blematiku vymahatelnosti práva, ale
i kriminality a korupce. Dokonce je ke
zvážení, zda by v rámci takovéto agen-
dy neměla být prosazována politika
známá jako třikrát a dost.

MATĚJ TRÁVNÍČEK

spolupracovník redakce

MĚLA BY ODS
ZEZELENAT?

V POSLEDNÍ DOBĚ JSME SVĚDKY JEVU ZNÁMÉHO JAKO ZELENÁNÍ PRAVICE.
V RÁMCI TOHOTO JEVU LZE PAK VYMEZIT PŘIBLIŽNĚ DVĚ KATEGORIE, ZA
PRVÉ UZAVÍRÁNÍ KOALIC MEZI PRAVICOVÝMI STRANAMI A ZELENÝMI A ZA
DRUHÉ, A TO ZEJMÉNA, PŘEBÍRÁNÍ EKOLOGICKÉ PROBLEMATIKY A „ZELENÉ“
AGENDY PŘÍMO DO PROGRAMU PRAVICOVÝCH STRAN.

téma

Každá pravicová strana, která má ambici být catch-all-party, by zcela určitě
měla mít program své ekologické politiky.
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Jaké jsou podle vás největší výzvy pro
dnešní pravici a jakou agendu by měla pre-
ferovat?

Zjistit, kolik pravicově cítících li-
dí tento národ vlastně má, co si před-
stavují pod pojmem pravicová politi-
ka a co od pravicové politické strany
chtějí. To by znamenalo provést po-
drobnou sondáž, která by ale nepod-
léhala nějakmu „přání otcem myš-
lenky“ a byla připravena přijmout
i věci nepředvídané a nepříjemné.

Co jsou největší problémy dnešní středoev-
ropské pravice a jak by je měla řešit?

Hlavní problém je nejasno, co
vlastně znamená pojem pravice a ja-
ký má úkol. Řešení by mohlo vypadat
takto: Definovat si pravicovou politi-

ku jako takovou politiku, která pod-
poruje, umožňuje a zvýhodňuje ne-
závislost co největšího počtu jednot-
livců na státu, jejich smysl pro osobní
odpovědnost, pracovitost, podnika-
vost a fair play. Ujistit veřejnost, že
pravicová politika zvýhodňuje všech-
ny, kdo jsou ochotni takovou odpo-
vědnost za sebe přijmout, ne jen ně-
jakou vyvolenou kastu novozbohatlí-
ků, jak se velká část veřejnosti do-
mnívá. Zamyslet se nad tím, jak se
mohlo stát, že většina dnešní mláde-
že, už vyrostlé ve svobodě a demo-
kratickém kapitalismu, touží po bez-
pečném zaměstnání ve státním sek-
toru (viz nedávnou sondáž) – a jak
tuto mládež získat pro dobrodruž-
nější život odpovědnosti, podnika-
vosti a ochoty riskovat. Vyhledat do-
statečný počet charismatických a ko-
munikativních – a pokud možno mo-
rálně nepošpiněných – osobností,
které by takovou politiku dokázaly
táhnout. Hledat je nejraději už v té
nejmladší generaci třicátníků, a úpl-
ně nejraději takových, kteří jsou tro-

chu protřelí světem, jazykově vyba-
vení a mají nějaké zkušenosti v sou-
kromém podnikání nebo manage-
mentu. Zkušené a osvědčené kon-
zervativní staříky si nechat v zákulisí
na mudrování v nějakém tom think-
-tanku – pokud mezi nimi ještě ne-
najdou nějakého Masaryka, Chur-
chilla, Reagana nebo Thatcherovou.
Morálně zbankrotované politiky po-
slat do Bruselu nebo na Floridu.

Jak by pravice měla reagovat na tzv. zelená
témata (ekologie, globální oteplování, ze-
mědělství…)? Měla by je odmítnout, nebo
zahrnout do svého programu?

Konzervatismus je o konzervová-
ní hodnot, tedy i životního prostředí,
ne-li životního prostředí především.
Všechna „zelená“ témata, která dá-
vají konzervativní smysl, by si pravi-
ce měla přejmenovat na „konzerva-
tivní“ a jako taková je prezentovat.
Přistupovat k nim věcně a prakticky
a oprostit je od levicového politika-
ření, ideologizování a totalizování.

Domníváte se, že by pravice měla být/bude
více založena na křes
anství?

Říkejme tomu raději „tradiční
biblické hodnoty“, abychom pravici
nezužovali jen na křes�any, to by
u převážně agnostických Čechů
mohlo propadnout, viz KDU-ČSL.
Důstojnost jednotlivce, odpověd-
nost za sebe i za druhé, nepokradeš,

nezavraždíš, nevyslovíš křivého svě-
dectví proti bližnímu, nečiň druhým,
co nechceš, aby oni činili tobě, a tak
dále jsou hodnoty, na kterých stojí
klasický evropský konzervatismus,
který není výlučně křes�anský, a do-
konce ani judeo-křes�anský, a v čes-
ké kultuře a pedagogice jej najdeme
nejen v Komenském, ale třebas i ve
foglarovkách. Čte je dnes vůbec ještě
někdo?

Mohl byste nám popsat ideální středoev-
ropskou pravicovou stranu podle vašich
měřítek (co se programu, strategie či lídrů
týče)?

V kostce řečeno v minulých odpo-
vědích. Jednotlivé detaily politiky
a strategie by musely vycházet z jas-
ných principů, viz předchozí odpo-
vě	. Jakmile víte, na jakých princi-
pech stojíte a z jakých nemůžete sle-
vit ani v tom „umění kompromisu“,
politika a strategie se dělají snadněji
a logičtěji.

Co považujete za nejdůležitější události pro
pravici v roce 2008 a jak ji ovlivnily (pozitiv-
ně/negativně)?

Pro českou pravici určitě dvojná-
sobné volební fiasko ODS, které by
mělo pravicí zatřást víc, než si dosud
připouští, protože jí skutečně hrozí
zánik. V evropské pravici všeobecně
vnímám v roce 2008 silný posun do-
leva, viz nominálně pravicové politi-
ky jako jsou Sarkozy a Merkelová.
Zdá se, že evropská pravice ztratila
vizi oněch pravicových principů
a zbylo jí jen to umění kompromisu,
které ale moc neumí, takže je nemá
čím vyhrát.

Benjamin Kuras (*1944)
• britsko-český spisovatel, novinář

a dramatik
• někdejší redaktor anglického

vysílání Československého
rozhlasu v Praze a české redakce
BBC v Londýně

• autor třinácti anglicky psaných
her

• držitel ceny Wald Press Award
(2004)

• člen redakční rady měsíčníku
51pro

ROZHOVOR
Benjamin Kuras / Pravice by
měla ujistit veřejnost, že zvýhod-
ňuje všechny zodpovědné

REDAKCE

CEVROREVUE

Klasický konzervatismus není výluč-
ně křes�anský ani judeo-křes�anský
a v české kultuře jej najdeme nejen
v Komenském, ale třebas i ve foglarov-
kách. Čte je dnes vůbec ještě někdo?

V evropské pravici všeobecně vnímám
v roce 2008 silný posun doleva, viz no-
minálně pravicové politiky jako Sar-
kozy a Merkelová.
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EVROPSKÁ UNIE

ZMĚNÍME UNII. ALE NEJDE TO NARÁZ

Zásadně nesouhlasím s tím, aby novi-
náři byli trestáni za zveřejňováni po-
licejních odposlechů. Novelu trestní-
ho zákona, podle které by žurnalista
mohl být odsouzen k pětimilionové
pokutě nebo dokonce k pěti letům vě-
zení, nepodpořím.

Jedním z důvodů je fakt, že by to
znamenalo omezení svobody projevu,

které v jiných evropských zemích ne-
má obdoby. Praxe navíc ukázala, že
zveřejnění odposlechů může být ně-
kdy i v celospolečenském zájmu. Na-
příklad jenom díky nim se podařilo
odhalit rozsáhlou korupci v českém
fotbale.

Nejdůležitější ovšem je, že lidé
z médií by se bez policistů k odposle-

chům nedostali! Je tedy na minister-
stvu vnitra a vedení policie, aby přijaly
taková opatření, která by zamezila je-
jich úniku. Jestliže se to nepovede,
pak je na Inspekci ministerstva vnitra,
aby našla viníky.

Avšak šikanování novinářů za chy-
by jiných považuji za velice neš�astné
a špatné.

NEPODPOŘÍM TRESTY NOVINÁŘŮ
JIŘÍ POSPÍŠIL

senátor

V podzimních volbách předvedla
ČSSD schopnost vcítit se do nálady
voličů, zjistit si, na jaké struny v da-
nou chvíli zabrnkat, a postavit na
tom volební strategii. Populismus?
Možná. Ale zafungoval. Z tohoto úh-
lu pohledu ale nelze dost dobře po-
chopit jednu věc – takzvanou „evrop-
skou“ politiku ČSSD.

Nejde jen o fakt, že tato strana ne-
má na EU žádný autentický názor.
Vše, co ČSSD říká o EU, je jen pa-
pouškování frází z materiálů Socia-
listické Internacionály. Ještě nikdy
se nestalo, aby se ČSSD kriticky po-
stavila čemukoliv, co přichází z Bru-
selu.

Hlavně však voliči ČSSD – jak vy-
plývá ze všech průzkumů – tuto ofi-
ciální stranickou linii nesledují. Jsou
vůči EU daleko ostražitější, nechtějí
euro ani Lisabonskou smlouvu.

ODS má jiný problém. Její evrop-
ská doktrína je dobře teoreticky pro-
pracovaná, autonomní a realistická,
reflektující národní zájmy. Ale při-
pravovali jsme ji v době, kdy jsme si
užívali jistého „komfortu“ opozice.
Ve chvíli, kdy se ODS dostala k výko-

nu exekutivní moci, narazila tato její
doktrína na limity evropské „reálpo-
litiky“, dané tlakem silné eurofede-
ralistické hobby doma i v zahraničí
i zájmy velkých evropských hráčů
(Německo, Francie).

Na tuto situaci jsme nebyli připra-
veni a současná vzrušená vnitrostra-
nická debata o Lisabonské smlouvě
to ilustruje víc než názorně. Přitom
jednou z největších bolestí české po-
litické současnosti je neexistence zá-
kladního zahraničněpolitického ev-
ropského konsensu – nebo alespoň
sblížení – mezi dvěma nejsilnějšími
politickými stranami. Je to vůbec
myslitelné a dosažitelné?

Ale ano. Nevyhnutelná změna
těsného sociálně-inženýrského euro-
federalistického paradigmatu smě-
rem k volnějšímu svazku evropských
států totiž postupně přichází. I zmí-
něná Lisabonská smlouva na ni zadě-
lává tím, jak akcentuje roli několika
velkých členských zemí EU, a tedy
silnější prosazování jejich národních
zájmů, které si bezpochyby vyžádá
stejnou odpově	 od ostatních. Také
řešení současné finanční krize se bu-

de odehrávat spíše podle hesla „bliž-
ší košile nežli kabát“, tudíž v režii
jednotlivých národních egoismů,
a povede spíše k fragmentaci EU.

Kvůli tomuto vývoji a také kvůli
svým voličům bude ČSSD muset ča-
sem opustit své nepřirozené, zvenčí
importované eurohujerství a přistou-
pit na realističtější platformu. Pro
pragmatika moci Jiřího Paroubka to
určitě nebude žádný problém (na
rozdíl od eurofanatika Zaorálka).
ODS si zase bude muset zvyknout na
to, že zmíněná změna evropského
paradigmatu nepřijde žádným „vel-
kým skokem“, ale postupně, po eta-
pách, či spíše po drobných krůčcích.

Pokud bude ODS ve vládě, její
možnosti k prosazování vlastní euro-
realistické politiky budou vždy ome-
zeny. S tím je třeba se vyrovnat a ne
hned křičet o zradě programu. Roz-
hodně by se však ODS neměla ne-
chat svést mediálním vábením čes-
kých eurofilů po jakési „emancipaci
od Klause“. Naopak, jeho názory by
si měla i nadále ponechat ve své po-
myslné genetické výbavě. Budou se
hodit.

JAN ZAHRADIL

předseda české národní

delegace v EP
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KRAJE/OBCE

ŠPINAVÉ ČISTKY ZAČALY
KAREL ŠEBEK

senátor za Benešovsko

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde,
někdo si ji pro jistotu nosí s sebou. Ji-
nak neumím popsat chování mgr. Vác-
lava Klause, který na svém blogu popsal
jednání oblastního sněmu ODS Prahy
8, na kterém se zdržel jenom chvíli,
zhruba jednu třetinu. Začátek mu zřej-
mě „věrně“ reprodukoval nebo snad
nahrál někdo jiný. Podobně zkarikovat
lze téměř každé jednání, každou schůzi,
a proto bych na to ani nereagovala.

Nebýt jedné zarážející věci. K nej-
většímu pobavení posloužili lidé, kteří
si to opravdu nezaslouží. Jeden z „dů-
chodců“ je pětaosmdesátiletý politický

vězeň, zavřený komunisty hned v roce
1948, druhý je třiaosmdesátiletý, bývalý
federální poslanec, jehož při čistkách
po čtyřicátém osmém vyhodili z vysoké
školy. Nedávno byl jako člen Pražského
akademického klubu sdružujícího stej-
ně postižené kolegy přijat na Pražském
hradě prezidentem. Je možné se těmto
lidem divit nebo dokonce vysmívat, že
právě dnes, v době, kdy KSČM vstoupi-
la do několika krajských vlád a směřuje
i do té celostátní, cítí potřebu varovat
před nebezpečím tohoto vývoje?

Před jednáním oblastního sněmu
proběhly sněmy místních sdružení

a všichni přítomní měli možnost, a také
jí využili, vyjádřit se ústně i v písemné
anonymní minianketě k věcem jako
předčasné volby, možnost velké koali-
ce, zdravotnické poplatky, radar, Lisa-
bonská smlouva i ke kandidátům na
předsedu a místopředsedy. Hlasující
delegáti na oblastním sněmu jenom po-
tvrdili to, co bylo výsledkem místních
sněmů. Nevím, proč to tedy mgr. Klaus
nazval volebním debaklem.

Resumé: Klobouk a hůl jsou výsost-
né znaky gentlemana, k mgr. Klausovi
nepatří.

ANALÝZA VOLEBNÍHO DEBAKLU
V BOHNICÍCH?

ALENA PALEČKOVÁ

senátorka

Jen několik minut stačilo novopečené-
mu středočeskému hejtmanovi Davidu
Rathovi (zvolen 26 hlasy ČSSD a 10
hlasy KSČM), aby se seznámil s hlaso-
vacím zařízením v jednacím sále a jen
několik hodin v nové funkci mu stačilo
k tomu, aby vydal zcela zásadní rozhod-
nutí o odvolání všech ředitelů stávají-
cích pěti krajských nemocnic. Z časové-
ho sledu a podle dostupných informací
nelze tento krok hodnotit jinak než ja-
ko unáhlený, neš�astný a potažmo špi-
navý.

Otázce zdravotnictví věnovalo mi-
nulé vedení kraje v čele s Petrem Ben-
dlem vždy mimořádnou pozornost.
Koncepce zdravotnictví se tvořila dlou-
hé měsíce a vycházela z podrobné ana-
lýzy současného stavu. Než se přistou-
pilo k redukci na pět páteřních kraj-
ských nemocnic, proběhl bezpočet se-
minářů a jednání a konečné rozhodnutí
bylo dílem navýsost kolektivním. Jak se

dnes ukazuje, bylo to rozhodnutí
moudré a správné. Zvolená forma pře-
vedení na akciové společnosti zajiš�o-
vala standardní a průhledné hospoda-
ření s veřejnými prostředky. Žádná dal-
ší privatizace uvedených nemocnic ne-
hrozí, nebo� jediným vlastníkem akcií
zůstává kraj jako samosprávný celek.

K 24. listopadu 2008 byly krajské
nemocnice stabilizovaným pilířem stře-
dočeského zdravotnictví s vyrovnaným
hospodařením a dobrou perspektivou,
které nepotřebují žádnou šokovou te-
rapii. Odvolání všech pěti ředitelů na-
jednou je krok těžko pochopitelný
a odůvodnitelný. Zajisté nikdo není do-
konalý, ale za každým ředitelem stojí
názorné výsledky jeho práce. Napří-
klad nejmenší z krajských nemocnic –
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Bene-
šov získala dvakrát po sobě prvenství
v nezávislé anketě o kvalitě péče a spo-
kojenosti pacientů.

Zdravotnictví je obor, který pečuje
o tu nejcennější hodnotu každého člo-
věka – o zdraví, o život. Jako takové by
mělo být prosto politických třenic
a soubojů, jakož i osobní zášti. Jinak
tím trpí nejen samotný personál, ale
především na kvalitě péče závislí pa-
cienti. Nikdy v osmileté historii středo-
českého kraje se o nemocnicích neroz-
hodovalo unáhleně, od stolu a bez širo-
ké diskuse. David Rath odvolává
všechny ředitele najednou, aniž se ob-
těžoval na vlastní oči se přesvědčit
o pravém stavu věci. Snad jedině ve vá-
lečném stavu platí, že lepší je špatný
rozkaz než žádný. Zdá se, že pan pod-
nikatel, městský zastupitel, poslanec
a nyní i hejtman David Rath vidí nepří-
tele v každém, kdo má jen trochu odliš-
ný názor. Patrně to není příliš dobrá de-
viza pro zastávání tak odpovědné funk-
ce, jako je vedení a správa kraje. To
ostatně ukáže čas.
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Jednou ze zajímavých, u nás stále opo-
míjených součástí politických kampa-
ní je i zapojení dobrovolníků. To má
tradici zejména na anglo-amerických
politických trzích, nicméně v posled-
ních letech se s úspěchem rozšířilo
i do kontinentální Evropy. Je proká-
záno, že existuje skupina lidí, kteří
jsou ochotni se zapojit do volebních
kampaní bez toho, aby se stali členy
nějaké politické strany. Rozsáhlý vý-
zkum v České republice ukázal, že
u nás se tento potenciál blíží 10 % po-
pulace.

Americké prezidentské volby

Opravdovým mistrem oboru se ukázal
tým Baracka Obamy. Způsob, jakým
dokázal do kampaně zapojit dobrovol-
níky, byl obdivuhodný a zasloužil by si
samostatnou studii. V rámci tohoto
článku si připomeňme alespoň někte-
ré hlavní body. Je to zejména využi-
tí internetu, který hraje nepostrada-
telnou úlohu a plní organizační, in-
formační, komunikační a komunitní
funkce. Ukázku z internetové stránky

projektu my.barackobama.com (zkrá-
ceně MyBO) vidíte na obrázku 71. Ce-
lý projekt byl fenomenálně úspěšný,
pokračuje i po volbách a má ambici
stát se novou sociální sítí. Dalším té-
matem je organizace a školení dobro-
volníků. Obama k tomu uspořádal již
v létě 2007 sérii tréninků pod názvem
Camp Obama (obr. 2).

Příklady z Německa

Přílišná „americkost“ bývá někdy pro-
blémem pro uznání metod práce s do-
brovolníky. Ukažme si tedy i několik

příkladů ze sousedního Německa. Po-
stoje k zapojení dobrovolníků byly
u našich sousedů obdobně chladné ja-
ko u nás. Situace se začala lámat v ro-
ce 2005. CDU vyslala své pozorovate-
le pro zkušenosti do USA i Británie

a poprvé si vyzkoušela takovýto pro-
jekt v zemských volbách v Severním
Porýní-Vestfálsku (Team NR Win –
obr. 3) v roce 2005. Plné nasazení po-
tom nastalo v celostátních volbách na
podzim téhož roku (teAM Zukunft –
obr. 4).

CDU již zbrojí na volby v roce 2009

Německo čeká supervolební rok 2009.
Kromě voleb do EP v červnu jsou na-
plánovány i parlamentní volby na
27. září. Očekává se obdobně těsný
souboj jako v roce 2005. A v takových
soubojích záleží na každé maličkosti.
CDU proto představila svůj tým již na
sjezdu ve Stuttgartu na přelomu listo-
padu a prosince 2008. Projekt dobro-
volníků dostal název teAM Deut-
schland 2009. Hned v prvních dnech se
registrovalo přes 2000 lidí a strana si
tentokrát připravila na webové strán-
ce týmu šestimístné počítadlo (v roce
2005 měl teAM Zukunft více než
30 000 členů). Prvních 500 dobrovolní-
ků dostalo oranžové triko s číslem
(obr. 5 a 6).

POLITICKÁ REKLAMA
Zapojení dobrovolníků – nedílná součást politického marketingu

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

Obr. 1: Projekt MyBO
my.barackobama.com

Obr. 2: Logo Campu Obama

Obr. 3: Team NR Win v Severním
Porýní-Vestfálsku

Obr. 4: Angela Merkelová obklopená
členy teAMu Zukunft; Berlín 2005

Obr. 5: On-line registrace teAM Deut-
schland pro supervolební rok 2009

Obr. 6: Prvních 500 dobrovolníků
dostalo číslovaná trička

Je prokázáno, že existuje skupina lidí,
kteří jsou ochotni se zapojit do voleb-
ních kampaní bez toho, aby se stali
členy nějaké politické strany. U nás se
tento potenciál blíží 10 % populace.
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JAN KERNER

starosta Loun

OLDŘICH VLASÁK

poslanec EP za ODS

ZDENĚK BOHÁČ

poslanec PČR

CO VÁS NEJVÍC POTĚŠILO A ZKLAMALO V ČESKÉ POLITICE V ROCE 2008?

Nejvíc mě potěšilo, že se ODS na svém kongresu
nakonec dokázala docela elegantně vypořádat
s nečekaně tvrdou ranou, jakou bezpochyby byl
debakl v podzimních volbách.

Největším zklamáním pro mě je trvající ne-
souhlas vedení ČSSD s instalací radarové zá-
kladny NATO na našem území, který vnímám jako
přímé ohrožení budoucnosti mé i mých dětí.
O co méně racionálních argumentů, o to větší ná-
tlak na vlastní poslance, aby drželi stranickou
linii.

Když zhodnotím politické dění v průběhu roku
2008 z pohledu celé ODS, asi nejpříjemnějším
okamžikem byla inaugurace prezidenta ČR, kdy
došlo ke zvolení našeho kandidáta profesora
Václava Klause. Osobně mám velkou radost z to-
ho, že veškeré aktivity v souvislosti s českým
předsednictvím Evropské unie probíhají bez pro-
blémů a že je tato agenda v dobrých rukou. Jsem
také rád, že se konečně poprvé začaly provádět
viditelné změny v policii a byly realizovány změ-
ny v oblasti sociální, které jsou založeny na moti-
vaci k práci a podpoře rodin s dětmi. Mrzí mě, že
přestože naše záměry v reformách zdravotnictví
jdou principiálně správným směrem, nedokázali
jsme o těchto krocích přesvědčit veřejnost, což
se částečně projevilo i na výsledcích regionál-
ních voleb. A právě výsledky podzimních voleb,
zvláště v mém regionu a městě Hradci Králové,
kde vždy od roku 1989 vítězila pravice, jsou pro
mě asi největším zklamáním roku 2008.

Těch radostí a strastí v roce 2008 jsme společně
zažili opravdu nemálo. Bohužel, strasti v tomto
roce převládaly. Co mne opravdu v závěru roku
na parlamentní půdě potěšilo, bylo prosazení
státního rozpočtu i daňových novel, což považuji
za oživení modelu trojkoaličního, respektive čtyř-
koaličního vládnutí. Co mne netěší, a to považuji
za značné zklamání, je otálení koalice v otázkách
amerického radaru na našem území či vyslání
vojáků do zahraničních misí.

anketa pro 3

� Kde musí pravice hledat své štěstí,
MF Dnes, 5. 12. 2008, Ladislav Mrklas

Jestli sociální demokraté pod Jiřím
Paroubkem něco zvládli, pak je to cho-
vat se ke svým voličům jako obchodník
k zákazníkovi, jako podnikatel ke klien-
tovi. Aspoň naoko mu vycházet vstříc.
Pracovat s prvky politického marketin-
gu. Něco takového zatím ODS nedoká-
zala. Je jasné, že na rozdíl od sociální
demokracie ODS nemůže přicházet
s tak jednoduchými a populistickými ře-
šeními. Proč by však pravicová strana
neměla bránit zájmy lidí, kteří od ní ne-
chtějí nic jiného, než aby se o ni mohli
opřít v horších časech? I ODS musí uká-

zat, že „dělá něco pro lidi“, by� to bude
něco jiného, než nabízí ČSSD. Pokud
tuto výzvu nepřijme, čeká ji vlna těžkých
volebních porážek a vyklizení dosud
unikátních pozic.

� Hodno�me porážku ODS racionál-
ně, Neviditelný pes, 5. 12. 2008, Zby-
něk Klíč

� Pálenka, modrá punčocha a možná
přijde i zvíře, MF Dnes, 5. 12. 2008

� Skutečná strana je taková, která
přežije svého zakladatele, MF Dnes,
5. 12. 2008, Ladislav Mrklas

Odchod Václava Klause z funkce
čestného předsedy znamená, že ODS
udělala další krok na cestě ke skutečně
dospělé straně. Někteří politologové
dokonce říkají, že skutečnou stranou se
dá nazvat pouze taková strana, která
přežije svého zakladatele a vůdce.

Na stranu je poněkud kuriózní pro-
hlášení Václava Klause, že mu již delší
dobu dělá identifikovat se s kroky ODS,
vezmeme-li v potaz, která strana mu
opakovaně umožnila zvolení preziden-
tem republiky. Předpokládám, že ODS
tento krok příliš neuškodí. Dokonce by
jí pomoci u voličů středu, kterým někte-
ré Klausovy názory vždycky vadily.

v prosinci
CEVRO V MÉDIÍCH

REDAKCE

CEVROREVUE
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PŘÍKLADY ZELENÉ POLITIKY
STRATEGIE BRITSKÝCH KONZERVATIVCŮ

PŘEDSEDNICTVÍ MICHAELA HOWARDA

Britská konzervativní strana má dlouholetou a koherentní po-
litiku ochrany životního prostředí, jak je možno se přesvědčit
z politických dokumentů nebo volebních programů. Její ne-
dávný předseda, Michael Howard, zdůrazňoval ve svých pro-
jevech povinnost rozumně chránit přírodu a přírodní suroviny
před přílišným rozvojem a využíváním. Konzervativní strana již

od počátku 80. let podporovala zákaz freonů (Montrealský
protokol) a stála v čele zemí, které podporovaly vyjednávání
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Tato vláda vzala vážně hrozbu globálního oteplování a na
Summitu Země v Rio de Janeiru unilaterálně vyhlásila v roce
1992 stabilizační cíl emisí skleníkových plynů. Vedle využí-
vání obnovitelných zdrojů zdůrazňovala nutnost zvyšování
bezpečnosti jaderných elektráren jako důležitého zdroje
elektrické energie, který neemituje škodlivý oxid uhličitý.
Sám Howard, který byl v minulosti ministrem životního pros-
tředí britské konzervativní vlády, přesvědčoval amerického
prezidenta Bushe staršího, aby klimatickou úmluvu OSN po-
depsal.

Mezi další úspěchy konzervativ-
ců v této oblasti patří zavedení
bezolovnatého benzínu, legis-

lativa na ochranu přírody a krajiny, nakládání s odpady
a vyčištění řek, které byly v 60. a 70. letech nesmírně znečiš-
těny vypouštěnými odpadními vodami. Losos se do Temže
vrátil díky rozsáhlému konzervativnímu programu revitalizace
říčních toků. Obdivovatelé Margaret Thatcherové by si měli
prostudovat volební programy konzervativců z 80. let, kde
můžeme číst například o rozšíření ploch chráněných území
a ochranu zelených pásů měst (včetně stomořadí a živých
plotů) před zábory krajiny pro megalomanskou výstavbu
obytných čtvrtí podporovanou labouristy, posílení nepro-
dukčních funkcí zemědělství v péči o krajinu (program
Countryside Stewardship) nebo o ochraně zvířat před týrá-
ním ve velkochovech a laboratorních výzkumech. Britští
konzervativci již v 80. letech požadovali informace pro spo-
třebitele o jakosti potravin, zprůhlednění hospodaření
s veřejnými rozpočty v oblasti čištění měst a odvozu od-
padků, podporu MHD a železnic, obnovu zdevastovaných
ploch (brownfields) a tak dále.

Ve srovnání s koncem 70. let se v polovině osmdesátých le-
tech zdvojnásobil rozpočet na ochranu přírody a krajiny (Ru-
ral Environmental Action Scheme). Vláda Margaret Thatche-
rové zveřejnila v roce 1990 první souhrnnou zprávu o stavu ži-
votního prostředí (White Paper on Environment). Tato vláda
vytvořila jednotnou inspekci životního prostředí a zavedla
koncept integrované prevence, který prosadila v EU jako
Směrnici o IPPC. Mezi environmentální agendu britských
konzervativců patří také přísnější regulace geneticky modifi-
kovaných potravin a zemědělských výrobků. Konzervativci
chrání na základě rozumně uplatňovaného principu předběž-
né opatrnosti nejen britské zemědělce a krajinu (například
před nesmyslnou výstavbou větrných elektráren), ale přede-
vším spotřebitele a vlastníky. Na druhou stranu konzervativci
podporují energetické využití odpadu za podmínek, které
nepovedou k toxickým emisím.

PŘEDSEDNICTVÍ DAVIDA CAMERONA

Část programu Konzervativní strany věnovaná převážně en-
vironmentálním problémům se jmenuje Kvalita života (Quality
of Life) a v programu strany se objevuje na druhém a v někte-
rých případech na třetím místě, tzn. před částmi věnovanými
veřejným službám, bezpečnosti země či sociálním otázkám.

Je rozdělena do sekcí (význam sekcí je vyjádřen pořadím):
klimatické změny, energie a energetika, potraviny a zeměděl-
ství, tvorba životního prostředí, doprava, odpady, voda a do-
brý život. Za hlavní otázku kvality života jsou považovány prá-
vě klimatické změny a jejich důsledky. Konzervativní strana
tedy – pohlížíme-li na strukturu programu – považuje environ-
mentální problémy za velmi důležité, i když ne za nejdůležitěj-
ší, přičemž problém klimatických změn je ve škále otázek kva-
lity života na prvním místě.

Cameron se v minulosti sešel s představiteli nejvýznamněj-
ších britských ekologických organizací jako Greenpeace,
Přátelé Země nebo WWF. Na pozvání WWF se dokonce vy-

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Moje
peníze v bezpečných rukou. Konec ekonomické nekompetenci
a dalšímu nezodpovědnému zadlužování.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Kampaň
za záchranu Capstonského údolí. Medwayští konzervativci vedou
důležitý boj.
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Y KONZERVATIVNÍCH STRAN
pravil do polárních oblastí a diskutoval s experty o problé-
mech vlivu změny klimatu a toxických látek na přírodu a oby-
vatele těchto oblastí.

Cameronem vedení konzervativci také ustavili Skupinu pro
globalizaci a světovou chudobu (Globalisation and Global
Poverty Group) nebo Skupinu pro kvalitu života (Quality of Li-
fe Policy Group), která má navrhnout strategii dlouhodobě
udržitelného rozvoje, včetně omezení emisí skleníkových
plynů. Aby byly tyto skupiny brány vážně, přizvali konzerva-
tivci i respektované osobnosti mimo vlastní stranu například
editora časopisu The Ecologist Goldsmithe nebo rockera
a organizátora koncertu LIVE 8 Geldofa.

STRATEGIE DÁNSKÝCH KONZERVATIVCŮ
Konzervativci šli do voleb v únoru 2005
s pěti tématy. Vedle snížení daní to bylo
posílení rodin, zvýšení výdajů na zdravot-
ní péči a investování do péče o starší lidi
tak, aby se o ně místo veřejných domovů

důchodců starali individuální pečovatelé docházející k nim
domů. A konečně téma zlepšení životního prostředí.

Dánští konzervativci chtějí v příštích čtyřech letech utratit v té-
to oblasti celkem o miliardu dánských korun víc, než kolik se
utratilo v rozpočtech minulých let. Investovat se má do zřízení
nových národních parků, výsadbu lesů kolem měst jako
zdroje příjemného prostředí a filtrování pitné vody, do no-

vých technologií pro růst ekonomiky, ale bez růstu zátěže
na životní prostředí. Dále má docházet k obnově poškozené
přírody a zpřísnění standardů v zemědělství.

Konzervativci také deklarovali, že je třeba chránit prostředí
k životu pro další generace. K tomu je nutno doplnit, že jde
o prostředí pro nás stejně jako pro další generaci – egoisticky
je nutno hlídat stav prostředí pro nás, ne pro děti roku 2050.

STRATEGIE NORSKÝCH KONZERVATIVCŮ
Velmi inspirativní je postoj k životnímu
prostředí, který zaujímá HOYRE, konzer-
vativní strana Norska. Založil ji norský po-
litik Emil Stang již v roce 1884, tedy v ro-

ce, kdy vznikla v Norku parlamentní demokracie. HOYRE zís-
kává kolem 20 % voličských hlasů. Strana deklaruje ve svém
programovém dokumentu podporu ekonomického růstu,
aby nedocházelo k nezaměstnanosti a společnost se mohla
rozvíjet. Klade důraz na sociální služby a bezpečnost občanů.
Mezi programovými principy zdůrazňuje nedotknutelnost
soukromého vlastnictví, odpovědnost, hospodárnost a opatr-
né využívání přírodních zdrojů.

Princip předběžné opatrnosti vyjadřuje odmítáním neuváže-
ného užívání genových manipulací, které by mohly být zne-
užity k měnění přirozeného genetického dědictví jedinců. HO-
YRE zdůrazňuje, že vývoj a zavádění genových technologií
představuje etickou a morální výzvu a neměly by tedy probí-
hat jen pro zvýšení ekonomické výkonnosti. Ekonomický růst
by neměl překročit rozumné meze a krátkodobý blahobyt, re-
spektive snaha vytvářet nová pracovní místa nesmí ohrozit
dlouhodobé požadavky ochrany zdraví a životního prostředí.

Jako prostředek ke zdravému ekonomickému vývoji, který
neohrožuje životní prostředí, vidí HOYRE znalostní ekonomi-
ku založenou na nových technologiích. Díky této konzistent-
ní, srozumitelné a na konzervativních zásadách založené poli-
tice orientované na široké spektrum voličů patří levicoví zelení
v Norsku i UK k marginálním stranám.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Můj vlastní
domov. Zrušit kolkovné pro 9 z 10 prvních nakupujících.

Příklady „zelené“ kampaně britských konzervativců: Zachraňte
oxfordskou zeleň. Howell: Budu se dále zastávat zeleně.
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POLITICKÉ NADACE
V SOFII

o cevro

Středopravicové politické nadace jed-
naly na pravidelné schůzce v Sofii.
Pravidelnou agendu doplnila příprava
nového společného projektu meziná-
rodního vzdělávání lektorů.

Tentokrát v bulharském hlavním
městě se konalo pravidelné setkání
členů sítě politických nadací a institu-
tů (EPPFI), jejíž součástí je za Českou
republiku jediné CEVRO. Iniciáto-
rem a tradičním hostitelem byl Inter-
national Republican Institute (IRI,
www.iri.org). Spoluorganizátory byly
domácí Nadace demokracie a Evrop-
ský demokratický institut.

Setkání navazovalo na výroční za-
sedání jiné organizace, European Ne-
twork of Political Foundations (ENoP,
www.enop.eu), které se konalo ve
čtvrtek v Bruselu. Stejně jako EPPFI,
i ENoP sdružuje politické nadace, ale
členy jsou jen organizace ze států EU
a hlavní zaměření je na projekty pod-
pory demokracie z fondů Unie.

Jedním z hlavních témat podzimní-
ho setkání EPPFI byla podpora a pro-
pagace demokracie. Hlavními řečníky
byli přední bulharští odborníci na
tomto poli Ivan Krastev, ředitel Cen-
tra pro liberální strategie, a Ognian
Minchev z Institutu pro regionální
a mezinárodní studie. Oba hovořili
o rozdílech v přechodu k demokracii
ve střední a východní Evropě, výcho-
zích podmínkách a předpokladech
úspěchu tranzice, postavení jednotli-
vých hráčů v mezinárodních vztazích
a nemohl samozřejmě chybět ani pro-
blém demokracie v Rusku a jeho vliv
na okolí.

CEVRO prezentovalo své aktivity
v oblasti podpory demokratických sil
v neliberálních nebo přechodných re-
žimech. Jeho aktivity jsou ze zúčastně-
ných politických nadací nových demo-
kracií nejširší.

Důležitou součástí sofijského set-
kání bylo jednání o zřízení mezinárod-
ní akademie pro lektory. Její hlavní ná-
plní bude organizace školení, která bu-
dou sloužit ke zdokonalování a předá-
vání zkušeností a znalostí lektorů jed-
notlivých organizací zapojených v síti.
Tato úzká spolupráce povede ke zkva-
litnění práce všech organizací na poli
podpory demokracie a� už ve vlastních
zemích, nebo v třetích státech.

Jednání v Sofii bylo již šestým v po-
řadí. Z EPPFI se za tu dobu stala důle-
žitá platforma pro setkávání, poznává-
ní a spolupráci organizací podobných
CEVRO, a� už jsou v jakémkoliv stá-
diu vývoje.

Členství CEVRO – Liberálně-konzerva-
tivní akademie v mezinárodních orga-
nizacích:

� EIN – European Ideas Network
� ENoP – European Network of Poli-
tical Foundations
� EPPFI – European Political Party
Foundations and Instititutes Net-
work

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Institutu

Společné foto účastníků akce z politických nadací od Madridu až po Atény
a Tallin

ÚNOR –

DUBEN –

KVĚTEN – téma: Válka v Iráku

téma: Válka ve Vietnamu

téma: Rudí Khmérové, Válka v Iráku

25. 10. (USA/VB, 1986, rež. Oliver Stone)

8. 4. (VB, 1984, rež. Roland Joffé)
29. 4. (VB, 2007,

rež. Nick Broomfield)

13. 5. (Tur., 2006, rež. Serdar Akar)

Četa

Vražedná pole
Bitva u Hadithu

Údolí vlků

Pořádá CEVRO Institut ve spolupráci s Občanským

institutem a za podpory Konrad Adenauer Stiftung.

filmový seminář

Evropské hodnoty ve filmu III.
(Západ a jeho nepřátelé)

Přednášková místnost
vysoké školy

vždy
.

Odborný lektor kurzu:
,

Občanský institut

CEVRO
Institut, Jungmannova 17,

Praha 1, od 19.00
hodin

Mgr. Matyáš Zrno
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CEVRO mělo opět svůj propagační
stánek na 19. kongresu Občanské de-
mokratické strany. Na stánku byly
k dispozici publikace CEVRO a vyso-
ké školy CEVRO Institut, ukázky po-
sledních čísel CEVRO Revue i Čtr-
náctideníku.

Při příležitosti tohoto kongresu
CEVRO připravilo také speciální čísla
Čtrnáctideníku, věnovaná příčinám
prohry ODS v krajských a senátních
volbách 2008, resp. souvislostem Lisa-
bonské smlouvy a americké radarové
základny.

Na stánku se také jako již tradičně
rozlévala oblíbená pálenka CEVRO-
VICE. Zájemci o ni ale museli nejprve
vtipně vyplnit „bublinu“ v kresleném
vtipu. Jeden z nejpovedenějších otis-
kujeme.

CEVRO NA
19. KONGRESU ODS

o cevro

LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO

Stejně jako v předchozích dvou roční-
cích i letos Vysoká škola CEVRO In-
stitut ve spolupráci s Občanským insti-
tutem a Konrad Adenauer Stiftung
pořádá filmový seminář Evropské
hodnoty ve filmu, letos s podtitulem
Západ a jeho nepřátelé.

Stejně jako v předchozích ročnících
se kurz koná jedenkrát měsíčně (ob-
vykle ve středu) a má i stejnou struktu-

ru: úvodní lektorský posudek, obstará-
vaný tentokrát Matyášem Zrnem
z Občanského institutu, které násle-
duje promítnutí filmu.

Letos má seminář většinu témat
spjatých s válkou – v říjnu a listopadu
diváci zhlédli filmy ke korejské a alžír-
ské válce a konfliktu v Indočíně, po
novém roce budou na pořadu filmy
z prostředí irácké a vietnamské války
a o Kambodži v době krutovlády Ru-
dých Khmérů.

Diváci letos filmy hodnotí velmi
pozitivně – kladně hodnotí zejména

skutečnost, že filmy jsou zpracovány
nestranně a bez ideologického pláští-
ku, proto podávají věrný obraz o dané
době a neuchylují se ke zbytečné sche-
matičnosti, jak je často vidět v popu-
lárních filmech.

Nejbližší filmový seminář bude
pokračovat předvánočním promítá-
ním Návratu Dona Camilla od Juliena
Duviviera a po svátcích filmem Četa
o vietnamské válce. Kompletní pro-
gram do konce roku najdete na strán-
ce www.cevro.cz . Všichni jste srdečně
zváni!

Tým CEVRO „v akci“ Reakce na mikulášský termín Kongresu

FILMOVÝ SEMINÁŘ SE JIŽ
STÁVÁ TRADICÍ

KAMILA HUBÁČKOVÁ

koordinátorka LKA
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PŘÍŠTÍ ROK
SLAVÍME!
„20 let svobody, 10 let CEVRO“ – to
je název celoročního projektu CEV-
RO na rok 2009. Obě výročí jsou příle-
žitostí k bilancování, ale i k zamyšlení
nad dalším směřováním.

Za téměř deset let své existence
CEVRO uspořádalo nespočet před-
nášek, seminářů a konferencí ve všech
regionech České republiky. Letos za-
čal již 6. ročník Liberálně-konzervativ-
ní akademie. CEVRO pravidelně vy-
dává svůj měsíčník CEVRO revue,
Čtrnáctideník a další publikace.

Koncem října byla vyhlášena anke-
ta, jejímž cílem bylo zhodnotit naše
dosavadní aktivity, zjistit, jakým smě-
rem se máme nadále ubírat a přede-
vším vybrat logo projektu na příští rok.
Zúčastnilo se jí 269 studentů, absol-
ventů a příznivců CEVRO. 137 z nich
se nebálo připojit ke svému názoru
podpis a 72 přidalo k anketě svůj ko-
mentář či doporučení. Z převáž-
ně kladného hodnocení vyplývá, že na-
še práce pro vás má smysl.

Vítězné logo bylo slavnostně před-
staveno ve čtvrtek 27. listopadu na
společenském večeru s podtitulem „20
let svobody, 10 let CEVRO – aneb již

za rok“. Byly zveřejněny výsledky an-
kety a účastníci ankety, kteří se pode-
psali, byli zařazeni do slosování o vel-
mi zajímavé a atraktivní ceny. 1. cena
mluví za vše: večeře s předsedou
správní rady CEVRO Ivanem Lan-
grem a sleva na školném. Protože
CEVRO je především vzdělávací or-
ganizací, zábavu doplnila prezentace
Vojtěch Bergera, redaktora Českého
rozhlasu Radiožurnálu a zvláštního
zpravodaje v republikánském táboře
během amerických prezidentských vo-
leb. Večerem provázela živá hudba
v podání skupiny Jazz Duo.

A na co se můžete těšit v příštím ro-
ce? Součástí celoročního projektu bu-
dou mezinárodní konference, vzpo-
mínkové večery v regionech, akce na
středních školách a další akce reflek-
tující dvacet let demokracie v Česku,
ale také setkání sympatizantů CEV-
RO k 10. výročí jeho založení. Kon-
krétně se můžete těšit na seminář Hi-
storická reflexe – aneb „ostalgie“
v Německu a Česku, na mezinárodní
konferenci o konsolidaci demokracie
v ČR či na veletrh konzervativních
a křes�ansko-demokratických nezis-
kových organizací.

o cevro

LUCIE LITOMISKÁ

CEVRO

inzerce

Oficiální logo CEVRO pro rok 2009

projekt průměrná
známka

Vysoká škola CEVRO Institut 1,35

Liberálně-konzervativní akademie 1,38

CEVRO revue 1,53

Publikace 1,5

Semináře, konference, diskuse 1,43

Projekty na podporu pravice 1,49

Projekty komunikace 1,56

Hodnocení klíčových projektů CEVRO
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V roce 2002 se v jihoafrickém Durbanu
uskutečnil první summit Africké unie
(AU), na němž byl přijat Zakládající
akt Africké unie, který tak nahradil
Chartu Organizace africké jednoty
(OAJ). Tento dokument měl mimo jiné
přinést i urychlení institucionální trans-
formace organizace. OAJ se tak trans-
formovala do AU a jejího sociálně-
-ekonomického programu Nové part-
nerství pro rozvoj Afriky (NEPAD –
New Partnership for Africa's Develop-
ment).

Základy Africké unie v Organizaci
Africké jednoty

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku,
samotná Africká unie se začala konsti-
tuovat na základech OAJ, která vznikla
v roce 1963 v Addis Abebě podpisem
Charty OAJ. Celkem 32 představitelů
afrických států stálo u zrodu této regio-
nální organizace a samotného podpisu
zakládajícího dokumentu. A dalších 21
států přistoupilo k OAJ postupně
v průběhu dalších let. Jedním z iniciá-
torů k založení OAJ byl Kwame Nkru-
mah, který představil při vzniku OAJ
návrh, který obsahoval jedenáct bodů
směřujících k jednotě na africkém kon-
tinentu. V prvé řadě se v době vznikají-
cí OAJ orientovaly její cíle na rozvoj
vlastní politické schopnosti jednotli-
vých států i celého afrického kontinen-
tu. Mezi hlavní cíle patřila mimo jiné
snaha očistit kontinent od pozůstatků
kolonizace, podporovat jednotu a soli-
daritu mezi africkými státy, koordino-
vat a posilovat spolupráci v oblasti roz-
voje směřujícího k zajištění územní ce-
listvosti a svrchovanosti členských států
a podporovat mezinárodní spolupráci.
Bezpochyby je možné konstatovat, že
OAJ od svého vzniku vskutku sehráva-
la klíčovou roli právě při postupném
procesu dekolonizace a dosahování
jednoty na africkém kontinentu.

Inspirace Evropskou unií

Africkou unii je možné charakterizovat
jako univerzální regionální organizací

volně založenou na modelu Evropské
unie, která však reaguje na vlastní po-
třeby kontinentu. Vzájemnou podob-
nost obou organizací můžeme zazna-
menat zejména v jejich obdobné insti-
tucionální struktuře. Výkonná rada,
Komise, Výbor stálých zástupců,
Pan-africký parlament, Soudní dvůr, fi-
nanční instituce, mezi které patří Afric-
ká centrální banka, Africký měnový
fond, Africká investiční banka, a oproti
tomu Rada Evropské unie, Evropská
komise, COREPER – Výbor stálých
zástupců, Evropský parlament, Evrop-
ský soudní dvůr, Evropská centrální
banka, Evropský systém centrálních
bank. Kromě podobnosti ve struktuře
těchto základních institucí můžeme za-
znamenat podobu v existenci a částeč-
ně i v roli Shromáždění hlav států a Ev-
ropské rady. Při podrobnějším zkou-
mání však zjistíme naopak řadu odliš-
ností a to zejména ve významu jednotli-
vých institucí v příslušné organizaci AU
nebo EU a zejména v rozsahu kompe-
tencí, kterými disponují.

Kromě uvedené podobnosti je vidi-
telná ve vztazích AU a EU otevřená
a dlouhodobě nastavená spolupráce,
kterou doprovází také První akční plán

2008–2010, který je určen pro imple-
mentaci strategického partnerství mezi
EU a Afrikou a jehož konečné znění
bylo schváleno v říjnu loňského roku.
Toto vzájemné partnerství identifikuje
klíčové priority a

otázky rozvoje v oblasti bezpečnosti,
míru, lidských práv či regionální integ-
race a může být přínosem pro vzájem-
ný politický dialog a rozvoj i posílení
stávající spolupráce.

Současné dění a jak dál…

V současnosti má Africká unie 53 čle-
nů. V srpnu letošního roku pozastavila
AU členství Mauretánii po vojenském
převratu v zemi a to dočasně, než v této
africké zemi budou obnoveny principy
demokracie a ústavní vlády. Tímto kro-
kem navázala AU na jeden z principů
fungování unie zanesený v jejím zaklá-
dajícím dokumentu, který odsuzuje
protiústavní změny vlád.

Existenci Africké unie můžeme tedy
chápat s ohledem na institucionální vý-
voj kontinentu za klíčovou. Její přítom-
nost umožňuje fungování vzájemné
spolupráce a nastavení vztahů s ostat-
ními státy a organizacemi. Za klíčové
pro další hlubší rozvoj integračního
procesu na africkém kontinentu je ne-
zbytné prohloubení spolupráce s EU
a v tomto hledisku opřené o úspěšnou
implementaci Prvního akčního plánu
2008–2010. Dále však také pracovat na
zefektivnění spolupráce s OSN, zejmé-
na při řešení bezpečnostních otázek na
africkém kontinentu, či významnějším
otevření spolupráce s dalšími meziná-
rodními institucemi, jakými jsou Mezi-
národní měnový fond nebo Světová
banka.

AFRIKA NA CESTĚ
K JEDNOTĚ

třetí svět

KVĚTA STREJČKOVÁ

studentka politologie FF UHK

NA PŘELOMU LEDNA A ÚNORA PŘÍŠTÍHO ROKU (26. LEDNA AŽ 3. ÚNORA
2009) SE USKUTEČNÍ SUMMIT AFRICKÉ UNIE. TOTO DVANÁCTÉ SETKÁNÍ
AFRICKÝCH STÁTŮ SE BUDE KONAT V ETIOPSKÉ ADDIS ABEBĚ. NOSNÝM
TÉMATEM TOHOTO SETKÁNÍ BUDE ROZVOJ INFRASTRUKTURY V AFRICE.

TENTO ČLÁNEK MÁ PŘINÉST POHLED NA VÝVOJ AFRICKÉ UNIE A JEJÍ CESTU
K JEDNOTĚ A ROZVOJI NA AFRICKÉM KONTINENTU.

První summit Africké unie
v jihoafrickém Durbanu 9. 7. 2002
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RUMUNSKO: PŘES
PRAVICOVOU VĚTŠINU
MOŽNÁ VELKÁ KOALICE

Během sčítání reálných hlasů se ale
začalo ukazovat, že je dotahují liberál-
ní demokraté, které neformálně vede
prezident země Traian Băsescu. Nako-
nec sociální demokraté vyhráli o nece-
lé jedno procento, ale volební systém
přiřkl nejvíce mandátů liberálním de-
mokratům. Ti se ještě donedávna jme-
novali Demokratická strana a přejme-
novali se po spojení s odpadlíky z jiné
strany.

Přes těsný výsledek je jasným vítě-
zem voleb Demokratická liberální
strana (PDL). Ta posílila v dolní ko-
moře parlamentu o 48 křesel a bude ji
reprezentovat 115 poslanců. Sociální
demokraté (PSD) sice získali v koali-
ci s malou Konzervativní (!) stranou
(PC) nejvíce hlasů, ale o jeden mandát
méně než liberální demokraté. Sociál-
ní demokraté jich budou mít sto deset,
jejich konzervativní spojenec čtyři.
Pro sociální demokraty ale výsledek
znamená oslabení, protože před čtyř-
mi lety jim voliči přiřkli 113 mandátů.

Do parlamentu prošla ještě stře-
dopravicová Národní liberální strana
(PNL) dosavadního premiéra Călina
Popescu-Tăriceana. Národní liberálo-
vé získali 66 křesel. S 22 poslanci bu-
dou v novém rumunském parlamentu
zastoupeni reprezentanti menšinové-
ho Demokratického svazu Ma	arů
v Rumunsku. Zbylých 18 mandátů při-
padlo zástupcům dalších menšin.

Kampaň byla vyhrocena zejména
faktem, že bývalí spojenci – liberální
demokraté a národní liberálové – a ví-
tězové minulých voleb (v koalici Spra-
vedlnost a pravda) se během minulého
funkčního období rozkmotřili. Spor
premiéra (národní liberál) a preziden-
ta (vůdce demokratických liberálů) vy-

ústil v odvolání prezidenta parlamen-
tem. Podle ústavy ale jeho odvolání
muselo potvrdit všelidové hlasování.
V něm voliči podpořili prezidenta
a Băsescu zůstal v úřadě. Premiér však
vzápětí odvolal z vlády ministry prezi-
dentovy strany. Vláda se po zbytek ob-
dobí opírala o podporu opozičních so-
ciálních demokratů.

Poprvé parlament bez extremistů

Polarizace mezi demokratickými stra-
nami tentokrát vyhnala z parlamentu
extremisty. Nacionalistická, xenofob-
ní, antima	arská a antiromská Strana
velkého Rumunska (PRM), kterou ve-
de bývalý Ceaucescův dvorní básník
a novinář Corneliu Vadim Tudor, vy-
padla poprvé od roku 1992 z rumun-
ského parlamentu. Nenahradila ho
v něm ani Strana nové generace
(PNG), kterou vede šéf bukureš�ské-
ho fotbalového klubu Steaua Gigi Be-
cali. Tato strana je sice umírněnější

než Strana velkého Rumunska, ale
Becali se zviditelnil například výro-
kem, že na „jeho“ stadionu se nikdy
nebude hrát píseň We Are the Cham-
pions, protože její interpret Freddie
Mercury byl homosexuál. PRM získa-
la tři procenta hlasů, Becaliho strana
přes dvě procenta.

O výsledku rozhodnou povolební
jednání

Vzhledem k těsným výsledkům voleb
zůstávají otevřené tři hlavní scénáře
sestavování vlády. Velká koalice libe-
rálních a sociálních demokratů se jevi-
la před volbami jako málo pravděpo-
dobná, protože strany dělí velké názo-
rové rozdíly. Navíc sociální demokra-
té podporovali odvolání prezidenta
Băsesca z úřadu, což těžko překousá-
vají „jeho“ liberální demokraté. Libe-
rání demokraty a národní liberály do-
savadního preméra Călina Popescu-
-Tăriceana sice nerozdělují tolik pro-
gramové odlišnosti, protože obě stra-
ny se v zásadě hlásí k politické pravici,
ale v osobní rovině je problém ještě
hlubší. Národní liberálové totiž neje-
nom Băsescovo odvolání podporovali,
ale dokonce ho jako první navrhli.
Otevřena proto zatím zůstává i koalice
sociálních demokratů a národních li-
berálů, která do voleb držela Tăricea-
novu menšinovou vládu národních li-
berálů a menšinových Ma	arů.

Zatím se podle informací v rumun-
ském tisku zdá, že vše překvapivě spě-
je k velké koalici. Sociální demokraté
se totiž již hlasováním své celostátní
rady přiklonili k tomuto spojenectví,
které média označují jako „nemožnou
koalici“. Nechtějí v ní ale menšinové
Ma	ary, což liberálním demokratům
zatím vadí. Trumfy v ruce ale zůstávají
prezidentu Băsescovi, který podle
ústavy jmenuje premiéra. Băsescu de-
signoval do této funkce kandidáta li-
berálních demokratů Theodora Stolo-
jana, který již vládu v minulosti řídil,
i když ještě jako příznivce jiné politic-
ké strany. S kým sestaví koaliční vládu
však zatím není úplně jisté.

KDYŽ SE V RUMUNSKU ZAVŘELY V NEDĚLI 30. LISTOPADU VEČER VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI, ZDÁLO SE, ŽE JASNĚ ZVÍTĚZILI LEVICOVÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ,
KTERÉ DO VOLEB VEDL JAKO LÍDR BÝVALÝ MINISTR ZAHRANIČÍ MIRCEA
GENOANA. VÝZKUMY U VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ JIM VĚŠTILY ŠESTIPROCENTNÍ
NÁSKOK A ZDÁLO SE, ŽE SI BUDOU MOCI BEZ PROBLÉMŮ VYBÍRAT, S KÝM
BUDOU CHTÍT VLÁDNOUT.

zahraniční inspirace

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Rumunský prezident Traian Băsescu
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galerie osobností

LOUIS DE BONALD:
ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO

PILÍŘ KONZERVATISMU
Důsledkem komunismu a národnostní
i regionální homogenity u nás domi-
nuje socioekonomická konfliktní linie,
která politický souboj transformovala
do sporu pravice a levice o ekonomic-
ké otázky. Málo se však hovoří, že
i venkovské oblasti a rolnický stav,
přestože je dnes mylně spojován
s podporou levice, patří k základním
oporám konzervatismu.

Na to, v čem je venkovský a země-
dělský způsob života konzervativní, ve
svém díle odpověděl mj. Louis de Bo-
nald, politický filosof postrevoluční
Francie. Širší veřejnosti je známý spíše
svou obhajobou papežského stolce
a silné role církve, jedním z pilířů jeho
filosofie je však i obhajoba venkovské-
ho způsobu života, kde je největší část
dne vyplněna péčí o půdu.

Bonald pocházel z jednoho z chud-
ších krajů Francie, zvaného Rouergue,
kde s výjimkou deseti let působení exi-
lu strávil celý život. Vůči svému rodné-
mu městu byl upřímně loajální. Libo-
val si právě v konzervativním tempera-
mentu místních rolníků. „Mám štěstí,“
napsal svému příteli, baronu ze Senfft,
„že žiji v krajině chráněné před mo-
řem, daleko od hranic, bez velkého
bohatství, bez průmyslu s výjimkou ze-
mědělského, který nejvíce inspiruje
náboženské cítění a zdrženlivost. Naši
lidé jsou odvážní a mají zdravé cítění.“
Přilnutí k půdě je podle Bonalda důle-
žité především pro udržování odda-
nosti zákonům a statu quo jako tako-
vému. V jistém smyslu tak jde o stej-
nou obhajobu statu quo, jaké prosazu-
jí dnešní konzervativci, jež jsou však
orientováni na odlišný typ majetku.
„Obyvatelé na jihu Francie jsou častěji
vlastníky půdy než lidé ze severních
provincií, a … protože jsou častěji
vlastníky půdy, existuje u nich zpravid-
la větší oddanost zákonům a větší věr-
nost vládcům,“ napsal v jednom ze
svých děl Bonald.

Rozdíl oproti dnešním konzerva-
tivcům je, jak už řečeno, v typu vlast-
něného majetku. Zatímco za Bonal-
dova života byla tím prvotním půda,
dnes dominuje vlastnictví movitých

věcí, a pokud nemovitých, nemá k ně-
mu majitel patřičný vztah ve smyslu
osobní oddanosti (nemusí jej denně
osobně opečovávat). Bonald chápal
vlastnictví nemovitého majetku, tedy
půdy, jako zdroj oddanosti obecnému
dobru. Pro Bonalda byla tato loajalita
zásadní – věděl, že si zamilujeme mís-
to, kde žijeme a pracujeme, a že tato
láska zahrnuje povinnost učinit zemi
vhodnou k obývání.

Půda jako zdroj povinnosti

Vlastnictví půdy s sebou přináší povin-
nost každodenní péče, a tedy zodpo-
vědnosti za majetek a vlastní živobytí.
Bonald musel poté, co se vrátil z dese-
tiletého exilu, nově vybudovávat své
hospodářství, které mu bylo v době ja-
kobínského teroru zabaveno. Druhou
polovinu života tak strávil renovací
svého majetku do původní podoby.

Ne nadarmo se kolektivizace země-
dělství a zabavování zemědělských
statků stalo nosným pilířem komunis-
mu. Totální podřízení člověka státní
moci se neslučovalo s osobní odpověd-
ností a péčí o sebe samého a svoji rodi-
nu. I Bonald chápal půdu jako hráz
státnímu centralismu.

I z těchto důvodů je a mělo by zů-
stat zemědělství zdrojem osobní odpo-
vědnosti, pracovitosti a loajality, tedy
tradičních konzervativních hodnot.
I proto, aby se dnešní zemědělec ales-
poň zčásti přiblížil tomu ideálnímu,
jak jej chápal Bonald:

Kdyby na venkově, v každé vesnici,
byla rodina, jejíž značný majetek – znač-
ný v porovnání s jejími sousedy – by jí

zajiš�oval nezávislou existenci a jež by se
u obyvatel kraje těšila respektu podle
svých předků a podle rozsahu majetku,
rodina navenek důstojná a v soukro-
mém životě skromná a prostá, podříze-
ná zákonům cti, a tato rodina by dávala
příklad všech ctností a vší slušnosti, ro-
dina, jež by omezovala své výdaje na ne-
zbytnosti a potřebnou údržbu majetku,
což už samo lidu prospívá, omezovala
se tedy na prospěšnost, jež je na venkově
důležitější než ctnost, rodina vposledku
jedinečně oddaná povinnostem veřejné-
ho života a připravená sloužit státu, ne-
byla by taková rodina velkou předností
pro mravní život a blahobyt lidu?

IDEJE KONZERVATISMU JSOU DNES SPOJOVÁNY ZEJMÉNA S BOHATOU
NOBILITOU, KTERÁ BRÁNÍ STATUS QUO PRO ZACHOVÁNÍ SVÉHO

POSTAVENÍ. VE SPOJENÝCH STÁTECH JE KONZERVATISMUS SPOJOVÁN
S PRAVICÍ OBECNĚ A PODPORUJE I EKONOMICKOU SVOBODU A TRH, U NÁS

PAK ZCELA KONZERVATIVNÍ STRANA NEEXISTUJE, NEBOŤ ODS I KDU-ČSL
V SOBĚ MAJÍ PŘÍMĚSI LIBERALISMU, RESP. STŘEDOLEVICOVÝCH IDEJÍ

V PŘÍPADĚ KDU-ČSL.

Louis de Bonald (1754–1840)
• francouzský konzervativní filosof
• odpůrce Francouzské revoluce
• autor děl Teorie politické

a náboženské moci, Primitivní
zákonodárství aj.

LADISLAV MRKLAS

politolog, ředitel CEVRO
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PŘEČETLI JSME

Ekonomie v jedné lekci je výjimečná kniha a Hen-
ry Hazlitt je výjimečný autor. Knihu, kterou vydal
Liberální institut, nazývá vydavatel slabikářem
ekonomie. Ukáže vám, jak rozpoznat dobrého eko-
noma od špatného, a tím vám, kdo se chcete se-
známit se základy ekonomického myšlení, vytvoří
mantinely, jež, budete-li dobrými ekonomy, ani
při studiu pokročilejších textů nikdy nepřekročíte.

Ekonomie v jedné lekci vznikla krátce po 2.
světové válce, v době, která nebyla zdravým eko-
nomickým zásadám příliš nakloněna. Stát regulu-

jící ekonomické aktivity hrál jako po každé válce
významnou úlohu v hospodářství. V jedné polovi-
ně Evropy se pod sovětským vlivem přímo experi-
mentovalo se socialismem, v druhé polovině Ev-
ropy se v poválečné náladě nového světového řá-
du znárodňovaly jen některé podniky, regulovaly
jen některé ceny a pouze některá odvětví.

Když v roce 1948 publikoval Paul Samuelson
první vydání své základní učebnice ekonomie,
která stále obsahuje mnoho z omylů tehdejší do-
by, přiznal, že byl pod velkým tlakem jak silných
levicových, tak i konzervativních kruhů. Henry
Hazlitt se na rozdíl od Samuelsona nesnažil být
centristický. Věděl, že píše proti duchu doby. Psal
o tom, co pokládal za zdravé základy ekonomie

a snažil se vyvrátit nejkřiklavější ekonomické
omyly své doby.

Na textu napsaném před více než padesáti lety
není ani s plynoucím časem třeba nic měnit a více
než milion prodaných výtisků a stále nové překla-
dy do dalších jazyků tento názor potvrzují. Svědčí
to také o tom, že základy ekonomické vědy jsou
univerzální, nadčasové, a tedy platné bez ohledu
na právě populární názory většinového mínění.

Inu, Ekonomie v jedné lekci je přesně pro ty,
kteří chtějí srozumitelnou formou porozumět eko-
nomickým zákonitostem dnešní složitě doby
a trochu se o Vánocích potrápit náročnou literatu-
rou. Hurá do toho, Ekonomie v jedné lekci za to
stojí!

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Pavel Rödl / primátor Plzně

V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Je mi 55 a jsem ve znamení Střelce.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Deset let profesionálně, čtrnáct let celkem v ko-
munální politice.

Máte rodinu?
Mám štěstí, že mám rodinu a že mám děti. Žena-
tý jsem už jednatřicet let a nic na tom nehodlám
měnit.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
No, tak to jste mne dostal. Na TV moc času není.
V poslední době u televize moc dlouho nevydr-
žím, i když čas je. Připadá mi dost nudná v po-
rovnání s životem. Ale vydržím u vtipných tal-

kshow. Kraus, Šíp a pak pořady o historii, techni-
ce, přírodě. Vyhovuje mi nabídka Viasat History,
Viasat Explorer, Discovery. Musím si ale vybírat.
Není dost času.

Jakou posloucháte muziku?
Mám rád Cashe, Presleyho, Enyu, Enigmu, Van-
gelise, Jarreho, Osbournea, Pink Floyd, Led Ze-
ppelin… z našich rád poslouchám Hapku,
Müllera, Havelku, Bílou, Hammela, Vargu, Spá-
leného, Bobka, rád si pustím Neckáře, hlavně je-
ho balady, ty se opravdu povedly. Třeba Royal,
Perla… Nemohu jmenovat vše. Dnešní návštěva
koncertu Karla Gotta je spíše přání manželky.
I když písničky Karla Svobody jsou hezké, kapela
profesionální, Gott a Slováček též, no ale mám
radši jiné.

Kterou barvu máte rád?
Jednoznačně modrou a nemá to s politikou nic
společného.

Jaké přání byste si rád splnil?
Těch je! Čím je člověk starší, tím je jich více
a tím silnější je pocit, že už to asi nestihnu.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Nemám vzory. Na co? Každý jsme jiný. Proč se
přizpůsobovat a řadit se do škatulek, jednat jako
kdysi ten či onen?

Jaké máte koníčky?
Lyže, už jen pár týdnů v roce. Veškerá technika do
té doby, než pochopím, jak funguje, a naučím se
ji využívat. Rád řídím auto, to ale není hobby.
V poslední době jsem si usmyslel, že se naučím
ovládat model vrtulníku. Škody na stroji jsou za-
tím ale velké.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Měsíc lyžování v Livignu by mne uspokojil.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči. První, čeho si všímám, jsou vždy oči.

Co vám v poslední době udělalo největší
radost?
Teprve udělá. Pojedeme celá rodina na víkend po-
dívat se do Vídně, pak přespíme na Moravě,
ochutnáme vínečko a pomalu domů. Už jsme
spolu všichni pohromadě dlouho nebyli.

Ekonomie v jedné lekci / Henry Hazlitt

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Události roku 2008

1/ Kdo jako první vzdal republikánský
souboj o amerického prezidenta?
a) Rudy Giulliani
b) Mike Huckabee
c) Mitt Romney

2/ Jakým výsledkem dopadl spor o nošení
muslimských šátků na tureckých
univerzitách?
a) byly zpřísněny tresty
b) od te	 mohou muslimky nosit

šátky uvázané pod bradou
c) zůstala zachována stávající úprava

3/ Uznaly Spojené státy nezávislost
Kosova?
a) ano
b) ne
c) dosud se nevyjádřily

4/ Kdo vyhrál ve španělských
parlamentních volbách v polovině března?
a) socialisté
b) lidovci
c) seskupení regionalistických stran

5/ Které náboženství bylo v roce 2008
nejpočetnější?
a) katolictví
b) hinduismus
c) islám

6/ Jak se jmenuje nový starosta Londýna?
a) Ken Livingstone
b) Wesley Clarke
c) Boris Johnson

7/ Která země rozhodla v roce 2008
o přijetí eura?
a) Dánsko
b) Velká Británie
c) Slovensko

8/ Který americký stát přijal v květnu
zákon o legalizaci homosexuálních
svazků?
a) Kalifornie
b) Arizona
c) Utah

9/ Které italské město řešilo v roce 2008
velké problémy s odpadky?
a) Milán
b) Turín
c) Neapol

10/ Která vládní strana neuznala
nezávislost Kosova?
a) ODS
b) KDU-ČSL
c) Strana zelených

11/ Jakým státním útvarem je nyní
Nepál?
a) království
b) demokracie
c) teokracie

12/ Která irská strana byla v kampani
před referendem proti přijetí Lisabonské
smlouvy?
a) Fianna Fail
b) Fianna Gael
c) Sinn Fein

13/ Která strana zvítězila v rakouských
parlamentních volbách?
a) SPÖ
b) ÖVP
c) Svobodní

14/ Který politik dostal v letošním roce
Nobelovu cenu míru?
a) Marti Ahtisaari
b) Jacques Chirac
c) Helmut Kohl

15/ Ve které z uvedených zemí zvítězila
pravicová/konzervativní strana?
a) Slovinsko
b) Kanada
c) Rumunsko

16/ Který republikánský politik podpořil
před volbami demokratického kandidáta
Baracka Obamu?
a) Paul Wolfowitz
b) Colin Powel
c) Condoleeza Riceová

17/ Ke kterému dni přestala platit vízová
povinnost pro cestování do Spojených
států?
a) 28. září
b) 28. října
c) 17. listopadu

18/ Do jaké výše bude vláda ručit za
bankovní vklady?
a) 25 tisíc eur
b) 50 tisíc eur
c) 100 tisíc eur

19/ Kterou politickou stranu se rozhodlo
zakázat Ministerstvo vnitra?
a) Národní strana
b) Dělnická strana
c) Vlastenecká fronta

20/ Která země předsedá v druhém
půlroce 2008 Radě EU?
a) Francie
b) Švédsko
c) Rakousko

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

Hodnocení:
0–7/ Zabrouzdejte ve starších
novinách a připomeňte si
nejdůležitější události
uplynulého roku.
8–14/ O událostech uplynulého
roku 2008 máte základní
povědomí.
15–20/ Směle můžete vkročit
do roku 2009, máte perfektní
přehled o roce právě proběhlém.
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Hádanka

Řešení:Hádanka:CyrilSvoboda.Kvíz:VáclavKlauszvolenprezidentem–15.února;volebnísuperúterývUSA–6.února;vyhlášenínezávislosti
Kosova–17.února;oficiálnípozváníproAlbániiaChorvatskodoNATO–6.dubna;odmítnutíLisabonskésmlouvyvreferenduvIrsku–12.června;
podpishlavnísmlouvyoumístěníradaruvČR–8.července;zatčeníRadovanaKaradžiče–21.července;začátekkonfliktuvGruzii–8.srpna;ztráta
většinykřeselCSUvbavorskémparlamentu–28.září;ÚstavnísoudposoudilLisabonskousmlouvuanenašelvnírozporsÚstavou–28.listopadu;
návštěvapapežeBenediktaXVI.vUSA–15.dubna;ukončeníanalogovéhovysíláníČT2naPlzeňsku–28.července.Křížovka:„…nezávisléhona
vazbáchkjehospolečnosti.“

Zabrousíme ke koaličním partnerům – na koho to ukazuje pre-
miér Topolánek? A copak mu asi říká? ;-)

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

Kvíz
Přiřa�te událost ke dni, kdy se v roce 2008 stala.

Václav Klaus zvolen prezidentem

volební superúterý v USA

vyhlášení nezávislosti Kosova

oficiální pozvání pro Albánii a Chorvatsko
do NATO

odmítnutí Lisabonské smlouvy v referendu v Irsku

podpis hlavní smlouvy o umístění radaru v ČR

zatčení Radovana Karadžiče

začátek konfliktu v Gruzii

ztráta většiny křesel CSU v bavorském
parlamentu

Ústavní soud posoudil Lisabonskou smlouvu
a nenašel v ní rozpor s Ústavou

návštěva papeže Benedikta XVI. v USA

ukončení analogového vysílání ČT2 na Plzeňsku

28. září

12. června

15. dubna

15. února

17. února

21. července

28. července

28. listopadu

6. dubna

6. února

8. července

8. srpna
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Monarchie uvažuje o člověku v jeho vazbě ke společnosti, zatímco republika jej bere jako…“ Dokončení výroku Louise
de Bonald, o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností, je v tajence. Správné řešení najdete na protější straně
dole.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

prosinec
Středočeská ODS nikoho na předsedu nepodpořila

Středočeský regionální sněm se sešel 29. listopadu v Nymburce. Středo-
čeští občanští demokraté nepodpořili jako kandidáta na předsedu strany ani
současného předsedu Mirka Topolánka, ani pražského primátora Pavla Bé-
ma. Primátor Bém však měl převahu, nominace mu unikla o jediný hlas. Po-

dle výsledků oblastních sněmů měl ve středních Čechách větší podporu To-
polánek. Na regionálním sněmu ale hlasovalo pro Béma ve třetí volbě 75 de-
legátů, potřeba bylo 76 hlasů. Současného předsedu podpořilo v tajné volbě
60 delegátů a 15 se jich hlasování zdrželo.

Jihomoravská ODS na regionálním sněmu 29. listopadu rozhodla, že chce
v čele strany současného předsedu Mirka Topolánka. Hlasovalo pro něj 68
z 91 účastníků sněmu. Topolánkův protikandidát Pavel Bém získal 14 hlasů.
Jihomoravská organizace ODS je po pražské druhá nejsilnější ve straně.
V křeslech místopředsedů by jihomoravští občanští demokraté rádi viděli

ministra dopravy Aleše Řebíčka, ministra vnitra Ivana Langra, ministra země-
dělství Petra Gandaloviče a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.
Sněm také nominoval do výkonné rady šéfa jihomoravské organizace Milana
Venclíka, předsedu břeclavské organizace Jiřího Kadrnku, předsedu brněn-
ské ODS Pavla Blažka a poslance z Hodonínska Waltera Bartoše.

Jižní Morava pro Topolánka

30. listopadu na regionálním sněmu v Jihlavě získal předseda ODS a premiér
Mirek Topolánek podporu pro svou kandidaturu na šéfa strany. V tajné volbě
ho podpořilo 54 ze 79 delegátů. Jeho protikandidátovi Pavlu Bémovi dalo
hlas pět delegátů, 20 se hlasování zdrželo. Pro nominaci na funkci prvního
místopředsedy ODS v Jihlavě nikdo nezískal potřebný počet hlasů. Místo-
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ze Ž	árska dostala

38 hlasů ze 79, do nominace jí chyběly dva. Ministr vnitra Ivan Langer má na
Vysočině 18 příznivců. V křeslech místopředsedů by občanští demokraté
z Vysočiny rádi viděli vedle Miroslavy Němcové ministra práce Petra Nečase,
který získal největší podporu, a ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Ne-
uspěli Ivan Langer a Evžen Tošenovský. Pozici ve výkonné radě obhájil evrop-
ský poslanec Ivo Strejček a nově byl do ní nominován Jan Tesař.

Regionální sněm na Vysočině

Moravskoslezská ODS podpoří na 19. kongresu strany při volbě předsedy
Mirka Topolánka, který je jejím členem. Rozhodli o tom účastníci regionální-
ho sněmu 1. prosince v Ostravě. V tajné volbě se pro premiéra vyslovilo 81
z 96 delegátů. O jeho protikandidátovi, pražském primátorovi Pavlu Bémovi
se vůbec nehlasovalo. Na prvního místopředsedu strany delegáti nominovali
někdejšího hejtmana Evžena Tošenovského, který získal 86 z 95 hlasů. Byl

rovněž jediným kandidátem, o němž se hlasovalo. Na dalšího místopředsedu
delegáti nominovali ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Další
z kandidátů – místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová
– nezískala dostatečný počet hlasů. Do výkonné rady byli opět nominováni
Pavel Drobil z karvinské ODS, regionální předseda a primátor Opavy Zbyněk
Stanjura a nově náměstek primátora Lubomír Pospíšil z Ostravy.

Domovská krajská organizace pro Topolánka

Regionální sněm královéhradecké ODS
Občanští demokraté z Královéhradeckého kraje podpořili pro volbu na 19.
kongresu strany stávajícího předsedu Mirka Topolánka. Pro něj hlasovalo
1. prosince v Hradci Králové 62 z 92 delegátů regionálního sněmu. Královéh-

radečtí občanští demokraté nenavrhli žádné kandidáty pro volby místopřed-
sedů. Do výkonné rady navrhli evropského poslance Oldřicha Vlasáka a sta-
rostu Trutnova Ivana Adamce, který porazil poslankyni Zdeňku Horníkovou.

Jediná nominace pro Béma – v Praze
Pražští občanští demokraté podpořili 2. prosince podle očekávání pro volbu
nového šéfa ODS primátora hlavního města Pavla Béma. Regionální sněm
potvrdil trend, který naznačila hlasování v pražských obvodech. Bém dostal
96 hlasů přítomných delegátů, pro současného předsedu Topolánka hlaso-
valo 20 z nich. Pražská ODS se rozhodla do funkce prvního místopředsedy
strany nominovat starostu Prahy 13 Davida Vodrážku. Nominaci na funkce

místopředsedy získali bývalý hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a pos-
lanec a pražský radní Jiří Janeček. Do výkonné rady delegáti nominovali ná-
městka primátora Rudolfa Blažka z Prahy 7, Sandru Udženija z Prahy 2, sta-
rostu Prahy 6 Tomáše Chalupu a pražského radního Milana Richtera z Prahy
10. Posledně jmenovaný se ale na Kongresu ODS místa vzdal ve prospěch
primátora Béma (Praha 6).

Poslední regionální sněm
Jako poslední se 4. prosince sešel regionální sněm ODS v Ústeckém kraji.
Na předsedu navrhl Mirka Topolánka a na místopředsedy Ivana Langera, Pet-
ra Gandaloviče, Evžena Tošenovského a Petra Bendla. V hlasování o nomina-

ci do výkonné rady uspěli krajští radní Jiří Šulc (Most) a Radek Vonka (Ústí
nad Labem), náměstek primátorky Chomutova Jan Řehák a děčínský zastu-
pitel Ivan Vepřek.

Informace o prosincovém kongresu ODS najdete obsáhle v příštím čísle CEVRO Revue.
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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

IČO

(uveďte název publikace)

e-mail

Možnost objednat předplatné časo-
pisu REVUE za zvýhodně-
ných podmínek – časopis bude chodit
na vámi určenou 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-
ponu.

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

CEVRO

Balíček CEVRO

malé překvapení

inzerce

www.tkplus.cz

Společnost TK PLUS je
česká marketingová
agentura se sídlem

v Prostějově, která se
již řadu let zabývá

sportovním marketingem.



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

PRÁVNÍ SPECIALIZACE
VEŘEJNÁ SPRÁVA

POLITOLOGIE

WWW.CEVROINSTITUT.CZ

A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Bakalářské a magisterské studium v atraktivních oborech, včetně MPA
Prezenční i kombinovaná forma přímo v centru Prahy
Renomovaný pedagogický sbor v čele s Prof. Miroslavem Novákem
a Prof. JUDr. Dušanem Hendrychem
Dny otevřených dveří: 7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna,
6. května 2009
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