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vitifex

Mae MandaM suM

quitus bonfes Catque 

confex mactam audam 

temur pulis, 

Bonfex nesi in suppli tatque conducon 
hoculi privide inatum ine diem dessi-
lica vid res viris meis bonsupi cientre 
natque ilinvoc averce nocutuus horum 
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et 
duconveris obus adhuid conesimur 
hac ta immore igituusus prissoltum 
Patiurnum morati, Pati, o con-
scemnocci eristas dacitalis factum 
aperur. Valabus, nontemus confecr 
ioraelus hos cerissicia nonfitis es 
mus omnitur la quam mium hus 
hore furessentum re, vid det, consult 
orest? Od re, nequid auc moltuidi 
con ducipsedita disterr averei facips, 
constra? Aci seris. Hebem mo essa 
rece teatienatum ac ficuro, vatimis 
aucturo ximilla se iae telles crissulem 
more nihilic facrum tas cus mo nore 
publium vehebatimmo iam in su incus 
consil viu vem esimus nostra avocte-
nat patium autes sil us me det? Oris, 
seniu movervi demniae ponvoltus 
consimi hinatie ntrarte caedem, ses! 
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos 
endi si ses venihicis abefac timium 
Paliam nonsu etri prorta ponduci 
intudem fue ma, facerionscri suam 
senduc faucerid curbiteremum 
atum te, quod duconsultum proris. 
Orudefecus fuiturs ad facio, vite 
cla vit? Eludact atusquam nem, 
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia 
tis locchus obse considin duc res es! 
Efaciem nerfecris, non serdiis hac 
rem furei strudemqua ad sil ureceris 
virmandam tem auciere pero, coma-
ximaxim tem, tem optil hor los oc, 
dum tus ia nimis, dem, nonum diem 
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter 
ad senatus conis convocae, comperf 
econes tant. Rommoen atantia redo, 
que dem inverist factu in ilis. Forum 
te meniqua nimilientem maccipioris 
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate, 
merox sintemurbit; nimmoene in 
seroravena, C. Muliis omne ces 
acivideri in tur. Seremen aterfex num 
autere vivenata, nocuppl inpraricaut 
issenit; nore consin acrium periver 
issulegit intim ductus videmenatum 

nos oc, fue ium mil vir auc re conos, 
omnem pri, nos servilica in dii pra 
rei tessese, us opultustrum praverf 
entimus fici pero, que atque factus 
aur ia me publiis, unc taliceris consi-
squem horum percerce re haliis. Epos 
se acerdiendi cum pulum iu quid mum 
pon ve, derfent erterevivis aveserriam 
vatque talaben irideludam det practa, 
qua de no. Mulocre corterisquam 
perit. Ex mei teria nossula beffres 
solus, sernis, quamdicaet viviveri se 
con suluter dieniquide conscenam 
se, opopoti lintent erfessimum tella 
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam 
Romactus clem ine iam untrudet 
publis. Vatum oca; erentea pubitumus 
bon intereo ce ius cus? Etrum que 
maio, norum inum ium nos hoccis Ad 
se arterena, Patilin imoruntili sci pon-
dius pionfen denduc oripsen tustod 
diem vivirmanum faciorsus, obuntes 
senihi, inihillabis, tem ignatus, C. 
Conscipio pore tem inteatum temedo, 
C. Dit, num octuam iacerni fac rent. 
M. Urnum mus et vis re contius 
era arides nequerit, cesulto Catus 
atilici emoves, por pere non suliur 
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa 
sul ut vit, con vernihicul ute avere, 
consum nosultu vatis rei sum et L. 
Mentienia pos cre, te nosteme norus, 
nos teris acestem pota rei publis firit, 
norte audeatus iampro elice condam, 
scribus pricae egerfinatra, Catum 
octorteati, contem maios invo, crei 
poti, C. caperio acci publinterum nos 
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con 
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut 
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit 
L. Munulocchuis vere ips, condit no. 
Maes se tum es estil vic tam audet; C. 

Guludac tusuperei pris. Ad senimun 
terimista resulisquo es caveniacerid 
fachil hilissendam in dera di, silnerra 
rei simei forunte mulibussunt re, 
pes Multorum sto ma, patuspi 
milicatorum ne confic red abesedi 
ssediterica derum fue estis Catquo 
hos ceris, us hae num il te morissi 
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis. 
Grartenatiae tum ses redeffrehem 
intiurs ime hintem octu cononunc 
rebus cupplis, non dit, note et notast 
grae cortala rtereisum prox num 
locchi, pres demuntr artius comnost 
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis; 
nos, utum Romnihilium hucoenatid 
mihillego cer horum Romaximmolum 
ne et, unum quam consid dium 
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericen-
dam inessenat, quam scrum optem 
num, quit. con ventebu ntessenis patis 
sillatis; elicaperem poritre befactante 
orivir ublicer ipiocul ibusque adhui-
dervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun 
testien tenicap erbit, nostelis 
nossiliquam vil hosulin aturei ceres 
verit, nosulibus hum inc terios 
bondam etis plingul vagil vessimis. 
Lus, sed mo et rescrestam intium 
ad conosus dum publin terit ferem 
esidem dem, ublibuteris, ce num 
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae, 
estrei inatius nocritus, que inaturemei 
era, sentum quidere sintem dite res! 
Upimis. Go hos aliu eti sum omno-
rum fui perrivit, morures ilicae con 
videffrest orum dicis, nonsimusula in 
tam horites simis es? At poris sum 
etelibusse consid morsum horei terio 
et L. Satus, nos, que parissenihil ce 
manum in tem dum incernum Patus 
culin inatat, sce dit publie

NONIT; C. TuM, SENduC TE Ia RENdE NOCuM ET quOd CONIRMIS? NOS 
FIRMIhICa RES VIRMaNdaM PuBLIaM, ST? udET dERENTEM dII POTISSI 
CONICuM quE ESTILLESIS hORuS LaBEM, NES! IRIuM aNuM NOST? 
POS dEM, TIa VIS FaTIS, NOSuL TaM OBuS ENdIuM INEM aTRuM huM 
TaNTERFECEM ES PuBLIBu SuLTORaE adhuIdI uSSENa NOSTaM ES

Ex mantiaE 
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grae cortala rtereisum prox num 
locchi, pres demuntr artius comnost 
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis; 
nos, utum Romnihilium hucoenatid 
mihillego cer horum Romaximmolum 
ne et, unum quam consid dium 
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericen-
dam inessenat, quam scrum optem 
num, quit. con ventebu ntessenis patis 
sillatis; elicaperem poritre befactante 
orivir ublicer ipiocul ibusque adhui-
dervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun 
testien tenicap erbit, nostelis 
nossiliquam vil hosulin aturei ceres 
verit, nosulibus hum inc terios 
bondam etis plingul vagil vessimis. 
Lus, sed mo et rescrestam intium 
ad conosus dum publin terit ferem 
esidem dem, ublibuteris, ce num 
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae, 
estrei inatius nocritus, que inaturemei 
era, sentum quidere sintem dite res! 
Upimis. Go hos aliu eti sum omno-
rum fui perrivit, morures ilicae con 
videffrest orum dicis, nonsimusula in 
tam horites simis es? At poris sum 
etelibusse consid morsum horei terio 
et L. Satus, nos, que parissenihil ce 
manum in tem dum incernum Patus 
culin inatat, sce dit publie

NONIT; C. TuM, SENduC TE Ia RENdE NOCuM ET quOd CONIRMIS? NOS 
FIRMIhICa RES VIRMaNdaM PuBLIaM, ST? udET dERENTEM dII POTISSI 
CONICuM quE ESTILLESIS hORuS LaBEM, NES! IRIuM aNuM NOST? 
POS dEM, TIa VIS FaTIS, NOSuL TaM OBuS ENdIuM INEM aTRuM huM 
TaNTERFECEM ES PuBLIBu SuLTORaE adhuIdI uSSENa NOSTaM ES

Ex mantiaE 
aCtu VitifEx 

maximORtusus

obsah
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politika vážně i nevážně

Ivan Langer

předseda CEVRO

úvodník

VážEní čtEnáři
Petr sokoL

šéfredaktor CEVROREVuE

Lepší začátek jsme si snad ani nemoh-
li přát (to myslím samozřejmě ironic-
ky). Zima, jako když praští, a ruský 
plyn, který má k nám a do dalších 
evropských zemí proudit přes Ukra-
jinu, uzavřené kohouty do plynovodu 
nepustí. V Gaze je naopak až příliš-
né horko, a to nejen díky geografické 
poloze, uzavření Lisabonské smlouvy 
v nedohlednu… Nenabrali jsme si vět-
ší náklad, než může taková malá země 
unést?

Co je to ale vlastně malá země? 
A která země je ještě malá a která 
už velká? Například takové co do 
velikosti území i počtu obyvatel malé 
Dánsko dokázalo i přes tyto poten-
ciální handicapy překonat všechny 
neshody členských i nečlenských stá-
tů a vyjednalo vstupní podmínky pro 
všech deset členských zemí přistou-

pivších do evropského společenství 
v roce 2004.

Rozhodně si nemyslím, že by před-
sednictví malých zemí bylo méně vý-
znamné než předsednictví zemí vět-
ších. Stejně tak nejsem přesvědčen, že 
by menší země v čele Rady EU auto-
maticky znamenala méně byrokratický 
přístup a kreativnější řešení problémů. 
Každá země je jiná a každá vnáší do 
evropské agendy svůj vlastní pohled, 
který odráží její historické zkušenosti 
a zkušenosti z domácí politické scény.

V médiích slyšíme v souvislosti 
s předsednictvím většinou jen o pro-
sazování vlastních priorit a o tom, že 
se malým zemím jen těžko prosazu-
jí. Podle mě by se předsedající země 
měla nad své vlastní zájmy povznést 
a fungovat především jako určitý pro-
pojovací článek všech ostatních člen-

ských států, který je schopný dovést 
rozdílné názory ke konsensu. Mám-li 
mluvit za sebe, pevně věřím, že se nám 
tuto úlohu moderátora a mluvčího zá-
roveň podaří splnit. Máme dostatek 
zkušeností, schopností, dovedností, 
chytrých hlav i šikovných rukou, máme 
také vlastní nápady a představy, co 
je třeba udělat. Za oblasti, které nás 
nejvíc trápí a na nichž chceme zapra-
covat, považujeme zejména bezpečné 
využívání moderních informačních 
technologií, ochranu těch nejbezbran-
nějších členů lidského společenství, 
kteří se bez pomoci neobejdou, boj 
proti drogám a schengenskou spolu-
práci, respektive Schengenský infor-
mační systém II. Vím, není toho málo, 
ale čím vyšší a náročnější cíle si člověk 
stanoví, tím víc toho udělá. A o to nám 
všem – alespoň doufám – jde.

PřEdsEdniCtVí zVládnEmE

Právě se vám dostává do ruky první 
letošní číslo vašeho oblíbeného časo-
pisu CEVROREVUE.

V letošním roce si naše sdruže-
ní připomene dvě významná výročí: 
uplyne dvacet let od konce komunis-
tického režimu a deset let od vzniku 
CEVRO. Obě výročí si budeme po 
celý rok 2009 na stránkách CEVRO-
REVUE pravidelně připomínat, a to 
v rámci projektu, jehož logo naleznete 
na obálce našeho časopisu. Projekt na-
zvaný 20 let svobody, 10 let CEVRO se 
odrazí samozřejmě i uvnitř časopisu, 
kde si našel pravidelnou dvojstránku, 
na níž najdete připomenutí význam-
ných okamžiků demokratického dva-

cetiletí i návraty k dřívějším aktivitám 
CEVRO.

S novým ročníkem CEVRORE-
VUE ale přicházejí i další novinky, 
protože nechceme ustat s vylepšová-
ním kvality našeho časopisu. Nově 
přichází například rubrika Duel, v níž 
se střetnou dva odlišné názory na ak-
tuální téma. K recenzi knihy Přečetli 
jsme přibude i upoutávka na zajímavý 
film Viděli jsme. Jako novinku tohoto 
ročníku naleznete také například Graf 
měsíce nebo vybrané výroky, které nás 
v tomto měsíci překvapily pozitivně, 
nebo naopak negativně.

Ústředním tématem prvního le-
tošního čísla se stala problematika 

významných mezinárodních konflik-
tů. Vybrali jsme širokou paletu me-
zinárodních problémů, které se liší 
geografickou lokací i intenzitou kon-
fliktu.

V galerii, která představuje veliká-
ny světové pravicové politiky a pravi-
cového politického myšlení, tentokrát 
představujeme nedávno zesnulého 
amerického konzervativního politolo-
ga Samuela Huntingtona. Medailonek 
autora známé teorie o střetu civilizací 
napsal ředitel Občanského institutu 
Roman Joch.

V CEVROREVUE toho najdete 
samozřejmě i tentokrát mnohem víc.

Přeji vám příjemné čtení.
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V květnu 2000 proto ukončil Izrael 
přítomnost svých vojáků na území již-
ního Libanonu a naplnil rezoluci RB 
OSN č. 425 stažením svých vojsk. Poté 
převzaly milice Hizballáhu moc v ob-
lasti Shabba farms a brzy na to i v ce-
lém Libanonu.

A neuplynulo ani šest roků a teror 
v Libanonu kulminoval. Jednalo se 
o raketový útok Hizballáhu na město 
Šlomi, při níž bylo osm vojáků zabito 
a dva uneseni – Eldad Regev a Ehud 
Goldwasser, brzy poté i oni přišli 
o život. Vypukl tragický vojenský 
střet, v němž si Izrael naivně myslel, 
že si s Hizballáhem snadno poradí. 
Ovšem to už nebyl nepřítel z před-
cházejících let, žádný partyzánský 
boj a sebevraždené atentáty, ale re-
gulerní armáda i se svými záludnými 
praktikami.

Střílelo se, odkud to šlo i nešlo. 
Třeba i z nemocnic a škol. Živé cíle 
z civilistů byly potřebné hlavně jako 
falešné trumfy Hizballáhu pro OSN. 
Tak se stalo, že během této Druhé li-
banonské války, kdy izraelské vzdušné 
síly bombardovaly školu, z níž se proti 
izraelským vojákům útočilo, rozbily 
veškerou podporu světa, kterou Izra-
el ve válce s Hizballáhem měl, a vy-
tvořily situaci k vynucení zrádného 
příměří.

Klid zbraní byl vyhlášen po 34 
dnech ozbrojeného konfliktu. V bojích 
zahynulo přes 1100 lidí, z toho 1000 na 
libanonské straně, na izraelské straně 
padlo 116 vojáků a 43 civilistů. Izrael 
zasáhlo přes 3300 raket typu Katuša-
Grad a střel nejvyššího kalibru. Pod-
le organizace Human Rights Watch 
opustila severní část Izraele polovina 
místních obyvatel, přibližně 700 tisíc 
lidí. Za vedení války v Libanonu Iz-

rael zaplatil přes dvě miliardy dolarů, 
údajně je však konflikt přišel na víc 
než trojnásobek.

V Libanonu vypukla v průběhu 
bojů vážná humanitární krize, pod-
le libanonské vlády muselo opustit 
své domovy na 970 tisíc lidí, z toho 
220 000 osob odešlo do zahraničí. 
Náklady na opravu zničené infra-
struktury v Libanonu činily skoro tři 
miliardy USD.

Hamas jako Hizballáh

Stejné praktiky odkoukal i současný 
Hamas v pásmu Gazy, odkud před 
třemi lety Izrael odvolal své jednot-
ky a vyklidil civilní osady. Palestinci 
v Gaze tak pozbyli důvod k podněco-
vání nepřátelských akcí vůči soused-
ním izraelským městům a vesnicím. 
Ostřelování židovského státu však 
pokračovalo, navzdory varování, že se 
Židé budou bránit.

Pak pohár židovské trpělivosti 
přetekl. Útok začal náletem 60 izrael-
ských letadel F 16, která za necelé dvě 
minuty zabila na sto padesát teroristů 
Hamasu a zničila část infrastruktury 
a tunely, jimiž se do pásma Gaza pa-
šovaly zbraně z Egypta. Stejně tak by 
reagovalo kterékoli evropské město, 
pokud by bylo osm roků zasahováno 
raketami sousedního státu.

Boj ze strany Hamasu je mimo-
řádně podlý. Teroristé se ve dvou 
školách, vybraných OSN jako úkryty 
pro děti a civilisty, obklopili členy 
svých rodin a lapenými utečenci před 
válkou, směřujícími za bezpečím do 
Izraele, a pálili na Izraelce z mino-
metů. Ti požádali, aby si mohli za-
chránit své životy tím, že palbu ze 
školy opětují. Zabili tak hrstku tero-

ristů i několik desítek civilistů a dětí. 
Prostě stejný scénář jako v nemocnici 
či v mešitě, z nichž si udělal Hamas 
zbrojní arzenál.

Muslimům přece nevadí smrt, 
oslavují každého padlého jako mu-
čedníka, který je ve slastném islám-
ském ráji, kde má první poslední, 
setká se se všemi proroky a ještě si 
zasouloží s dvaasedmdesáti černoo-
kými pannami…

Krvavý poker pokračuje. Falešný 
hráč opět blafuje, věřím, že tentokrát 
udrží Izrael své nervy na uzdě (zneu-
žívaná floskule, ale úderná), nenechá 
se přimět k dalšímu oddechovému 
času příměří pro Hamas a nepřestane 
útočit, pokud nebude gazanský vřed 
důsledně vykořeněn do své poslední 
rakovinné buňky.

Palestinci často zneužívají civilisty. 
jako živé štíty v teroru proti Izraeli. 
To se řekne do médií, že izraelští vo-
jáci ostřelují sanitky, a pak se ukáže, 
jak je sanita s červeným půlměsícem 
a vlajkou OSN přeplněná výbušnina-
mi a teroristy s kalašnikovy. Pak při-
jde na řadu Rada bezpečnosti OSN, 
na kterou se obrátí šéfové Hamasu, 
ukrývající se pro jistotu v Sýrii, že Iz-
rael porušuje lidská práva a ženevské 
konvence, když vyhodil do vzduchu 
školu OSN, přičemž zabil přes dvacet 
civilistů a hlavně dětí.

Teprve následně se zjistí, že škola 
byla zaminovaná, připravená k vyho-
zení do povětří z přilehlé zoologické 
zahrady. Navíc z nádvoří této školy 
byly odpalovány podomácku vyrobené 
rakety Kassám. Používat civilisty jako 
živé štíty bez jakýchkoli morálních 
zábran – to jsou Palestinci v dresech 
Hamasu. Čím víc mrtvých civilistů, 
tím více pozornost ze strany zuřivých 
pacifistů pseudohumanistického svě-
ta. A už se málokdo dozví, že teroristé 
se schovávali za děti a mezi svými že-
nami…

V pásmu Gazy se bojuje už třetí 
týden. Je hlášeno asi tisíc mrtvých te-
roristů Hamasu a asi dvě stě civilistů, 
z toho několik desítek dětí. Židé přišli 
o devět vojáků a čtyři civilisty…

Když STáhL SVé VOJáKy Z POhRaNIČí S LIBaNONEM, MěL TEhdEJší 
PREMIéR aRIEL šaRON POCIT, žE TaK ČINí dOBRO PRO SVaTOu VěC – 
MíR Na BLíZKéM VýChOdě. KdO MěL POřád OdOLáVaT ZaSEdáNíM 
Rady BEZPEČNOSTI a REZOLuCíM OSN PROTI OKuPaCI ČáSTí LIBaNONu 
IZRaELSKýMI VOJáKy…?

BřetIsLav oLšer

spisovatel a publicista
POHáR izRaElské 
tRPěliVOsti 
PřEtEkl…
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Hned na začátku lze říci, že může. 
Postsovětský prostor má „báječnou“ 
tradici neshod, různých plynových, 
ropných či jiných válek a sporů. Prak-
ticky pokaždé se krize nesly ve zname-
ní sporu o ceny plynu. Rusko vedlo 
spory s Běloruskem v roce 2002, 2004, 
ropnou a jí předcházející plynovou 
krizi jsme zaznamenali v letech 2006 
a 2007. S Ukrajinou je situace ještě 
pestřejší, prakticky každý rok se obě 
země hádají o „spravedlivou“ cenu za 
plyn. V poslední době ale dostávají 
tyto krize kvalitativně nový rozměr, 
kdy jejich následky nenesou již jen zú-
častněné státy samotné, ale i jejich ev-
ropští partneři. Říci, že za krizi může 
právě onen systém, je sice zjednodu-
šené, na druhou stranu toto tvrzení 
v sobě značný díl pravdy má.

nejisté ceny plynu

Smlouvy o dodávkách zemního ply-
nu (popřípadě o spolupráci v oblasti 
plynárenství) jsou obvykle rámcové 
smlouvy uzavírané na dlouhou dobu 
(například český RWE Transgas s Ga-
zpromexportem uzavřel obdobnou 
smlouvu do roku 2035). Ukrajina po-
depsala s Ruskem smlouvu o strate-
gickém partnerství v plynárenské ob-
lasti v roce 2002. Na rozdíl od jejich 
evropských obdob smlouvy v postso-
větském prostoru neobsahovaly jas-
ně určenou formuli pro výpočet cen 
plynu. Zatímco pro evropské země se 
ceny vypočítávají odvozením od cen 
ropy a jejích derivátů na rotterdam-
ské burze s přibližně třičtvrtěročním 
zpožděním, v postsovětském prostoru 
je situace složitější. Na každý rok se 
zde podepisují protokoly, které urču-
jí, jak přesné objemy dodávaného ply-
nu, tak i jeho cenu. Výsledná výše tak 
následně nebyla ani tak produktem 
objektivních faktorů, jako spíše mož-
nosti toho kterého státu na Gazprom 
působit.

Nejlepší pozici ze všech států 
v postsovětském prostoru měly pro 
jednání Bělorusko a Ukrajina. Obě 
země představují strategické tranzitní 

koridory pro dopravu energetických 
surovin z Ruska do zemí Evropské 
unie. Přes Ukrajinu prochází zhruba 
osmdesát procent ruského exportu 
zemního plynu; Bělorusko obstarává 
zhruba padesát procent tranzitu rus-
ké ropy a nezanedbatelnou roli, kte-
rá se ukázala i v současné krizi, hraje 
v tranzitu zemního plynu. Obě země 
tak mohou Rusko, respektive Ga-
zprom, v jednáních o cenách přitlačit 
ke zdi, což také velmi často využívaly. 
Nezřídka tak padaly hrozby zastave-
ní tranzitu ruského plynu přes jejich 
území.

Proměna ruské politiky vůči post-
sovětskému prostoru v energetické 
oblasti nastala zhruba v roce 2006, byť 
nesmělé pokusy v tomto směru Rusko 
podnikalo již v předcházejících obdo-
bích. Gazprom začal striktně požado-
vat placení „evropských“ cen za zemní 
plyn. Byl sice ochoten dočasně slevit, 
respektive zavádět postupný nárůst, 
podmínkou ovšem bylo odevzdat část 
vlastní plynárenské infrastruktury. 
V roce 2005 k tomu přistoupila napří-
klad Arménie, v roce 2006 (přesně pět 
minut před půlnocí na Nový rok) se 
k prodeji 50 % akcií podniku Beltran-
shaz za 2,5 miliardy dolarů odhodlalo 
i Bělorusko. Rusko tím přislíbilo po-
stupný nárůst cen až k evropské úrov-
ni, a to až do roku 2011.

Jak země snesou vyrovnání s Evropou?

Růst cen pro postsovětské partnery, 
ačkoli je s oblibou popisován jako po-
litický nátlak na nepohodlné režimy, 
má svoji vnitřní i vnější racionalitu. 
Z hlediska Gazpromu jako firmy, je-
jíž akcie se obchodují na světových 
burzách (Londýn, Frankfurt), dochází 

k úniku zisku. Vzhledem k tomu, že 
ruský stát vlastní ve firmě 50,002 % 
akcií, musí brát ohledy i na svoje ak-
cionáře a jednat v jejich zájmu. Proto 
nezdůvodnitelné snížení ceny pro ně-
které odběratele za produkt, který by 
mohl prodat za vyšší cenu, je jen velmi 
problematické. Druhá část logiky vy-
chází z vnitřních ruských podmínek. 
Rusko se rozhodlo do roku 2011 po-
stupným zvyšováním domácích cen 
zemního plynu pro průmyslové spo-
třebitele dosáhnout evropské úrovně 
(bez nákladů na přepravu). Pokud by 
tedy nepřistoupilo na zvýšení cen pro 
státy SNS, nastala by paradoxní situ-
ace, kdy by země v jeho okolí platily 
za dodávky zemního plynu méně než 
jeho vlastní spotřebitelé. Je jasné, že 
se taková logika Rusku nelíbí. Jak ale 
tyto země budou reagovat na násled-
né vyrovnávání cen s Evropou, které 
výrazně zhorší jejich konkurenční 
schopnost ve vztahu s EU, je otázkou 
pro budoucnost.

Předcházející řádky jasně ukázaly, 
jak jsou vztahy v postsovětském pro-
storu složité. Ukrajina v tomto ohledu 
není výjimkou. Jedinou výjimkou v je-
jím případě bylo to, že její ceny nebyly 
odvozovány od cen evropských. Lze 
jen vítat, že nastal alespoň jistý posun, 
a to i v případě odstranění prostřed-
níka v rusko-ukrajinském obchodu 
se zemním plynem RosUkrEnergo. 
Na druhou stranu ale zkušenost s po-
měry v postsovětském prostoru nám 
nedovoluje příliš jásat. Už příklad 
Běloruska, které ve svém rozpočtu 
počítá s cenou 140 dolarů za 1000 m3, 
zatímco Gazprom pro tu samou zemi 
naplánoval cenu 200 dolarů za 1000 
m3, dává tušit, že všem problémům 
není konec.

OBNOVENí dOdáVEK ZEMNíhO PLyNu Z RuSKé FEdERaCE PřES uKRaJINu 
dO EVROPSKé uNIE VZBudILO JEdNOZNaČNOu úLEVu. Zdá SE, JaKO By 

TíM VEšKERé PROBLéMy S dOdáVKaMI PLyNu úPLNě SKONČILy a VšE SE 
VRáTí dO ZaJETýCh KOLEJí. JE aLE NaMíSTě SI POLOžIT OTáZKu, ZdaLI SE 

POdOBNá KRIZE NEMůžE OPaKOVaT I V BudOuCNOSTI.

kareL svoBoda

lektor IMS FSV uK

kOnEC kRizE?
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Slovensko-maďarské medzištátne vzťa-
hy boli, sú a zrejme ešte dlho aj budú 
na Slovensku predovšetkým vnútro-
politickou otázkou. Aj v Maďarsku 
vzťahy so susedným Slovenskom majú 
istý vnútropolitický rozmer, ale na Slo-
vensku tzv. maďarská téma, súčasťou 
ktorej je aj problematika slovensko-
maďarských medzištátnych vzťahov, 
je silným celoplošným politicko-mo-
bilizačným nástrojom, ktorý v prípade 
„šikovného“ využitia môže zabezpečiť 
solídne zisky – aj mocenské, aj mate-
riálne.

Je tomu tak najmä preto, že „ma-
ďarská“ téma je nerozlučne spätá 
s viac ako polmiliónovou maďarskou 
národnostnou menšinou a so všetkým, 
čo s ňou v politickej sfére súvisí – s le-
gislatívnou úpravou jej postavenia, 
výkonom menšinových práv v oblasti 
jazyka, školstva, kultúry a regionálne-
ho rozvoja, činnosťou jej politickej re-
prezentácie a samozrejme s tým, ako 
jej situáciu vníma susedná Budapešť. 
A tu je často kameň úrazu.

Ak by sme dnes hľadali nejaké 
problémy alebo udalosti, ktoré vý-
znamnejšie zaťažili vzťahy medzi Slo-
venskom a Maďarskom (okrem zde-
deného z čias komunizmu vodného 
diela Gabčíkovo), tak by sme neprišili 
na nič iné, čo by priamo alebo nepria-
mo nesúviselo s maďarskou menšinou 
na Slovensku. V iných otázkach – in-
vestície, obchod, cestná infraštruktú-
ra, prihraničná spolupráca, obrana 
a bezpečnosť – rôzne vlády v Bratisla-
ve a Budapešti nachádzali spoločnú 
reč. Akonáhle sa však reč zvrtla na 
problematiku národnostných men-
šín, bol oheň okamžite na streche. 
Maďarský krajanský zákon, sloven-
ský jazykový zákon, fóra maďarských 
politikov z okolitých štátov, sloven-
ské školské učebnice, autonomistické 
predstavy časti maďarskej politickej 

elity, „potvrdenie“ Benešových dekré-
tov slovenským parlamentom – tieto 
a množstvo iných, aj zdanlivo drob-
ných udalostí – najmä na Slovensku, 
ale aj v Maďarsku – s etnickým poza-
dím tvorili podstatnú časť agendy bi-
laterálnych vzťahov po dobu viac ako 
15 rokov.

slovensko-maďarské 
vzťahy za dzurindy

V rokoch 1998–2006, keď na Sloven-
sku pôsobili Dzurindove vlády a ich 
súčasťou bola Strana maďarskej koa-
lície, vzťahy s Maďarskom síce neboli 
bez problémov, ale tie sa riešili bez 
zbytočnej hystérie. Situácia sa kardi-
nálne zmenila po slovenských parla-
mentných voľbách 2006, keď v Brati-
slave vznikla „národne orientovaná“ 
vládna koalícia Smer–SNS–HZDS. 
Pre slovensko-maďarské vzťahy bola 
od samého začiatku rizikovým fak-
torom účasť vo vláde radikálno-naci-
onalistickej SNS. Táto strana totiž je 
známa nielen tým, že by chcela tunaj-
ších Maďarov vykázať do „patričných 
medzí“ (pred voľbami jej podpredsed-
níčka Anna Belousovová varovala, že 
ak sa SNS dostane do vlády, zreduku-
je práva maďarskej menšiny na úroveň 
20 % existujúceho štandardu), ale aj 
agresivitou voči susednému Maďar-
sku. Tejto strane by zrejme najviac 
vyhovovala absencia slovensko-ma-
ďarských medzištátnych vzťahov. Jej 
predseda pri rôznych príležitostiach 
navrhoval zrušiť základnú medzištát-
nu zmluvu medzi SR a MR, odvolať 
slovenského veľvyslanca z Budapešti 
a dokonca aj spretrhať diplomatické 
vzťahy s Maďarskom. Zdá sa, že SNS 
vôbec neberie do úvahy fakt, že obe 
krajiny spájajú spojenecké vzťahy, 
založené na členstve v EÚ a NATO. 
Pred pár mesiacmi napríklad J. Slota 

vyhlásil, že Slovensko by malo viac 
cvičiť armádu, aby ubránilo svoje úze-
mie pred šéfom maďarskej strany Fi-
dezs Viktorom Orbánom, ktorý vraj 
chce na Slovensku vytvoriť druhé Ko-
sovo. Šéf SNS varoval, že po mostoch, 
vybudovaných na rieke Ipeľ, by mohli 
prísť z Maďarska na Slovensko obrne-
né transportéry.

smer vzťahom neprospieva

Problém samozrejme nie je len v men-
tálnej dispozícii lídra jednej zo sloven-
ských vládnych strán, ale v celkovom 
nastavení vládnej koalície, u ktorej 
jednoznačne prevažuje optika me-
dzištátneho súperenia a konfrontá-
cie. Slovenský premiér Robert Fico 
nevynecháva nijakú príležitosť na 
demonštráciu svojho „pronárodného 
postoja“, spočívajúceho v obhajobe 
slovenských záujmov voči Maďarsku 
a Maďarom. Viac ako dva roky medzi 
SR a MR neprebiehal štandardný po-
litický dialóg na najvyššej úrovni, prí-
činou boli kroky a výroky slovenských 
vládnych politikov, ktoré maďarská 
strana považovala za protimaďarské. 
Je to o to smutnejšie, že v Budapešti 
teraz pôsobí jedna z najumiernenej-
ších a najústretovejších vlád v celých 
postkomunistických dejinách Maďar-
ska pokiaľ ide o menšinovú problema-
tiku a spoluprácu so susednými kraji-
nami. „Sociálno-demokratický“ Ficov 
Smer je však v týchto otázkach oveľa 
bližší svojmu koaličnému partnerovi 
nacionalistickému radikálovi J. Sloto-
vi, než ideologicky spriaznenému ma-
ďarskému socialistovi Gyurcsányovi.

Podľa aktuálnych prieskumov verej-
nej mienky je Orbánov Fidesz stranou 
s najväčšími šancami na volebné víťaz-
stvo a zostavenie novej vlády v Buda-
pešti. Podobne Ficov Smer vedie rebrí-
ček popularity a je odhodlaný vládnuť 
ešte jedno volebné obdobie v Bratisla-
ve. Iba zázrak, o ktorom dnes nič ne-
tušíme, by mohol spôsobiť, že sa vzťa-
hy medzi Slovenskom a Maďarskom 
zlepšia, keď do premiérskych kresiel 
zasadnú naraz R. Fico a V. Orbán.

Na SLOVENSKu OTáZKy ZahRaNIČNEJ POLITIKy a MEdZINáROdNýCh 
VZťahOV PaTRIa V REBRíČKu PRIORITNéhO ZáuJMu OBČaNOV TaKMER Na 
úPLNE dNO, aVšaK S JEdNOu VýNIMKOu, a TOu Sú VZťahy S MaďaRSKOM.

grIgorIj MesežnIkov

politológ, prezident 

Inštitútu pre verejné otázky 

v Bratislave

slOVEnskO 
a maďaRskO: 
ROzHádaní sPOJEnCi
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Který ze světových válečných konfliktů pod-
le vás bude v letošním roce nejvíce eska-
lovat?

Nepředpokládám, že by v roce 
2009 došlo ke „světovému konflik-
tu“, ale z konfliktů probíhajících „ve 
světě“ budou pokračovat a případně 
eskalovat ty, jejichž aktéři nebudou 

zneprázdněni řešením a dopady eko-
nomické krize – tj. povstalci v Kongu, 
Afghánistánu, Iráku, Somálsku, Dár-
fúru...

Považujete za reálné v některé světové 
lokalitě vzestup nového nebo obnoveného 
politického násilí, případně uklidnění situ-
ace?

K novým konfliktům by mohlo 
dojít v těch regionech, kde vlády rela-
tivně stabilních států nezvládnou eko-
nomickou krizi, jejíž dopady naruší 
vnitřní klid jejich společností. Mohlo 

by se jednat o Venezuelu a Huga Chá-
veze či Ahmadínežádův Írán.

Podaří se podle vás v nejbližším období 
přijmout trvalé příměří mezi Izraelci a Pa-
lestinci?

Mezi Izraelem a mezinárodně uzna-
nou reprezentací Palestiny možná ano, 
mezi Izraelem a palestinskými radikály, 
ať se již bude jednat o Hamas či jiného 
aktéra, je to velmi nepravděpodobné.

Jakou očekáváte roli USA, resp. Ruska 
v řešení světových konfliktů? Na které bu-
dou klást největší důraz?

Předpokládám, že se nová ame-
rická administrativa pokusí o novou 
definici vztahů s Ruskem, takže před 
první schůzkou Obama–Medveděv 
očekávám vstřícnost na obou stra-
nách. Výsledky schůzky si však ne-
troufám předpovídat. Důraz budou 
obě strany klást na „velké“ konflikty – 
Blízký východ, Afghánistán..., v nichž 
jsou dlouhodobě angažovány. Problé-
my Konga a dalších „malých“ konflik-
tů pravděpodobně zůstanou odsunuty 
na vedlejší koleji.

Měla by se Česká republika, která je nyní 
v roli předsednické země Evropské unie, 
více angažovat v řešení některých konfliktů, 
nebo je spíše nechat v rukou znesvářených 
stran?

Každá předsednická země Evrop-
ské unie by se měla pokusit využít 
obrovský potenciál, kterým Unie dis-
ponuje, ke zlepšení konfliktní situace, 
a to bez ohledu na to, kde konflikt 
probíhá.

redakce

CEVROREVuE ROzHOVOR
Michael Romancov / Nové 
násilí může vzplanout ve Venezuele 
nebo íránu

Michael Romancov
politolog na Fakultě sociálních • 
věd UK a Filozofické fakultě ZČU
specializuje se na politickou • 
geografii a geopolitiku 
a mezinárodní vztahy
autor řady odborných publikací, • 
pravidelně vystupuje v médiích

InZeRCe

K  novým  konfliktům  by mohlo  dojít 
v  těch regionech, kde vlády relativně 
stabilních  států  nezvládnou  ekono-
mickou krizi.



8

C
E
V
R
O
R
E
V
U
E

duel

Datum 17. 2. 2008 se stalo Vítězným 
únorem pro Kosovany albánského pů-
vodu. Místní orgány veřejné moci to-
tiž jednostranně vyhlásily nezávislost, 
přestože etničtí Srbové s tímto krokem 
nikdy nevyslovili souhlas a z řad západ-
ních velmocí opakovaně zaznívala varo-
vání před takovým unáhleným krokem. 
Kosovo fungovalo donedávna jako kva-
zistát, protože zde byla po krátké válce 
ustavena mezinárodní správa.

Provincie dotváří součást historic-
kého území tzv. Starého Srbska (úze-
mí zahrnující centrální části Srbska, 
Kosovo a Metohiji i části Černé Hory 
a dnešní Makedonie). Země tedy 
nemá historicky danou státnost. Ještě 
ve 20. století před nástupem komunis-
tické moci bylo Kosovo krajinou vel-
kých statků patřících pravoslavné círk-
vi (dodnes četné památky a kláštery).

spor principu svrchovanosti 
a práva na sebeurčení

Práva na sebeurčení se dovolávají v Ko-
sovu etničtí Albánci – tvořící v rám-
ci místní populace výraznou většinu. 
Avšak v rámci srbského státu včetně 
provincie jsou Albánci etnickou menši-
nou. Srbové se naopak dovolávají prin-
cipu suverenity. Poukazují na historická 
státoprávní uspořádání, která jsou pra-
menem jejich národní svrchovanosti. 
Uznáním nezávislosti Kosova ze strany 
těch, kteří sami čerpají svoji legitimitu 
z principu suverenity, dochází k zajíma-
vé kolizi mezi principy práva na sebeur-
čení a nedotknutelnosti suveréna.

konfliktní potenciál kosova v oblasti

Kosovo je vnitrozemská krajina 
s infrastrukturou a hospodářstvím 

životem napojeným na země bývalé 
Jugoslávie. Nezávislé Kosovo proto 
nemůže být schopno bez kooperace 
se sousedy dosahovat rozvojových 
úspěchů. Proto také obživa části 
Kosovanů pramení ze šedé ekono-
miky navázané na tradiční rodové 
struktury. Není zde tedy perspektiva 
úspěšného ekonomicky produktivní-
ho života.

Kosovo může být i zdrojem pro-
blémových vztahů se sousedy. Nová 
kosovská vláda pod tlakem vlivných 
hnutí může svoji činnost, aby sebe 
upevnila a přebíjela ekonomický ma-
rasmus v krajině, zakotvit na rétorice 
i boji za sebeurčení Albánců v ostat-
ních částech bývalé Jugoslávie. Proč 
by pak vláda Albánie nerozvíjela ja-
kousi neoficiální zahraniční politiku 
a prostřednictvím vlády v Prištině 
a nepodporovala různé nacionální 
bojůvky typu ÚČK, které se dnes na-
cházejí zejména v Preševském údolí 
na jihu Srbska či v makedonském 
příhraničí. Každý nacionalista by se 
chopil šance naplnění svého a zmaře-
ní druhého.

sebeurčení v kosovu jako 
možné mámení

Co když kosovský případ není klasic-
kým sporem konzervativního principu 
nedotknutelnosti suveréna a wilsonov-
ského práva na sebeurčení? Co když 
je odkaz na sebeurčení pouze jedním 
ze strategických tahů albánské komu-
nity k jinému cíli, než je nezávislost? 
Problém tkví totiž v tom, že Kosovo 
neutvoří národ, který by určil sebe, 
ale stát, jehož občané jsou většinově 
albánští, ale vlastně z mezinárodně 
politických důvodů se neumožňuje 

tento územní celek snadno a rychle 
integrovat do již existujícího národ-
ního státu, kterým Albánie bezesporu 
je. Skepse ohledně trvalosti kosovské-
ho státu i z tohoto důvodu je namís-
tě. Kosovo se zkrátka může přičlenit 
k Albánii, může být opět připojeno 
k Srbsku. Jinou alternativní a legitim-
ní variantou je možnost trvalejší exis-
tence státu buď na bázi mezinárodní 
mise, nebo poté jako „jádra cyklonu“, 
kde se síly v nestabilním okolí vzájem-
ně neutralizují.

Otazníky nad vyhlídkami 
kosova zůstávají

Kosovo jako precedent může být 
inspirujícím případem pro různé 
separatismy ve světě. A nic na tom 
nemohou změnit prohlášení o spe-
cialitě kosovské kauzy. Jak se může 
postupovat jinde ukázalo např. Rus-
ko v Gruzii. Vyhlídky samostatného 
Kosova jsou velmi problematické, 
a to jak z hlediska státoprávního 
a mezinárodního, tak z hlediska vnitř-
ních poměrů. Méně příležitostí pro 
práceschopné obyvatelstvo znamená 
další zdroj nestability. Neméně zají-
mavým otazníkem je také role Ma-
ďarska na Balkáně. Je totiž možné, 
že hlavním motivem jeho uznání ne-
muselo být proklamované spojenectví 
s USA, ale hluboce zakořeněný pocit 
nesplacených účtů z roku 1918. Ma-
ďarsko si totiž uznáním Kosova může 
ponechávat zadní vrátka pro politiku 
sebeurčení ve Vojvodině (popř. ještě 
Valašsku a Sedmihradsku), ještě snad 
mám v paměti zákon o zahraničních 
Maďarech z pera vlády V. Orbána. 
Není proto divu, že Kosovo odmítá 
uznat Slovensko.

PaveL netoLIcký

politolog

kOsOVO: suVEREnita 
či PřEsun k albánii?

OCHRana POkOJnéHO staVu sPRáVními ORgányVysoká škola CEVRO Institut vydala 
sborník z konference Ochrana po-
kojného stavu správními orgány, která se konala ke konci září v Českém Krumlově pod záštitou ochránce veřejných práv 
Otakara Motejla. | do odborného sborníku věnujícího se paragrafu 5 Občanského zákoníku přispěli: Jan Bajura, Zdeněk 
Fiala, Eva hamplová, Petr Kolář, Otakar Motejl, Vladimír Novotný, František Parlík, František Zoulík. | Počet stran: 46. 
Cena vč. poštovného a balného: 40,– Kč. Objednávky na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769.
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Loňská vyhrocená diskuse o vyhlášení 
nezávislosti se postupně vytratila, ale 
její argumenty znějí dnes o to silněji 
při úvahách o možném vývoji v Koso-
vu v příštím roce.

Moralistické a panslavistické názory 
proti uznání Kosova se opíraly hlavně 
o porušení mezinárodního práva (Roz-
hodnutí BR OSN 1244), srbské ústavy 
a o popření práva na nedělitelnost srb-
ského území. Hrozilo vytvoření prece-
dentu, který by vedl k balkanizaci světa, 
ve kterém by se státy postupně zevnitř 
rozdrobovaly. Nadto se panslavisté 
opí rali o morální nemožnost uznání 
Kosova kvůli zvěrstvům spáchaným 
na kosovských Srbech během války na 
přelomu milénia a také o hrozbu vzni-
ku prvního islámského státu v Evropě.

nezávislé kosovo je 
výsledkem diplomacie

Na straně kosovské nezávislosti stály 
hlavně diplomatické důvody. Odmí-
taly roli morálky a spravedlnosti v me-
zinárodních vztazích a zdůvodňovaly 
existenci Kosova jako ochranu před 
možnou dezintegraci Srbska a eska-

laci otevřeného konfliktu. Suverenitu 
Srbska hodnotili pragmatici jako di-
plomaticky omezenou geopolitickými 
velmocemi. Zdůrazňovali přitom, že 
od velmocí se odvíjí samotné uzná-
ní existence menších států a funkč-
nost jak mezinárodního práva, tak 
i mezinárodního systému. Podobným 
způsobem nakonec odmítli i teorii 
precedentu, která se dodnes bez pod-
pory velmoci neuplatnila (Jižní Ose-
tie a Abcházie „dosáhly“ nezávislosti 
v Gruzínské válce jen díky rozsáhlé 
vojenské podpoře Ruska).

Z perspektivy prezentovaných ná-
zorů na kosovskou nezávislost bude 
v roce 2009 jedním z nejdůležitějších 
témat problém prosazení a legitimizo-
vání autority kosovské vlády ve vztahu 
ke kosovským Srbům a institucionální 
duplicita v severním Kosovu. Srbské 
a kosovské lokální volby v roce 2008 
to jen potvrdily a zvýšená podpora 
srbských opozičních stran mezi ko-
sovskými Srby může předznamená-
vat postupné prohlubování etnické-
ho rozdělení Kosova. Následně by se 
podkopala stabilita v regionu vznikem 
nejistého statusu severního Kosova.

nová dimenze: vstup do Eu

Zajímavé bude sledovat vývoj vztahů 
Srbska a Kosova v kontextu podepsa-
ní stabilizační dohody s Evropskou 
unií a nové srbské proevropské vlá-
dy. I když ta opakovaně deklarovala 
nedělitelnost Srbska, tak i dle slov 
Martti Ahtisaariho, bývalého vyslan-
ce OSN v Kosovu, Srbsku „nezůstává 
jiná možnost než akceptovat nový bal-
kánsky stát“. Zrychlení hospodářské-
ho vývoje, dnes otupeného plynovou 
krizí, by mohlo vést k postupnému 
vyprchání nacionalistických tendencí 
a vláda by do budoucna mohla jedno-
dušeji akceptovat existující stav.

Mezinárodní scéna zaskočená eska-
lací obdobného konfliktu v Gruzii a ne-
přesvědčená slabě politicky a právně 
vymezenou misi EULEX (pro zavede-
ní právního státu v Kosovu) nepokračo-
vala v procesu plného mezinárodního 
uznání Kosova. Aby se proto z Kosov-
ské otázky nestal další „zamrzlý“ kon-
flikt, bude nutné, aby Kosovo a Srbsko 
začaly alespoň částečně spolupracovat 
a aby mezinárodní společenství trvalo 
na jejím brzkém vyřešení.

MarIán Zachar

spolupracovník asociace pro 

mezinárodní otázky kOsOVO: ROk 
PO nEzáVislOsti

InZeRCe
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Jan Palach… Co říci dále, aby se člo-
věk vyhnul omšelým frázím či vypja-
tým emocím? Vzpomínku na Palacha 
beru totiž hodně osobně generačním 
pohledem bývalého studenta z 60. let, 
který se se smrtí setkal velice zblízka 
již v srpnu 1968.

Jednadvacetiletý student filozofic-
ké fakulty Univerzity Karlovy Jan Pa-
lach se stal symbolem těch nejčistších 
snů české veřejnosti z jara 1968. Ne-
dávno publikované Palachovy návrhy 
na mobilizaci studentů a obsazení roz-
hlasu to jen potvrzují.

Palachova oběť nebyla tehdy de-
moralizovaným národem, který to-
tálně a ostudně zklamali jeho vůdci 
z řad reformního křídla komunistic-
ké strany, oslyšena. Potvrzovala však 
zrůdnost domácího komunistického 

režimu, který se opět plně demasko-
val tím, jak se choval k rodině Jana 
Palacha, jeho hrobu na Olšanech 
a všem lidem, kteří se nějakým způso-
bem o jeho památku zajímali. Výročí 
Palachovy smrti v lednu 1989 se na-
konec stalo katalyzátorem událostí, 
které tuto zemi přivedly v listopadu 
téhož roku ke svobodě.

Když si dnes připomínáme Pala-
chovu památku, rád bych připomněl, 
že nesmíme zapomínat také na Jana 
Zajíce ze Šumperka či Evžena Plocka 
z Jihlavy a všechny další oběti komu-
nistické totality. Nesmíme také dovo-
lit těm, kteří dvacet let parazitovali na 
výsledcích sovětské okupace ze srpna 
1968, aby na sebe opět strhli moc, 
aby opět v našich lidech probudili 
přízemní malost, zbabělost či neúctu 

k opravdovým hrdinům, jakými jsou 
dnes například naši vojáci v zahranič-
ních misích.

Dnes se stále více ukazuje, že 
nejde jen o bývalé a současné členy 
komunistické strany, ale také o je-
jich četné a agilní poskoky z různých 
organizací bývalé Národní fronty. 
Tyto předlistopadové kariéristy dnes 
opět mobilizuje touha po moci, závist 
a nenávist ke schopnějším, aby svým 
populismem probouzeli v lidech tu 
nejnižší kvalitu občanské odpověd-
nosti. Pokud se proti těmto jevům 
nebudeme aktivně stavět, potom 
památka takových lidí, jako byl Jan 
Palach, zůstane zaprášena a zamlže-
na či pošpiněna bez ohledu na to, ko-
lika pietních aktů a výstav spojených 
s jeho jménem se zúčastníme.

Ani nahá, ani oblečená visí v Bruselu 
Entropa. Vláda ji neobjednala (ob-
jednala dílo dvaceti sedmi výtvarní-
ků) ani neplatila (Černý vrátil pení-
ze), ale vládu reprezentuje, protože 
si ji za korunu pronajala. Nájemné 
je však podle mluvčí vicepremiéra 
placeno pouze z účetních důvodů 
a vlastně se tedy o žádné nájemné 
nejedná.

Prezident Klaus žádá, aby se čes-
ká vláda od Entropy distancovala. 
Vláda se ale nemůže distancovat od 
něčeho, co má pronajaté. Výtvarník 
i vicepremiér se Evropě sklíčeně 
omlouvají, ale přitom je těší, že je-
jich dílo vzbuzuje emoce a diskusi. 
Entropa je populární a dostala české 
předsednictví na první stranu Finan-

cial Times, což se jiné zemi ještě ne-
podařilo.

Entropa ale vznikla za cenu pod-
vodu a lhaní. Musíme si tedy položit 
otázku, zda nám podvody a nedodr-
žování dohod stojí za to, být na první 
straně Financial Times? Kdyby Černý 
s Vondrou místo omluv při slavnost-
ním zahájení rozbíjeli v Bruselu ka-
meny okna evropské centrály, byli by 
na prvních stranách všech světových 
deníků možná i několik dní. Entropa 
má své vítěze i poražené. Černý je 
nepopiratelný vítěz, za jednu korunu 
má na půl roku pronajaté jedno z nej-
prestižnějších výstavních míst v Ev-
ropě. Prohrávající jsou Bulhaři, kteří 
vyměkli a jejich „mapa“ je za trest 
zahalena pohřebním plátnem. Na 

mapě Česka jsou karikovány výroky 
Václava Klause. Nikdo z objednatelů 
nemá odvahu se Klausovi omluvit, ale 
ani nemůže, protože dílo přece nikdo 
neobjednal.

Prohrává tedy Klaus? Ne, prohrá-
vá spíš český stát, na jehož triko si 
někdo dělá svou soukromou legraci, 
soukromou reklamu a soukromou 
politiku.

Ale Entropa je přece umění a to 
nesmí být cenzurováno, tomu musí být 
povoleno vše. Když si to však některá 
země Unie přeje, v noci části umění 
zahalíme černým plédem, aby nebylo 
vidět. Je to takové naše malé skryté 
české umění.

SENáT

PřeMysL soBotka

předseda Senátu PČR
Jan PalaCH

EVROPSKá UNIE

toMáš jIrsa

senátor PČR
kOlOběžka
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To je otázka pro Paroubka a věřím, 
že by se mu na ni těžko odpovídalo. 
Rozpočet Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI) při projed-
návání na hospodářském výboru 
podpořili všichni poslanci za ČSSD, 
protože chápali význam investic do 
dopravní infrastruktury. Ovšem při 
jednání sněmovny byli překvapivě 
všichni sociální demokraté bez jaké-
hokoliv vysvětlení proti. Paroubek 
zřejmě věděl, že zelené poslankyně 
Jakubková a Zubová pro rozpočet 
hlasovat nebudou a tímto způsobem 
zkusil vydírat vládu. Bylo mu jed-
no, že neschválený rozpočet SFDI 
znamená od 1. ledna 2009 zastavení 
investic do dopravní infrastruktury. 
A to nejen z našich zdrojů, ale i ze 
zdrojů EU.

Rozpočet SFDI nemá žádnou 
možnost rozpočtového provizoria. Po-

slankyně Jakubková se navíc „vyzna-
menala“ návrhem na krácení investic 
do silniční dopravy, včetně investic ve 
Zlínském kraji. Tento nesmysl jsme 
naštěstí zarazili.

Do usnesení hospodářského vý-
boru se podařilo zařadit mezi prio-
ritní akce např. silnici I/71 Uh. Os-
troh–státní hranice se SR (70 mil.), 
R55 v pěti úsecích od Napajedel až 
po Bzenec-Přívoz (53 mil.), posílení 
rozpočtu R49 Hulín–Fryšták o 150 
mil., posílení obchvatu Bánova o 300 
mil., obchvatu Hodonína o 50 mil. 
a řadu cyklostezek (celkem za 250 
mil.).

Pro náš okres a okolí prošly mé 
návrhy na zařazení cyklostezek Dol-
ní Němčí–Hluk (13 mil.), Uherské 
Hradiště Velehradská tř. (10 mil.), 
opravy cyklostezky Babice–Huště-
novice (4 mil.), cyklostezky Uherský 

Brod–Vlčnov (12 mil.), Šumice–Nez-
denice (5 mil.) a Luhačovice–Biskupi-
ce (6 mil.), celkem za 50 milionů Kč. 
Navzdory ČSSD se v roce 2009 bude 
dopravní infrastruktura našeho kraje 
dále rozvíjet.

Je právem opozice tvrdě kritizovat 
vládu. Ale skutečně demokratická 
opozice nesmí škodit státu podle hes-
la „Čím hůře, tím lépe“. Vydírat vládu 
jednou třeba rozpočtem SFDI, po-
druhé vojenskými zahraničními mise-
mi handlem za poplatky. Paroubkova 
ČSSD přestala být stranou státotvor-
nou a stala se stranou populistickou. 
ODS za osm let působení v opozici 
nikdy takto vlády ČSSD nevydírala. 
Jistě si toho všimli i ti, kteří nedávno 
volili proti ODS.

Po jedenácti měsících legislativní 
práce těsně před vánočními svátky 
Evropský parlament podpořil klima-
ticko-energetický balíček, který má 
zaručit, že Evropská unie dosáhne 
v roce 2020 tří konkrétních cílů v této 
oblasti: snížit emise skleníkových ply-
nů o 20 procent, posílit energetickou 
účinnost o 20 procent a dosáhnout 
dvacetiprocentního podílu obnovitel-
ných zdrojů energie.

I já jsem tentokrát podpořil le-
gislativní návrh v rámci klimaticko-
energetického balíčku, tzn. zprávy 

europoslanců Avril Doyle, Chris 
Davies, Satu Hassi a Dorette Cor-
bey. Tyto návrhy byly předmětem 
velmi dlouhých diskusí, jednání mezi 
Radou zastoupenou francouzským 
předsednictvím i Evropským par-
lamentem zastoupeným zpravodaji 
a stínovými zpravodaji z většiny poli-
tických skupin, přičemž původní ná-
vrh, například pro chemický průmysl 
jak český, tak evropský, byl zcela li-
kvidační.

V polovině prosince bylo dosaženo 
shody, a to především díky ústupkům 

ze stran členských států i poslanců Ev-
ropského parlamentu. Byla nastavena 
jasná kritéria pro jednotlivé sektory 
průmyslu a postupný náběh jednotli-
vých opatření.

Podařilo se tak dosáhnout kom-
promisu, který zachovává původní 
ambiciózní cíle v ochraně životního 
prostředí a přitom nastavuje pod-
mínky, které neomezují průmysl 
v jeho činnosti a nejsou vůči němu 
nepřátelské.

POSLANECKá SNĚMOVNA

jarosLav PLachý

poslanec PČR

PROč V dObě kRizE PaRlamEnt 

VíC nEPOdPOřil dOPRaVu?

KRAJE/OBCE

oLdřIch vLasák

poslanec EP

POdařilO sE dOsáHnOut 

důlEžitéHO kOmPROmisu



12

C
E
V
R
O
R
E
V
U
E

událost roku

vLadIsLav MaLát

senátor OdS v letech 

1996–2002

A o kus dále: „Připojujeme  se  proto 
k  výzvě  československých  kulturních 
pracovníků a žádáme Vás, abyste použil 
svého vlivu k propuštění všech občanů 
zadržených v souvislosti se shromáždě-
ními na Václavském náměstí a k zasta-
vení jejich trestního stíhání.“ A tak dále. 
Zkrátka, šlo o dopis zdvořilý, měřeno 
dnešníma očima dokonce krotký, ale 
jasný. Jeho smyslem bylo připome-
nout bolševikům, že ochranná bratr-
ská pěst se povážlivě rozklepala, takže 
je nejvyšší čas, aby se k národu přestali 
chovat jako ke stádu, jehož neposluš-
né ovečky se zavírají do ohrady a dává 
se jim horší pastva.

To vše zdvořile zabaleno, v oslo-
vení adresáta dokonce nechybělo ani 
slovo „soudruhu“, aby to od samého 
začátku nebudilo dojem pouhé provo-
kace. O tom, zda napsat „soudruhu“ 
nebo „pane“, se dokonce chvíli disku-
tovalo. Dnešní mladý člověk, který tu 
dobu nepamatuje, se tomu dnes za-
směje a na adresu signatářů si možná 
něco neuctivého pomyslí, ale ta doba 
byla taková a kdo ji nezažil, mnohé 
dnes těžko pochopí. Hlavním auto-
rem textu dopisu byl Ladislav Hlavatý 
z Fyzikálního ústavu ČSAV, podpisy 
na přiložených arších patřily lidem 
všeho věku majícím něco společného 
s vědou.

Tentýž den byl dopis se seznamem 
signatářů doručen iniciátory akce také 
do redakce Rudého práva se žádostí 
o publikaci, čemuž nebylo (světe div 
se!) vyhověno. Přesto zakrátko jména 
signatářů naši chlebodárci znali. Rea-
goval každý podle svého. Ti, kdo viděli 
dále, nereagovali nijak, ti ostatní kaž-
dý podle své úrovně. Dopis se nějak 
dostal do pařátů i západním imperi-

alistům, kteří ho na rozdíl od Rudé-
ho práva ve svých štvavých vysílačích 
zveřejnili a postupně také četli naše 
jména.

Na tomto místě bych měl prozradit, 
kolik že těch podpisů bylo, ale zatím 
to neudělám a zlomyslně se o tehdej-
ší napětí podělím s dnešními čtenáři. 
Převládl názor, že dopis bude ode-
slán, pokud pod ním bude nejméně 
sto podpisů. Najde se tolik statečných, 
nebo je to celé pro kočku?

Průběžný stav znám nebyl, protože 
sbírání podpisů probíhalo s určitou 
mírou utajení a navíc na pyramidovém 
principu. Proto, aby byla akce řádně 
ukončena a dopis se k předsedovi 
vlády vůbec dostal, neříkalo se o něm 
každému, jenom lidem hodným urči-
té důvěry. Když se archy vrátily zpět 
na vrchol pyramidy, bylo na nich 670 
podpisů ze 70 institucí. Jména známá 
i neznámá, ústavy ČSAV, fakulty, rez-
ortní výzkumná pracoviště, nemocni-
ce, školy a jiné a jiné. Když jsem si se-
znam po tolika letech pročítal, udělala 
mi zvláštní radost jména dvou dam: 
Livie Klausové, manželky nynějšího 
prezidenta, a Libuše Benešové, bývalé 
předsedkyně Senátu. Podpisy přibýva-
ly ještě po 13. únoru a jejich celkový 
počet přesáhl tisícovku.

Co na to soudruh Adamec, kte-
rý se tehdy jevil jako nejrozumnější 
z celé politické věrchušky? Dva týdny 
nic, pak pověřil svého podřízeného 
Kořínka k jednání s reprezentan-
tem signatářů Ladislavem Trlifajem, 
ale nakonec, po písemné upomínce, 
nám rovněž písemně odpověděl, že 
„podepsaným  vědeckým  pracovníkům 
nic nebrání v tom, aby se se svými pro-
blémy  obrátili  na  vedoucí  pracovníky 

svých ústavů, na stranické a odborové 
organizace“ atd. Jinými slovy, sou-
druh předseda vlády antikomunistům 
poradil, aby se se „svými problémy“ 
obrátili ke komunistům! Že se jedná 
o problémy celospolečenské, to vů-
bec nepochopil a svou radou kam se 
obrátit udělal totéž, jako kdyby radil 
udělat kozla zahradníkem. Dále se 
jeho odpověď rozplynula ve standard-
ním partajním žargonu. Nerozplynula 
se však pospolitost té tisícovky sta-
tečných, jež dala základ pozdějšímu 
Kruhu nezávislé inteligence, který 
se stal jedním ze stavebních kamenů 
Občanského fóra.

Tolik historia, magistra vitae. Mož-
ná není úplná, protože uplynulo již 
zmíněných 20 let , některé detaily 
neznám a jiné upadly v zapomenutí. 
Je však dobré si i po tak dlouhé době 
něco z toho připomenout, protože 
s odstupem let se povědomí o tom, co 
se tenkrát dělo a jací jsme byli, nějak 
vypařuje. Také tehdejší jednání aktérů 
se dnes může mladým jevit jako příliš 
opatrnické.

Asi každý ze šiřitelů se při kontak-
tu setkal se třemi druhy lidí, přestože 
již to, že byli osloveni, bylo známkou 
důvěry. Jedni podepsali, případně 
se sami do pyramidy aktivně zapojili 
a pokud měli strach, nechali si ho pro 
sebe. Druzí se po dotazu rovnou obrá-
tili na útěk. Nejtrapnější byla odrůda, 
možná někdy zrůda, třetí. Ti se samo-
zřejmě chtěli dovědět oč jde a kdo to 
již podepsal, a potom odmítli z důvodů 
známých jim předem, takže mohli od-
mítnout na samém začátku. Podle mé 
zkušenosti s poměrně malým vzorkem 
asi čtyřiceti oslovených, tj. předem 
pozitivně prověřených, byly všechny 
tři skupiny zhruba stejně početné. Při-
dáme-li k tomu, že již k 1. lednu 1981, 
tedy poměrně krátce po „bratrské po-
moci armád spřátelených zemí“ měla 
KSČ 1 538 179 členů a kandidátů 
členství, pak to bylo a stále je k pláči. 
Bylo však správné to udělat, protože 
z téměř nulových následků ze strany 
komunistické moci vyplynulo, že i oni 
tuší svůj konec.

13. úNORa 1989 ByL PřEdSEdOVI VLády TEhdEJší ČESKOSLOVENSKé 
SOCIaLISTICKé REPuBLIKy ZaSLáN dOPIS, VE KTERéM SIGNaTářI 
Z VědECKýCh a VýZKuMNýCh KRuhů POuKáZaLI Na TO, žE „pod vlivem 

vývoje v SovětSkém Svazu Se i u náS začalo hovořit o nutných 

změnách. zprvu jen ekonomických, nyní také o demokratizaci 

SpolečnoSti“.

VElká POdPisOVá 
akCE ROku 1989: 
VědCi kOntRa ksč
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MIrosLav novák

profesor politologie, rektor 

CEVRO Institutu

Jednu z prvních věcí, které chtěl Vác-
lav Klaus prosadit, bylo přeměnit ši-
roké hnutí v politickou stranu. To se 
podařilo při příštím sněmu OF, který 
se konal 12. 1. 1991. Toto rozhodnutí 
podpořila většina delegátů sněmu OF 
(126 ze 175) a jak potvrzují tehdejší 
výzkumy veřejného mínění, souhla-
sila s ním také většina veřejnosti, ze-
jména mezi stoupenci OF. Klausovi 
se také podařilo prosadit, aby se OF 
skládalo jen z řádných, individuálních 
a výlučných členů, a nikoli z členů ko-
lektivních a volných. V tom však padlo 
rozhodnutí jen těsně: 73 delegátů pro-
ti 65. Zatímco mezi stoupenci OF se 
koncepce symbolizovaná Václavem 
Klausem těšila jasně většinové pod-
poře, mezi zástupci OF v parlamen-
tech byl poměr mezi oběma proudy 
dost vyrovnaný a pokud jde o klíčové 
politické posty, ty až na výjimky měli 
v rukou lidé z pozdějšího Občanského 
hnutí. Zesnulý senátor Václav Benda, 
bývalý dvojnásobný mluvčí Charty 77, 
svého času vysvětlil, že levice označu-
jící sama sebe za „liberály“ se obratně 
zmocnila drtivé většiny rozhodujících 
pozic, a zmýlila se jen v tom, že nepřed-
pokládala tak drtivé vítězství OF, v je-
hož důsledku se do parlamentů dostali 
z míst považovaných za „nezvolitelná“ 
(kam je „liberální“ levice odstavila) 
stoupenci většinového proudu repre-
zentovaného Václavem Klausem.

Různé proudy uvnitř OF se už brzy 
institucionalizovaly, a to v rámci ně-
kolika parlamentních klubů. Ti, kdo 
spolu s Klausem odmítali socializují-
cí romantické tendence, „třetí cesty“ 
v ekonomické a politické oblasti, ex-
perimenty s „občanskými iniciativami“ 
a reformní komunismus, se sdružili 
v Meziparlamentním klubu demokra-
tické pravice, který založil jeden z lídrů 
ODA Daniel Kroupa. Jejich hlavní od-

půrci založili tzv. Liberální klub, jehož 
předním ideologem byl nynější český 
sociálnědemokratický premiér Miloš 
Zeman, který tehdy hlásal (viz např. 
jeho článek v novinách Demokrat z 19. 
12. 1990), že z Liberálního klubu se 
zrodí liberální strana, která bude hrát 
roli jazýčku na vahách mezi levicovou 
sociální demokracií a pravicovými 
konzervativci. Tato liberální strana 
podobně jako ve Spolkovém Německu 
FDP bude podle Zemana takřka stále 
ve vládě, jednou se sociálními demo-
kraty, podruhé s konzervativci.

Právě z Liberálního klubu vzniklo 
OH, které však roli, již mu připisoval 
tehdy „liberál“ Zeman, hrát nebylo 
schopno, protože bylo jakýmsi zbyt-
kovým Občanským fórem sdružujícím 
nesourodé osobnosti a koncepce, které 
spojovalo jen to, že byli proti Václavu 
Klausovi, chtěli jen velice rudimentární 
typ organizace a mnozí z nich byli bý-
valými reformními komunisty a pozdě-
ji disidenty Husákova režimu. Ti z re-
alističtěji uvažujících „liberálů“, např. 
Miloš Zeman, Pavel Rychetský nebo 
Zdeněk Jičínský, kteří si včas uvědo-
mili sterilnost pohrobka OF, jímž bylo 
OH, vstoupili pak do ČSSD, která se 
po delší době ukázala jako perspektiv-
nější kůň. Sociální demokracie se mezi 
jiným také zásluhou těchto realističtěji 
uvažujících „liberálů“ stala postupně 
z marginální strany, která se v prvních 
parlamentních volbách v roce 1990 ani 
nedostala přes pětiprocentní klauzuli 
a v druhých ji jen těsně (s 6,5 %) pře-
sáhla, vítězem posledních voleb do Po-
slanecké sněmovny.

Tím se dostávám k poučení z této 
historie, která je bohužel až příliš aktu-
ální. Hovoří se o tom, jaké je rozhodující 
dělítko mezi politickými stranami v čes-
kých zemích. Levice–pravice? V jistém 

smyslu ano. Slušní versus neslušní? 
U nás jako jinde existují samozřejmě 
slušní i neslušní politici, ale těžko lze 
rozlišovat na slušné a neslušné politické 
strany (až na výjimky, především komu-
nisty, ale i u nich jde spíš o absurdní ide-
ologii než o neslušnost). Rozlišení mezi 
slušnými a neslušnými věru prochází na-
příč všemi stranami a je omylem – ne-li 
záměrnou mystifikací – vidět ty „nesluš-
né“ jen v ODS a v ČSSD.

Z toho, o čem jsme pojednávali, však 
plyne jiné rozlišující dělítko mezi politic-
kými subjekty. Tam jsou ODS a ČSSD 
nepochybně na jedné lodi. Na jedné 
straně ti přestavitelé a ty strany, které 
se snaží dělat normální demokratickou 
politiku, ať jakkoli nedokonalou, ba kri-
tizovatelnou, na straně druhé osobnosti 
a subjekty, které chtějí dělat nepolitic-
kou politiku, v čele s Václavem Havlem. 
Z tohoto hlediska zůstávají jako platní 
dědici OF jednak ODS, nejméně špat-
ná politická strana vzniklá po listopa-
dových změnách, jednak ČSSD, kam 
přešli ti rozumnější z představitelů OF, 
kteří byli proti konzervativní politice. 
Je smutným závěrem tohoto historic-
kého vzpomínání, že dělící čára, která 
by měla být už dávno anachronismem, 
tj. normální politika versus nepolitická 
politika, je dodnes v českých končinách 
skoro tak živá, jako tomu bylo před 
deseti lety. Nezbývá mi tedy než abych 
závěrem zopakoval své doporučení, 
jímž jsem reagoval na známý slogan tzv. 
čtyřkoalice: „Nechcete vládu růže s ptá-
kem? Volte tedy ODS nebo ČSSD!“

VE dNECh 20.–21. duBNa 1991 SE KONaL uSTaVuJíCí KONGRES OdS. 
REKTOR CEVRO INSTITuTu a PROFESOR POLITOLOGIE MIROSLaV NOVáK JEJ 
KOMENTOVaL PRO PRVNí ČíSLO CEVRO REVuE V ROCE 2001. úRyVEK JEhO 

ČLáNKu VáM ZdE PřINášíME. 

JEště PO 10 lEtECH, 
alE POřád O tOmtéž

Zatímco  mezi  stoupenci  OF  se  kon-
cepce symbolizovaná Václavem Klau-
sem  těšila  jasně  většinové  podpoře, 
mezi zástupci OF v parlamentech byl 
poměr mezi oběma proudy vyrovnaný.

Na  jedné  straně  jsou  přestavitelé 
a strany, které se snaží dělat normál-
ní  demokratickou  politiku,  na  stra-
ně  druhé  osobnosti  a  subjekty,  které 
chtějí dělat nepolitickou politiku.

Co jsme četli v CEVROREVUE před 8 lety
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tERORistiCké HROzby V ROCE 2009

al-káida (základna)
Působnost: >  Blízký a Střední východ, 
Maghreb, Indie, Indonésie
Hlavní představitelé: >
usáma bin Ládin, • hlavní osnovatel 
útoků 11. září, odměna za 
dopadení: 27 milionů uSd
ayman al-Zawahiri, • zakladatel egyptského 
islámského džihádu, poradce usámy bin ládina, 
odměna za dopadení: 25 milionů uSd
Mullah Omar, • vůdce talibanu, odměna 
za dopadení: 10 milionů uSd
ali Sayyid Muhamed Mustafa al-Bakri, • 
 expert al-kaidy na chemické zbraně, 
odměna za dopadení: 5 milionů uSd
Saif al-adel, • vysoce postavený člen 
egyptského islámského džihádu a al-
kaidy, zapojen do útoků na americká 
velvyslanectví v nairobi (keňa) a dar-es-Sallam 
(tanzánie), odměna za dopadení: 5 milionů uSd
Faker Ben abdelaziz Boussora, • představitel al-kaidy 
v indonésii, odměna za dopadení: 5 milionů uSd
qari Mohammad Zafar, • osnovatel útoků na 
velvyslanectví uSa v karáčí (pákistán), odměna 
za dopadení: 5 milionů uSd
Jamal Mohammad al-Badawi, • představitel al-kaidy 
v iráku, osnovatel útoků na americkou válečnou 
loď uSS cole v jemenu, odměna za dopadení: 
5 milionů uSd
Fahd Mohammed ahmed al-quso, • osnovatel útoků 
na americkou válečnou loď uSS cole v jemenu, 
odměna za dopadení: 5 milionů uSd
anas al-Liby, Fazul abdullah Mohammed, ahmed • 
Mohamed hamed ali, Sheikh ahmed Salim Swedan, 
abdullah ahmed abdullah, Fahid 
Mohammed ally Msalam – všichni 
obviněni z podílu na útoku na 
americká velvyslanectví v keni 
a tanzánii, odměna za dopadení: 
5 milionů uSd
Al-Kaida v zemích Maghrebu >
Působnost: Mali, alžírsko• 
Al-Kaida v Jemenu >
Působnost: Jemen• 

tERORistiCké skuPiny

Palestinský islámský džihád
  > Militantní skupina působící v Gaze, 
založena v roce 1970.
Působnost: >  území Izrael, Palestina, 
Sýrie
Hlavní představitelé: >
Ramadan abdullah Mohammad • 
Shallah, odměna za dopadení: 
5 milionů uSd
abd al aziz awda, • terorista speciálně 
hledaný FBi

abú sajjafa
Působnost: >  Filipíny
Hlavní představitelé: >
Isnilon hapilon, • odměna za dopadení: 
1 milion uSd

asbat al-ansár (Palestinská liga)
Působnost: >  Libanon

al-shabaab (mladí)
Působnost: >  Somálsko

ansár al-islám (islámští partyzáni)
Působnost: >  Irák

islámská džihádistická unie
Působnost: >  uzbekistán

džajš-e-mohammed /JEm/  
(mohamedova armáda)

Působnost: >  Pákistán
kongra-gel /kgk/  
(kurdská strana pracujících)

  > Kurdská separatistická skupina.
Působnost: >  pohraniční oblasti Turecka a Iráku
Útoky: >  nedávné útoky v Mumbaji, kde zemřelo přes 
170 civilistů
Hlavní představitelé: >  hafiz Muhammad Saeed, 
Zaki-ur-Rehman Lakhvi, Muhammad ashraf

laškar-e-tajjaba  
(armáda pravověrných)

Působnost: >  Pákistán

kolumbijské revoluční ozbrojené síly 
(faRC)

  > Založeny v roce 1964 jako militantní křídlo 
Kolumbijské komunistické strany.
  > Zaměřuje se na pašování drog a zbraní, útoky 
na civilisty a únosy.
Působnost: >  Kolumbie
Hlavní představitelé: >  alfonso Cano, Mono Jojoy, 
Timoleón Jiménez, Iván Márquez a další

Revoluční lidová osvobozenecká strana
Působnost: >  Turecko

RizikOVé dny
z hlediska možnosti teroristických útoků

leden
 6. Tři králové, křesťané
 7. Vánoce, ortodoxní; ashura, mučednická smrt prorokova 

synovce husayna, muslimové – zejména šíité
 19. den Martina Luthera Kinga, uSa
 20. inaugurace nového prezidenta, uSa
 26. čínský Nový rok

únor
 4. den nezávislosti, Srí lanka
 11. Revoluční den, írán
 12. výročí narození abrahama Lincolna, uSa
 14. svátek sv. Valentýna
 16. Prezidentský den (výročí narození George Washingtona), 

 uSa
 25. Popeleční středa, křesťané

březen
 8. Mezinárodní den žen, celosvětově
 9. Mawlid al-Nabi (narození Muhammada), muslimové – 

sunnité
 10. Purim (Svátek údělu), židé
 14. Mawlid al-Nabi (narození Muhammada), muslimové – 

šíité
 17. den sv. Patrika
 20. den nezávislosti, tunisko
 21. Nowruz (Perský Nový rok), írán, afghánistán
 23. den Pákistánu, pákistán
 26. den nezávislosti, Bangladéš
 30. den země (připomínka zabití šesti lidí při protestech proti 

převzetí země Izraelem v roce 1976), palestina

duben
 5. Květná neděle, křesťané
 9. Mučednický den, tunisko
 9.–16. svátek Passover, židé
 12. Velikonoční neděle, křesťané;  

Květná neděle, ortodoxní křesťané
 19. Velikonoce, ortodoxní křesťané
 21. yom haShoah, den vzpomínky na oběti holocaustu, 

 izrael
 25. den osvobození Sinaje, egypt
 28. yom haZikaron, den vzpomínky, izrael
 29. den nezávislosti (podle lunárního kalendáře), izrael

květen
 1. den práce, celosvětově
 10. den matek, uSa
 14. Nakhba (den katastrofy), v reakci na původní  

den nezávislosti v Izraeli 14. května 1948, palestina
 21. den nanebevzetí, křesťané
 25. den památky, uSa
 29.–30. Shavuot (Svátek týdnů), židé

červen
 14. den vlajky, uSa
 21. den otců, uSa

Usáma 
bin Ládin

Ayman 
al-Zawahiri

Mullah 
Omar
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Hizballáh (strana boha)
  > utvořen jako reakce na izraelský útok 
na Libanon v roce 1982.
Působnost: >  Libanon
Hlavní představitelé: >
ali atwa, • zapojen do únosu letadla 
tWa z athén do říma v červnu 1985, odměna 
za dopadení: 5 milionů uSd
Mohammed ali hamadei, • zapojen do únosu letadla 
tWa z athén do říma v červnu 1985, odměna 
za dopadení: 5 milionů uSd
hasan Izz-al-din, • zapojen do únosu letadla tWa 
z athén do říma v červnu 1985, odměna za 
dopadení: 5 milionů uSd
ali Saed bin ali el-hoorie, ahmad Ibrahim • 
al-Mughassil, Ibrahim Salih Mohammed al-yacoub, 
abdelkarim hussein Mohamed al-
Nasser – všichni zapojeni do útoku 
na khobar towers v dhahranu, 
Saudská arábie v červnu 1996, 
odměna za dopadení: 5 milionů uSd

tERORistiCké skuPiny

džamá’a islámíja /Ji/ 
(islámská kongregace)

Působnost: >  jihovýchodní asie
Útoky: >
JW Marriott hotel (Jakarta, 2003)• 
australská ambasáda v Jakartě (2004) – 9 mrtvých• 
noční klub v Bali (2005) – • 
20 mrtvých, 129 zraněných
Hlavní představitelé: >
Zulkifli bin hir, • lídr kumpulunských 
malajsijských mudžahedínů, odměna 
za dopadení: 5 milionů uSd
dulmatin, • zosnoval útok na noční 
klub v Bali, kde bylo zraněno přes 
dvě stě lidí, odměna za dopadení: 
10 milionů uSd
umar Patek, • podílel se na útoku na noční klub 
v Bali, kde bylo zraněno přes dvě stě lidí, odměna 
za dopadení: 1 milion uSd
Noordin Mohammad Top, • jeden z nejnebezpečnějších 
členů skupiny, stratég, donátor
Zulkarnaen, • spojka al-kaidy v jihovýchodní asii

Palestinský islámský džihád
  > Militantní skupina působící v Gaze, 
založena v roce 1970.
Působnost: >  území Izrael, Palestina, 
Sýrie
Hlavní představitelé: >
Ramadan abdullah Mohammad • 
Shallah, odměna za dopadení: 
5 milionů uSd
abd al aziz awda, • terorista speciálně 
hledaný FBi

abú sajjafa
Působnost: >  Filipíny
Hlavní představitelé: >
Isnilon hapilon, • odměna za dopadení: 
1 milion uSd

brigády mučedníků od al-aksá
Působnost: >  území Izraele, Palestina

asbat al-ansár (Palestinská liga)
Působnost: >  Libanon

al-shabaab (mladí)
Působnost: >  Somálsko

ansár al-islám (islámští partyzáni)
Působnost: >  Irák

Hamás (islámské hnutí odporu)
  > Založen v roce 1987 v době palestinské intifády.
Působnost: >  území Izraele, Palestina

islámská džihádistická unie
Působnost: >  uzbekistán

kongra-gel /kgk/  
(kurdská strana pracujících)

  > Kurdská separatistická skupina.
Působnost: >  pohraniční oblasti Turecka a Iráku
Útoky: >  nedávné útoky v Mumbaji, kde zemřelo přes 
170 civilistů
Hlavní představitelé: >  hafiz Muhammad Saeed, 
Zaki-ur-Rehman Lakhvi, Muhammad ashraf

laškar-e-tajjaba  
(armáda pravověrných)

Působnost: >  Pákistán

Revoluční lidová osvobozenecká strana
Působnost: >  Turecko

červenec
 3. oslava dne nezávislosti, uSa
 4. den nezávislosti, uSa
 5. den nezávislosti, alžírsko
 14. den nezávislosti (den Bastilly), Francie
 20. Laylat al-Miraj, vstup proroka do nebe, muslimové;  

den nezávislosti, kolumbie
 28. den nezávislosti, peru
 30. Tisha B’av, připomenutí zničení Prvního a druhého 

chrámu, židé

srpen
 7. Nisfu Sha’ban (Noc pokání), muslimové
 14. den nezávislosti, pákistán
 17. den nezávislosti, indonésie
 22. začátek Ramadanu, muslimové
 31. obsazení Mekky Muhammadovou armádou, 630 C.E.; 

přibližná smrt Khadiji, ženy proroka Muhammada, 
 muslimové

září
 1. Národní den, lybie
 7. den práce, uSa; Bitva u Badru, 624 C.E., muslimové
 11. Patriotic day, uSa
 16. Laylat al-qadr (Noc síly, noc zjevení Koránu 

Muhammadovi), muslimové
 19.–20. Rosh hashanah (židovský duchovní Nový rok), židé
 21. Eid al-Fitr (oslava půstu po Ramadánu, trvá tři dny), 

 muslimové
 23. sjednocení království, Saudská arábie
 28. yom Kippur (den smíření), židé

říjen
 3.–4. Sukkot (Svátek svatostánků), židé
 10. Shemini atzeret (Shromáždění osmého dne), židé
 11. Simchat Torah (Znovusjednocení Tóry), židé
 12. Columbus day, uSa
 30. Narozeniny ’alla, muslimové – šíité
 31. halloween, uSa

listopad
 1. Svátek všech svatých, křesťané
 4. smrt ali al-Rida, osmého šíitského imána, muslimové – 

šíité
 11. Veterans day, uSa
 22. den nezávislosti, libanon
 26. den díkuvzdání, uSa
 26.–28. al-hajj, začátek období poutníků, muslimové
 27. yawm arafat, muslimové
 28.–1. 12. Eid al-adha (Festival obětování), muslimové

prosinec
 12.–19. hanukkah, židé
 18. První Muharram (islámský Nový rok), muslimové
 24.–25. Vánoce, římští katolíci, protestanti, ortodoxní podle 

nového kalendáře
 26. Kwanzaa, uSa
 27. ashura (umučení prorokova synovce husayna), 

 muslimové – zejména šíité

Zdroj dat na dvoustraně: Protiteroristický kalendář 2009,  
Národní protiteroristické centrum uSa.

Ali 
Atwa

Mohammed Ali 
Hamadei

Isnilon 
Hapilon

Abd Al 
Aziz Awda

Ramadan Abdullah 

Mohammad Shallah

Zulkifli 
bin Hir

Dulmatin
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ondřej kuBový

marketingové oddělení 

CEVRO Institut

spolupráce s florida 
state university

V listopadu 2008 uzavře-
la VŠCI a Florida State University 
(FSU) z USA obecnou dohodu o aka-
demické spolupráci. V prosinci téhož 
roku na tuto dohodu navázala smlou-
va obou partnerských institucí o koná-
ní letní školy. První dohodu za FSU 
podepsal Dr. Lawrence Abele, pro-
rektor pro studijní záležitosti, druhou 
dohodu podepsal Dr. James E. Pitts, 
Ředitel mezinárodní spolupráce FSU. 
Za VŠCI podepsal dohody rektor vy-

soké školy, prof. Miroslav Novák. Prv-
ní společná letní škola je naplánována 
na konec letního semestru akademic-
kého roku 2008/2009. Obě partnerské 
vysoké školy perspektivně počítají 
s jejím každoročním opakováním.

Letní škola, se bude konat na pře-
lomu května a června. Budou na ní 
vyučovat pedagogové VŠCI a FSU. 
Vyučovacím jazykem letní školy, kte-
rá bude určena pro studenty VŠCI 
a FSU, bude angličtina. Tematicky 
bude náplň směřovat k problematice 
politických, sociálních a ekonomic-
kých problémů nových demokracií ve 

střední Evropě a jejich pozici v inte-
gračním procesu EU. Myšlenka koná-
ní společné letní školy vznikla již při 
návštěvě zástupců FSU na VŠCI 10. 
června 2008.

spolupráce s Colorado 
state university

VŠCI zahájila koncem ro ku 2008 spo-
lupráci s další významnou americkou 
univerzitou – Colorado State Univer-
sity (CSU), jejíž zástupci a studenti le-
tos stráví na půdě VŠCI několik červ-
nových a červencových týdnů.

zaHRaniční VztaHy 
CEVRO institutu

autor název č.
rubrika TÉMA

Bastl, Martin Krajní levice v České republice 10
Buchta, Marek americký volební rok 1
Buják, Michal hospodáři se krize nezalekli 11
Cabada, Ladislav I. republika – demokracie s dětskými nemocemi 3
hrbata, Michael Česká republika a boj s terorismem 4

hýblová, helena Spolupráce zemí západního Balkánu s haagským 
tribunálem 5

Chlubna, Jan Pohled Kdu-ČSL na změnu volebního systému 6/�7
Chytilek, Roman Politika volebních reforem 6/�7
Jelínek, Lukáš ČSSd: Zásahy do volebního zákona nás nelákají 6/�7
Jeřábek, Martin Pravicoví populisté – vítězové rakouských voleb 10
Joch, Roman Zahraniční politika příštího prezidenta uSa… 1

Joch, Roman Česká zahraniční politika – proamerická 
a proevropská 8/�9

Joch, Roman Konzervativní pohled na venkov 12

Kadlecová, adéla (Ne)ratifikace Lisabonské smlouvy a české 
předsednictví 8/�9

Karas, Petr Červené a modré státy 1
Klíč, Zbyněk Pět let Václava Klause 2
Klíč, Zbyněk Modrá a zelená jdou dohromady 12
Kocián, Jiří disent a exil v období normalizace v ČSSR 3
Kotábová, Věra Podle čeho se budou rozhodovat američtí voliči? 1
Kypetová, 
Jaroslava Obecní pokladna může zůstat i zavřená 4

Kysela, Jan Vybrané právní aspekty volby prezidenta republiky 2
Loužek, Marek Krize jako záminka k regulaci 11

Mairovský, štěpán SZ: Poslanecká sněmovna jako zrcadlo 
společnosti 6/�7

autor název č.

Mareš, Miroslav Pravicový extremismus v české politice 10
Mlejnek, Josef, jr. dvakrát přemýšlej, až pak navrhuj 2
Morava, Jan Prezidentská volba očima přímého účastníka 2
Morava, Jan Vzdělání – podmínka osobní prosperity 4

Nekvapil, Václav dilema rozšiřování Eu před českým 
předsednictvím 8/�9

Pachmann, aleš Korupce v České republice a Eu 2008 8/�9
Pernes, Jiří Mnichov pořád aktuální 3
Podracký, Vlastimil Konzervativní pohled na venkov 12
redakce Pokusy o zákaz komunismu v ČR 10
Reisiegel, daniel Pravicová zahraniční politika 4
Schwarz, Jiří jr. hospodářská krize: případ pro doktora house 11
Sokol, Petr České strany po prezidentské volbě 2
Sokol, Petr Jakou reformu potřebujeme 6/�7

Stojarová, Věra Současné bezpečnostní hrozby a perspektivy 
vývoje západního Balkánu 5

Surotchak, Jan 
Eric Co víme o amerických volbách 1

Szunyog, Tomáš ČR a země západního Balkánu 5
šeich, david Krize jako tržní katarze 11
Tlapa, Martin Západní Balkán a Evropská unie 5
Trávníček, Matěj Budoucnost české pravice 4
Trávníček, Matěj Měla by OdS zezelenat? 12
Vlasák, Oldřich Naše novodobé dějiny v širších souvislostech 3
Vondrová, Jitka Evropa 1968 3

Zbořil, Zdeněk Politický extremismus a radikalismus na cestě 
změny 10

Zvěřina, Jaroslav Evropské volby 2009 8/�9

REJstřík CEVRO REVuE 2009

Rejstřík dalších rubrik najdete v příštím čísle.
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Petr koLář

prorektor Vysoké školy 

CEVRO Institut

Vánoční koncert vysoké školy CEV-
RO Institut, který se konal 11. prosin-
ce, byl ve znamení díla W. A. Mozarta 
a jeho českých hudebních ctitelů.

V úvodu koncertu zaznělo Mozar-
tovo Adagio pro hoboj, housle, violu 
a violoncello. Následoval Kvartet B-
dur v témže instrumentálním složení, 
jehož autorem byl Mozartův osobní 
přítel a kolega Josef Fiala.

Tóny hudby vystřídalo rozvážné 
slovo Miloše Rejchrta, který pohovo-
řil o smyslu adventu a všech symbo-
lech spojených s předvánoční dobou.

Po těchto slovech zazněla moderní, 
a přesto klasická skladba Vzpomínka 
na vánoční Telč, jejímž autorem je 
žijící český skladatel František Xaver 
Thuri. První část koncertu pak byla 
vyhrazena opět dílu Mozartovu, a to 
Kvartetu F-dur pro hoboj, housle, vio-
lu a violoncello.

Po přestávce následovala malá osla-
va kulatých narozenin rektora vysoké 
školy CEVRO Institut Prof. Dr. Mi-
roslava Nováka. Hlavní gratulační 
projev přednesl předseda správní rady 
Dr. Ivan Langer.

Druhá část koncertu byla věnová-
na jednomu z nejznámějších děl Jana 
Jakuba Ryby – České mši vánoční 
Hej mistře v podání Cantores Hen-
riciensis pod vedením posledního 
českého skladatele barokního, profe-
sora pražské konzervatoře Františka 
Xavera Thuriho. Celým večerem mo-
derátorsky provázela ředitelka školy 
Dr. Markéta Štalmachová a prorektor 
Dr. Petr Kolář. Koncert byl pojat jako 
benefiční akce – výtěžek ze vstupného 
a z darů bude věnován Dětskému do-
movu Radost.

 CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie vám nabízí možnost objednat
> Předplatné časopisu CEVRO REVUE za zvýhodněných podmínek – časopis 
bude chodit na vámi určenou adresu, přímo do vaší schránky.
> „Balíček CEVRO“, jehož součástí jsou všechna čísla časopisu, publikace 
vydané v roce 2009 a jako bonus na závěr roku malé překvapení.
> Starší publikace, a to vše pomocí tohoto kupónu.

 objednávám roční předplatné časopisu CEVRO REVUE v hodnotě 250,– Kč objednávám publikaci CEVRO (uveďte název publikace):

 objednávám „Balíček CEVRO“ v hodnotě 500,– Kč 

jméno a příjmení / firma IČ telefon

adresa e-mail

 Předplatitelé časopisu CEVRO REVuE mají přednostní právo účasti na 
konferencích a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně-
konzervativní akademie.
 Stačí si vybrat a zaškrtnout zvolenou objednávku, doplnit veškeré kontaktní 
údaje a zaslat kupón na naši adresu: CEVRO, Jungmannova 28/17, 110 00 
Praha 1 - Nové Město; nebo fax: 224 237 769.

PŘEDPLATNÉ CEVROREVUE | OBJEDNáVKA PUBLIKACÍ



VánOční 
kOnCERt 2008

Předvánoční slovo předsedy 
správní rady CEVRO Institutu 
MUDr. Mgr. Ivana Langera.

Česká mše vánoční Hej mistře Jana Jakuba Ryby v podání Cantores Henriciensis 
pod vedením Františka Xavera Thuriho. Soprán: Yukiko Kinjo-Šrejma, alt: Pavla 
Kšicová, tenor: Martin Šrejma, bas: Martin Strouhal.
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Čunek opouští vládu, Kocáb míří dovnitř, 
Respekt.cz, 12. 1. 2009, Ladislav Mrklas

Situace v KDU-ČSL by se tak 
mohla do červnového sjezdu trochu 
uklidnit. „Není to úplně čitelná situace. 
Čunek  prohrál  základní  střet,  na  dru-
hou stranu bude mít čas zapracovat na 
své  pozici  před  sjezdem.  Protičunkov-
ská opozice se ukáže během následují-
cích dnů,“ myslí si o dopadu odchodu 
Čunka z vlády na lidovce politolog La-
dislav Mrklas.

Při zmínce o nominaci Michaela 
Kocába za zelené zvedají oslovení po-
litologové obočí. „Strana  zelených  se 
dostává do podobných kolejí jako před 
několika  lety  Unie  svobody.  Snaží  se 

propadu preferencí čelit ráznými kroky. 
Je to však z nouze ctnost,“ glosuje no-
minaci Kocába Mrklas. Podle něj tím 
SZ ukazuje, že nemá dostatek vlast-
ních kandidátů. „Renomé  Kocáb  po-
stupně za 20 let ztratil. Co by mohl no-
vého přinést do vlády?“ ptá se Mrklas.

Ovlivní nová strana české konzervativní 
hnutí, Neviditelný pes, 12. 1. 2009, Zbyněk 
Klíč

Všechny potenciální nové strany, 
o kterých se hovořilo po neúspěchu 
ODS ve volbách, se ve větší či menší 
míře hlásily k návratu ke konzervativ-
ním hodnotám. Ať už to byla skupina 
kolem Petra Macha, Petra Havlíka 

a směřovat sem bude bezesporu i Dec-
lan Ganley. Hlásit se ke konzervativ-
ním kořenům tedy táhne, dnešní vznik 
Strany svobodných občanů je však spí-
še důkazem, že jde spíše o marketin-
gový tah než reálnou variantu.

Má mít proto ODS z nové stra-
ny obavy? Spíše ne, osobnosti strany 
nejsou širší veřejnosti příliš známé, 
program nenabízí výraznou novinku 
a i finanční zajištění určitě straně chví-
li potrvá. Na novou alternativu v čes-
kém stranickém systému si tedy ještě 
chvíli budeme muset počkat.

Šojdrová předsedkyní KDU? Ano!�, Nevidi-
telný pes, 17. 1. 2009, Zbyněk Klíč

V čase předvánočním, 15. prosince 
2008, uspořádala vysoká škola CEV-
RO Institut pro účastníky výběrové-
ho semináře Památky umění a archi-
tektury v České republice netradiční 
plavbu po Vltavě spojenou s odbor-
ným výkladem o historii i probíhající 
rekonstrukci Karlova mostu.

Nevšední událost započala v Mu-
zeu Karlova mostu, které se nachází 
v budově kláštera Křižovníků s čer-
venou hvězdou. Zde odborný garant 
semináře pan Ing. arch. Ondřej Šefců 
přednesl poutavou přednášku zachy-
cující nejvýznamnější mezníky našeho 
nejstaršího dochovaného pražského 
mostu. Následovala prohlídka nově 
instalované expozice věnované právě 
probíhající rekonstrukci.

Vyvrcholením exkurze byla detail-
ní prohlídka mostu z perspektivy vod-
ní hladiny, po které se účastníci plavili 
na palubě výletní lodi, a to opět za vý-
kladu pana architekta Šefců.

Karlův most je nejstarší stojící most 
přes řeku Vltavu v Praze a současně 
druhý nejstarší dochovaný most v ČR. 

V Čechách to byla v pořadí již čtvrtá 
kamenná mostní stavba, po mostu Ju-
ditině, Píseckém a Roudnickém.

Karlův most nahradil svého před-
chůdce – most Juditin, stržený roku 
1342 při jarním tání ledů. Stavba no-
vého mostu začala v roce 1357 pod 
záštitou císaře Karla IV. a byla dokon-
čena v roce 1402. Karlův most byl až 
do roku 1841, kdy byl dostavěn most 
císaře Františka I., jediným komuni-
kačním spojením přes Vltavu v Praze 
(nepočítáme-li přívozy a brody).

Most byl postupně ozdoben třice-
ti sochami a sousošími. Původně se 
mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský 
most. Název Karlův se vžil až kolem 
roku 1870 na základě dřívějšího pod-
nětu Karla Havlíčka Borovského.

jIří koZák

projektový manažer 

CEVRO InstitutuPlaVba za HistORií 
kaRlOVa mOstu

Poutavý výklad pana Ing. arch. 
Ondřeje Ševců.
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Je mi 36 let a jsem narozen v dubnu, 
takže Beran.

Máte rodinu?
Jsem ženatý, ale děti zatím nemáme.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Členem ODS jsem pět let.V roce 2006 
po komunálních volbách jsem se stal 
členem rady města České Budějovice, 
což se dá označit za počátek mého pů-
sobení na politické scéně.

Jaké máte koníčky?
Mám rád sport a ve volných chvílích 
se mu snažím věnovat. Takže v zimě 
lyžování, v létě in-line brusle, rád za-
jdu s kamarády na fotbal, občas do 
posilovny.

Jaké přání byste si rád splnil?
V politice se nyní soustředím přede-
vším na své povinnosti vicehejtmana 
Jihočeského kraje, takže bych se rád 
za čtyři roky za sebou ohlédl a viděl, že 

čas a energie, kterou své práci věnuji, 
přinesla odpovídající výsledky. V osob-
ním životě bych si přál najít víc času na 
své koníčky, především na sport.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Pokud mám čas sledovat televizi, mám 
rád starší české komedie s hereckými 
legendami, jakými byli Vladimír Men-
šík nebo Jiří Sovák. Každou neděli 
dopoledne si v těchto týdnech nene-
chám ujít seriál Byli jednou dva písaři 
s geniálními hereckými výkony pánů 
Sováka a Horníčka.

Jakou posloucháte muziku?
Přiznám se, že nemám vysloveně vy-
hrazený styl muziky. Mám rád písnič-
ky pánů Hapky a Horáčka, ale třeba 
i Chinaski. V autě mi teď například 
hraje výběr hitů Marie Rottrové, což 
je pro mě úžasně relaxační muzika.

Kterou barvu máte rád?
Měl bych asi stranicky říct, že mod-
rou… modrá je dobrá, ne? :-)

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Je řada lidí nebo osobností, kterých 
si vážím pro jejich vlastnosti či schop-
nosti, ale nemám žádný konkrétní 
vzor. Snažím se být sám sebou.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Líbila by se mi dovolená třeba v Jiho-
africké republice nebo v Amazonii. 
Někde daleko od civilizace.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči. Mám rád, když má žena v očích 
jiskru.

Co vám v poslední době udělalo největší 
radost?
Měl jsem radost, že jsem po pracov-
ně náročném podzimu mohl prožít 
vánoční svátky v klidu se svými blíz-
kými.

12 OtázEk na nEPOlitiCké téma
Martin Kuba / náměstek hejtmana Jihočeského kraje

Markéta PItrová

docentka FSS Mu

Klíčovým úkolem předsednictví není 
žádná konkrétní položka, protože 
úkoly se mění a ještě budou měnit dle 
aktuální situace. Mezinárodní vztahy 
jsou tvárná agenda. Naplánovali jsme 
si něco, co jsme ani nemohli rozjet, 
díky Gaze a plynu. Proto za nejdůleži-
tější považuji, abychom dokázali plnit 
roli stabilních, korektních a schop-
ných diplomatů, vyjednavačů a hosti-
telů. Spolupráce, důvěra a vazby, kte-
ré nyní navážeme a upevníme, nám 
budou platné i v budoucnu.

aLena venhodová

místopředsedkyně 

Výboru pro 

záležitosti Evropské 

unie Senátu PČR

Jako naprosto stěžejní se mi jeví 
urychlené řešení problému energe-
tické bezpečnosti a nezávislosti EU – 
a to především z pohledu snížení její 
majoritní závislosti na dodávkách ply-
nu (ale i ropy) kontrolovaných Rus-
kou federací. Do budoucna je napros-
to nezbytná nejen diverzifikace těchto 
dodávek, ale i širší zapojení jiných 
energetických zdrojů. A tím nemám 
na mysli jen alternativní obnovitelné 
zdroje, ale především bezpečné využi-
tí jaderné energie.

jan Bauer

místopředseda 

Výboru pro evropské 

záležitosti PSP ČR

Prioritou by mělo být co nejvíce při-
spět k liberalizaci pracovního trhu 
v EU, který je dnes silně přeregulo-
ván. Volný ekonomický prostor patří 
k jednomu ze základních pilířů Ev-
ropské unie. Dále usilovat o maximál-
ní energetickou nezávislost Evropy, 
založenou na nových technologiích 
a zdrojích energie.

CO POVažuJEtE za klíčOVý úkOl čEskéHO PřEdsEdniCtVí Eu?
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Marek Buchta

spolupracovník 

CEVROREVuE

Téměř přesně před rokem (CEVRO 
Revue 2/2008) jsem v této rubrice 
psal o zemských volbách v Hesensku, 
které skončily patem ne nepodobným 
volebnímu výsledku našich posledních 
voleb do Poslanecké sněmovny. Jeli-
kož se strany nedokázaly dohodnout, 
byly na 18. 1. 2009 vyhlášeny opako-
vané volby. Kampaň komplikovala 
nejen aktuální ekonomická a energe-
tická krize, ale i brzký lednový termín 
voleb. Pro kampaně stran tak vznikl 
prostor v podstatě pouze první dva 
týdny v lednu.

Posun hlasů směrem k pravici

Výsledky voleb mohou být pro mnoho 
lidí překvapivé a inspirativní – oby-
vatelé této spolkové země v takto 
komplikované ekonomické situaci 
nezvolili bezpečnou náruč sociálně-
demokratických slibů. Vítězem voleb 
se stala CDU, která si udržela procen-
to hlasů z roku 2008 (37 %). SPD sice 
skončila druhá, ztratila ale více než 
třetinu hlasů. Za pravého vítěze se 
pak právem mohou považovat liberá-
lové z FDP – ta si polepšila z 9,4 % na 
více než 16 % a dosáhla historického 
volebního úspěchu. Polepšili si i Zele-
ní, ze sedmi na téměř 14 % hlasů.

marketingově zdatná sPd 
tentokrát neuspěla

V těchto volbách se ukázalo, že ani 
ověřené marketingové koncepty soci-
álně-demokratických stran nefungují 
automaticky. SPD si ověřila proble-
matické rozdělení rolí – zatímco zem-
skou šéfkou strany zůstala úspěšná 
tvář loňských voleb a poněkud méně 
úspěšná povolební vyjednávačka An-
drea Ypsilanti, volebním lídrem byl 
jmenován devětatřicetiletý Thorsten 
Schäfer-Gümbel. Ten zachoval řadu 
marketingových prvků z loňských vo-
leb a po vzoru Obamy značně posílil 
internetovou část kampaně. Ukázku 
negativní kampaně proti Rolandu 
Kochovi (lídrovi konkurenční CDU) 
vidíte na obr. 1 a 2.

stabilní voličské jádro Cdu

Kampaň CDU vsadila na důležitost 
stability v těžkých časech. Byla zarámo-
vána heslem „In  Zeiten  wie  diesen…“ 
(V době, jako je tato…) a program CDU 
zdůraznil tři základní kameny: stabi-
lita, kompetentnost, důvěra (obr. 4). 
Objevily se pravicové recepty na boj 
s krizí – důraz na infrastrukturu, vědu, 
výzkum, vzdělávání. Zajímavostí je, že 
SPD nelenila a nasadila do kampaně 
posměšný motiv, který zcela kopíroval 
grafiku CDU. Jen heslo nahradila svým 
sloganem „V době, jako je tato – pošleme 
Rolanda Kocha domů“ (obr. 5).

fdP – držíme slovo

Liberální FDP vytěžila maximum ze 
situace, kdy si jako pravicová strana 
nesvázaná na rozdíl od CDU břeme-
nem celostátní koalice s SPD může 
dovolit nazývat věci pravými jmény 
a nabízet opravdu liberální řešení. 

V kampani FDP výrazně upozor-
nila na povolební lavírování obou 
velkých stran v roce 2008 a razila 
heslo „Unser Wort  gilt“  – Naše  slovo 
platí (obr. 3). Nečekaný úspěch FDP 
se tak může stát inspirací menším 
pravicovým formacím i v jiných ze-
mích.

POlitiCká REklama
Opakované zemské volby v Hesensku – vítězství pravice

Obr. 1: Negativní kampaň SPD „Kochova 
bilance – stabilně dozadu“

Obr. 4: Program CDU

Obr. 3: Kampaň FDP – Naše slovo platí

Obr. 2: Negativní kampaň SPD 
„Opravdu znovu Kocha?“

Obr. 5: Posměšná odpověď SPD
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třetí svět

květa strejčková

studentka politologie FF uhK

V zemi působí velké množství klanů, 
které stojí jak na straně přechodné vlá-
dy, tak i v opozici, a jejich spory dosud 
ovládají velkou část země. Navíc v zemi 
v poslední době roste vliv opozičních 
islámských skupin, které v zemi usilují 
o moc na úkor slabé prozatímní vlády.

Etnicky je Somálsko poměrně stej-
norodou zemí. Dle údajů uveřejněných 
CIA je somálské etnikum zastoupeno 
v 85 % oproti 15 % ostatních etnic-
kých skupin. Počet obyvatel v zemi je 
však sporný, neboť poslední sčítání 
obyvatel v zemi proběhlo v roce 1975. 
CIA uvádí hodnotu přibližně 9,6 mili-
onů, odhady se ale v různých zdrojích 
pohybují mezi 8 až 15 miliony. V on-
line verzi encyklopedie Ethnologue: 
Languages  of  the  World se uvádí, že 
v zemi existuje 13 jazyků, z nichž úřed-
ním jazykem je somálština, kterou 
hovoří většina obyvatel země a pokud 
Somálsko srovnáme s ostatními afric-
kými státy, nejedná se o příliš jazykově 
rozmanitou zemi. Stěžejním nábožen-
stvím v zemi je islám s 99,9 % oproti 
křesťanství, které je zastoupeno 0,1 %. 
Nezbytné je však brát v úvahu, že islám 
je v zemi náboženstvím státním.

failed state – nefunkční 
„zhroucený“ stát

Max Weber definuje stát jako „spole-
čenství, které úspěšně uplatňuje monopol 
legitimní moci na vlastním území vyme-
zeném hranicemi“. Pokud jde o definici 
failed states je nutné sledovat v prvé 
řadě, zda je stát schopen plnit své zá-
kladní funkce, a v odborné literatuře se 
můžeme setkat s řadou způsobů jejich 
pojetí. Definice zveřejněná na webu Mi-
nisterstva vnitra ČR řadí mezi základní 
funkce státu „Činnosti státních orgánů, 
které jsou nutné k zajištění svrchovanos-
ti,  územní  celistvosti,  demokratických 
základů  a  mezinárodních  závazků  stá-
tu,  práv  a  svobod  občanů,  jejich  životů 
a zdraví, vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku,  majetkových  hodnot  a  život-
ního  prostředí.“ Ve failed state však 
vláda tyto funkce vykonávat nedokáže 
a fungování státu je často doprovázeno 

nedostatkem legitimity vládních elit, 
nefunkční či slabou administrativou 
spojenou s korupcí a etnickými konflik-
ty, které značně oslabují podmínky pro 
politický a ekonomický rozvoj.

failed states index – míra 
nestability států

Pro potřeby sestavování FSI vytváře-
ného organizací The Fund for Peace, 
existuje dvanáct ukazatelů ze sociální, 
ekonomické a politické sféry, mezi 
které patří například masivní pohyb 
uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, 
odliv inteligence, propad ekonomiky, 
rostoucí kriminalita nebo zhoršování 
veřejných služeb. Dle tohoto indexu 
patřilo Somálsko v letech 2005–7 mezi 
10 nejohroženějších států. V letošním 
roce pak obsadilo nepříliš lichotivé pr-
venství. U všech sociálních ukazatelů 
došlo ke zhoršení a mimo jiné k tomu 
přispělo zintenzivnění klanových bojů 
a vzkříšení pirátství, které ohrožuje 
distribuci potravin. Pirátství se mimo 
jiné promítá negativně i do zvyšující-
ho se propadu somálské ekonomiky, 
na kterém se podílí také opakující se 
období sucha a povodní, která vedla 
k nejhorší sklizni obilovin za několik 
posledních letech. Politické a vojen-
ské ukazatele dosahují kritických hod-
not a na celostátní úrovni de facto ne-
existují policejní ani vojenské složky.

index CPi – míra vnímání korupce

Index CPI, zveřejněný v letech 2007–8 
organizací Transparency Internatio-
nal, řadí Somálsko na místo nejvíce 
politicky zkorumpované země. Index 
je sestaven na základě dat, které měří 

celkový rozsah korupce v politickém 
a veřejném sektoru. Oproti roku 2005, 
kdy dosáhlo Somálsko hodnocení 2.1, 
se výsledek v letošním roce zhoršil na 
hodnotu 1.0 a to při souběžném zvyšo-
vání počtu hodnocených zdrojů. K ur-
čení celkového hodnocení se používá 
stupnice 10–0, kdy 10 je nejmenší a 0 
největší míra korupce.

Patří somálsko mezi failed states?

I přes relativní etnickou, jazykovou 
i náboženskou homogenitu v zemi ne-
existuje funkční centrální vláda, admi-
nistrativa je charakteristická vysokou 

mírou korupce a společně s existencí 
separátních státních útvarů, neu-
stálými spory klanů a boji islamistů 
a prozatímní vlády je narušena ce-
listvost státu. Sílící pirátství může být 
chápáno jako projev stupňujícího se 
organizovaného zločinu, jehož bujení 
je mimo jiné umožněno díky neschop-
nosti země zajišťovat vnitřní a vnější 
bezpečnost.

Na základě faktů uvedených v tom-
to článku tedy vláda není schopna za-
bezpečit fungování státu ani naplňovat 
základní potřeby většiny obyvatel žijí-
cích v absolutní bídě, což se promítá 
do stále se zvyšujícího počtu uprchlíků 
a vnitřně vysídlených osob a následně 
se to odráží do celkové ekonomické, 
politické i sociální nestability země 
a rostoucí humanitární krize a v tom-
to kontextu je možné považovat So-
málsko za failed state.

SOMáLSKO SE NaCháZí Na VýChOdě aFRIKy V OBLaSTI TZV. aFRICKéhO 
ROhu. JaKO hOMOGENNí STáT V POdSTaTě NEExISTuJE. Na SEVERu ZEMě 
LEží SaMOZVaNá REPuBLIKa SOMaLILaNd a Na SEVEROVýChOdě SE PaK 

NaCháZí PuNTLaNd. V ROCE 1991 SKONČIL V SOMáLSKu REžIM dIKTáTORa 
M.S. BaRRéhO a VyPuKLa VáLKa KLaNů, KTERá PřISPěLa K ROZKLadu 

ZEMě a STRuKTuR STáTNí adMINISTRaTIVy.

JE sOmálskO 
failEd statE?

Dle indexu FSI patřilo Somálsko v le-
tech 2005–2007 mezi 10 nejohroženěj-
ších států.
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zahraniční inspirace

Petr sokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

Sestaví politickou stranu, do níž vezme 
další známé osobnosti showbusinessu 
a ohlásí kandidaturu ve volbách do 
parlamentu. Excentrická a netradiční 
volební kampaň mu vynese vstup do 
parlamentu a fragmentovaná politická 
scéna mu dokonce umožní stát se sou-
částí vládní koalice. Leoš Mareš je ná-
sledně zvolen předsedou parlamentu 
a jeho kolegové obsadí několik křesel 
ve vládě. To vše bude z poslaneckých 
lavic sledovat i jeho manželka, kterou 
voliči na kandidátce nové strany také 
zvolili poslankyní.

Zdá se vám tento scénář nemožný? 
U nás (zatím) ano. V nedaleké Litvě 
se ale při podzimních parlamentních 
volbách v podstatě odehrál.

litevský „leoš mareš“ a jeho žena

V roli litevského „Leoše Mareše“ si za-
hrál v této zemi populární moderátor 
televizních pořadů a zejména nejrůz-
nějších reality show Arunas Valinskas 
(42 let). Ten na jaře roku 2008 založil 
novou stranu s názvem Strana národní-
ho obrození (Tautos Prisikelima Partija 
– TPP) a zahájil recesistickou předvo-
lební kampaň, v níž dominovaly plaká-
ty, na nichž vystupovali spoře odění čle-
nové strany nebo naopak známé tváře 
strany ve vězeňských úborech. Politic-
kých sdělení se v kampani nové strany 
mnoho nenašlo. Dominovala jim snad 
jen vágní prohlášení o nutnosti zatočit 
s rozbujelou korupcí.

Valinskas vsadil i na další známé 
osobnosti. Na kandidátce figurovala 
na volitelném místě například i jeho 
manželka Ingrida Valinskiene (v Lit-
vě mají ženská jména příponu -iene, 
která je obdobou české přípony -ová), 
která patří v pobaltské republice mezi 

známé zpěvačky populární hudby. 
Valinskas navíc vsadil na její vzhled, 
protože Ingrida Valinskiene skončila 
v nedávné anketě jedněch z nejčteněj-
ších litevských novin na druhém místě 
v pořadí nejpohlednějších političek.

Nové straně prospěla i změna pravi-
del upravujících předvolební kampaň. 
Změna omezila předvolební reklamu 
v televizi a rozhlase, což se tolik ne-
dotklo právě strany postavené na po-
pularitě umělců. Valinskas navíc uměl 
voličům předvést opravdovou show. 
Například na losování volebních čísel 
volební komisí vyslal jinou známou te-
levizní tvář převlečenou za stařenku, 
kterou tato umělkyně představuje ve 
známém televizním pořadu.

Projekt ekonomické skupiny?

Politici TPP nikdy nevystupovali na ve-
řejnosti s kontroverzními politickými 
tématy. Nová strana se neprofilovala 
ani jako proruská, ani naopak jako ex-
trémně nacionalistická. Straně chybí 
jasná ideologická orientace a konkrét-
nější program. V Litvě proto vládly sil-
né pochyby, co bude TPP po volebním 
úspěchu vlastně prosazovat. Někteří 
analytici naznačovali, že za projektem 
TPP stojí největší litevská společnost 

provozující supermarkety „VP Mar-
ket“. Tato dynamicky expandující eko-
nomická společnost nyní zaměřila svou 
pozornost kromě supermarketů také 
na energetiku a usiluje o pozici inves-
tora při stavbě nové litevské jaderné 
elektrárny, která by měla nahradit za-
staralou elektrárnu v Ignalině. Tu musí 
Litva podle rozhodnutí EU do konce 
roku 2009 uzavřít. Při spekulacích 
o pozadí nové strany ovšem jako pozi-
tivum zaznívalo, že kapitál společnosti 
VP market je výhradně litevského pů-
vodu a ve společnosti nenajdeme eko-
nomické vlivy z Ruska.

strana na jedno použití?

Strana národního obrození (TPP) ve 
volbách obdržela přes 15 procent hla-
sů litevských voličů a stala se v části 
voleb, která probíhá podle poměr-
ného volebního systému, druhou 
nejsilnější stranou za vítěznými kon-
zervativci z Vlasteneckého svazu (TS-
-LKD). Slabší podporu získala TPP ve 
většinových volbách v jednomandáto-
vých obvodech, kde jí chyběli známí 
kandidáti. I přesto disponuje TPP v li-
tevském parlamentu třetím největším 
poslaneckým klubem a po volbách vy-
tvořila s konzervativci a liberály z Li-
berálního hnutí vládní koalici.

Zakladatel TPP A. Valinskas získal 
v rámci koaliční smlouvy post předse-
dy parlamentu. Už jeho volba ovšem 
ukázala, že úspěšný experiment se za-
ložením politické strany, která stojí na 
známých nepolitických tvářích, nemusí 
mít dlouhého trvání. Valinskas byl zvo-
len až napodruhé, přestože vládní ko-
alice disponuje v parlamentu většinou. 
Hlasy, které Valinskasovi chyběly, 
pocházely právě z jeho strany, kde už 
krátce po volbách propukly třenice…

Navíc podle lednového výzkumu 
popularity politiků je již Valinskas nej-
méně populární litevský politik, jeho 
angažmá v politice hodnotí negativně 
73 % oslovených respondentů. Raketo-
vý vzestup „strany teletubies“, jak TPP 
přezdívají litevští novináři, proto zřej-
mě skončí stejně rychle, jak začal.

PřEdSTaVTE SI NáSLEduJíCí SITuaCI. OBLíBENý, aLE STáRNOuCí 
MOdERáTOR TELEVIZNíCh REaLITy ShOW a PěVECKýCh SOuTěží LEOš 
MaREš SI uVědOMí, žE JEhO POPuLaRITa POMaLu KLESá a ZaPřEMýšLí, 
JaK JI OžIVIT. SVOJI POZORNOST ZaMěří Na POLITICKOu SCéNu 
a uCíTí šaNCI.

litVa: stRana 
kOmiků dO Vlády

Arunas Valinskas v reklamě.
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galerie osobností

Je málo známé, že Huntington svou 
kariéru zahájil studií o vztahu mezi 
vojáky a civilisty. V díle Voják  a  stát 
z roku 1957 formuloval v Americe do-
dnes nejvlivnější teorii civilní kontroly 
armády: podle ní v ústavní demokra-
cii to mají být civilisté, nikoli vojáci, 
kdo určí kdy, kde a proti komu země 
bojuje. Po tomto rozhodnutí jsou to 
pak už ale vojáci, nikoli civilisté, kdo 
rozhodne, jak vést válku, aby bylo 
dosaženo vítězství. Tato teorie je ob-
líbená jak u vojáků, tak i u politiků. 
Ve skutečnosti však platí jen její první 
polovina: v liberální demokracii jsou 
vrchním velením skutečně civilisté, 
avšak ti největší a nejúspěšnější z nich 
– Lincoln, Chruchill – nenechávali vo-
jenské záležitosti v době války pouze 
vojákům, ale sami rozhodovali o stra-
tegii a někdy i o taktice.

třetí vlna a střet civilizací

V roce 1991 publikoval knihu Třetí 
vlna o demokratizaci v 20. století. Ar-
gumentoval – respektive konstatoval 
–, že demokratizace ve světě se šířila 
nikoli kontinuálně, ale vždy po vlnách, 
přičemž ta třetí právě probíhala.

Dva roky poté publikoval slavný 
esej Střet  civilizací, v němž nepřímo 
polemizoval s tehdejší tezí Francise 
Fukuyamy o údajném konci dějin po 
pádu sovětského komunismu, neboť 
liberální demokracie prý nebude mít 
žádného ideového konkurenta a pro-
to se časem rozšíří na celý svět. Hun-
tington tvrdil, že po skončení vypjatě 
ideologického konfliktu, kterým byla 
Studená válka, je pravděpodobné, že 
konflikty budou i nadále, ale budou 
mít kulturně-civilizační povahu. Ne-
bude k nim docházet uvnitř civilizací, 
ale mezi civilizacemi, kterých je při-
bližně osm.

V té době měl Huntington hodně 
kritiků, kteří se obávali, že konstato-
vání teze o konfliktu civilizací může 
tyto konflikty vyvolat; po 11. září 2001 
však byl Huntington naopak považo-
ván za obzvláště prozíravého politolo-
ga, který správně předvídal dříve než 

ostatní to, co přijde. Jeho civilizační 
teorie však není originální, jejími hlav-
ními hlasateli v minulosti byli Oswald 
Spengler a Arnold Toynbee.

Huntingtonova teorie je pravdivá, 
pokud jde o civilizaci islámskou – ta 
má skutečně „krvavé hranice“ se vše-
mi civilizacemi sousedními. Pokul-
hává však, pokud by byla aplikována 
na vztahy mezi civilizacemi ostatní-
mi: ty nejsou nijak zvláště konfliktní, 
a pokud nějaké konflikty jsou, nejsou 
podmíněny kulturně-civilizačně, ný-
brž charakterem dotyčných režimů, tj. 
politicky.

Hlavní slabina je uvnitř západu

Z hlediska Západu je však největší 
slabinou této teorie to, že nepopisu-
je pro Západ konflikt nejdůležitější 
– ten, který nakonec rozhodne osud 
Západu. Je to konflikt uvnitř Západu 
mezi západními loajalisty (konzerva-
tivci) a protizápadními rebely (post-
modernisty a multikulturalisty).

Jeho posledním – a v Americe taky 
hezky kontroverzním – dílem byla 
kniha Kdo  jsme o americké národní 
identitě z roku 2004. Huntington v ní 
argumentoval, že masivní imigrace 
Latinoameričanů do USA rozděluje 
Ameriku na dva národy, dvě kultury 
a dva jazyky a USA se mění na něco, 
jako je Kanada. Tento postřeh je opět 
pravdivý. Huntington jako americký 
patriot litoval toho, že jednotná ame-
rická identita zaniká, což je jev, které-
mu multikulturalisté tleskají. Jeho ar-
gument byl kulturně-deterministický: 
americkou identitu popisoval jako vý-
honek anglosaského protestantismu. 
Tu nyní vidí ohroženou kulturou, jež 
je výhonkem latino-hispánského kato-
licismu. Antropolog by na to řekl: „No 
a co? Vždyť kultury se v průběhu času 
mění tak či tak…“

Ten problém totiž není ani tak 
nábožensko-kulturní, jako spíše poli-
ticko-kulturní. Amerika je výhonkem 
anglosaského protestantismu, ale 
nejen a ani ne zcela. Je definovaná 
především svým politickým krédem 
z Deklarace nezávislosti o přiroze-
ných právech člověka a vládě se sou-
hlasem ovládaných. Jakýkoli imigrant, 
ať už bílý anglosaský protestant či ni-
koli, který přijme toto krédo za své, je 
dobrým Američanem a kdokoli, ať už 
v Americe narozený bílý anglosaský 
protestant či někdo jiný, kdo jej za své 
nepřijme, dobrým Američanem není 
a ani nebude. Problémem latino-a-
merické imigrace dneška, na rozdíl od 
všech imigračních vln minulosti, je to, 
že její imigranti se do amerického ná-
roda integrovat nechtějí. Tak či onak, 
Huntington měl pravdu, že Amerika, 
jak jsme ji poznali, se mění, a to nikoli 
k lepšímu…

SaMuEL huNTINGTON ByL JEdNíM Z NEJVýZNaMNěJšíCh aMERICKýCh 
POLITICKýCh VědCů POSLEdNíhO PůLSTOLETí. PROSLuL PřEdEVšíM 

ESEJEM a POZděJI KNIhOu Střet civilizací.

samuEl HuntingtOn

roMan joch

ředitel Občanského institutu

Samuel Phillips Huntington 
(1927–2008)

americký konzervativní politolog• 
autor děl Střet civilizací, Třetí vlna • 
a Kdo jsme?
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zábaVa / VědOmOstní tEst
Válečné spory dneška

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

Hodnocení:
0–7/ Měli byste pečlivěji sledovat 
zpravodajství o válečných konfliktech 
ve světě.
8–14/ Máte přehled o hlavních 
konfliktech dneška, k dokonalosti ale 
něco chybí.
15–20/ Oblast mezinárodněpolitických 
sporů máte v malíčku. Gratulujeme!

1/ Ve které zemi působí největší kurdská 
menšina?
a) Turecko
b) Sýrie
c) Řecko

2/ Která ze známých teroristických 
organizací má svoje křídlo v Jemenu?
a) Hizballáh
b) al-Kaida
c) Hamas

3/ Které dvě země soupeří o Náhorní 
Karabach?
a) Arménie a Ázerbajdžán
b) Indie a Pákistán
c) Srbsko a Kosovo

4/ Kdo je duchovním otcem čečenského 
boje za nezávislost?
a) Michail Saakašvili
b) Vytautas Landsbergis
c) Jokhar Dudajev

5/ Jak se jmenuje území, o které nedávno 
bojovala Gruzie a Rusko?
a) Abcházie
b) Podněstří
c) Transylvánie

6/ Jakého vyznání byl irácký vůdce 
Saddám Hussajn?
a) sunnita

b) šiít
c) bez vyznání

7/ Která skupina v Severním Irsku 
prosazuje zachování země jako součásti 
Velké Británie?
a) protestanti
b) katolíci
c) ani jedna, jde výhradně 

o vnitrostátní boj o moc

8/ Ve které zemi je nejaktivnější 
teroristická skupina ETA?
a) Portugalsko
b) Španělsko
c) Itálie

9/ Která část Kypru je úzce navázána 
na Turecko?
a) severní
b) jižní
c) ani jedna, obě části spolupracují 

především s Řeckem

10/ Které dvě skupiny spolu bojují 
na Srí Lance?
a) křesťané a buddhisté
b) Tamilové a Sinhálci
c) sunnité a šiíté

11/ Jak se jmenuje hnutí, které donedávna 
vládlo Afghánistánu?
a) Talibán
b) Fatah
c) Hizballáští mudžahedínové

12/ Která země je největším 
podporovatelem Kuby?
a) Kolumbie
b) Brazílie
c) Venezuela

13/ Ve které africké zemi vládne diktátor 
Robert Mugabe?
a) Mali
b) Kongo
c) Zimbabwe

14/ Která země je jednou ze stran sporu 
v Dárfúru?
a) Středoafrická republika
b) Etiopie
c) Súdán

15/ Na které zemi vyhlásila v roce 1993 
nezávislost Eritrea?
a) Etiopie
b) Nigérie
c) Alžírsko

16/ O jaké území bojují Indie a Pákistán?
a) Tibet
b) Kašmír
c) Madagaskar

17/ K jaké části politického spektra patří 
Revoluční ozbrojené síly v Kolumbii?
a) levice
b) pravice
c) ideově nevyhraněná

18/ Ve které středoasijské zemi  
má nejsilnější zázemí islámský 
terorismus?
a) Tádžikistán
b) Kazachstán
c) Uzbekistán

19/ Ve kterém roce byla podepsána 
Daytonská dohoda, ukončující konflikt mezi 
Srby, Chorvaty a muslimy?
a) 1995
b) 2000
c) 2005

20/ Ve které zemi vládne Muammár 
Kaddáfí?
a) Egypt
b) Libye
c) Alžírsko

www.cevro.cz
> on-line čísla CEVRO 

Revue a pdf archiv

> reportáže z konferencí 
a seminářů

> nabídka publikací, 
pravidelný Čtrnáctideník

> komentáře k aktuálním 
událostem

> anketa, diskuse 
k článkům
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samuel P. Huntington: ano, imigranti a imigrace jsou důležitou součástí americké historie. ale… (dokončení v tajence). 
Portrét autora výroku najdete v rubrice Galerie osobností.

Řešení: …nejsou celou americkou historií.

zábaVa / křížOVka
Citát pravicové osobnosti
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PřEčEtli JsmE

V nakladatelství Karolinum vyšla 
v roce 2007 kniha historika, is-

lamologa a arabisty Eduarda Gombára Kmeny a klany v arabském Maghribu. 
Kniha je rozdělena do pěti kapitol, ve kterých se autor zabývá výzkumem po-
stavení venkovských a městských elit, kmenů a klanů v arabském Maghribu, 
včetně  jejich  vlivu  na  politický  rozhodovací  proces.  Pokud  zde  hovoříme 
o  arabském  Maghribu,  pak  se  autor  systematicky  věnuje  v  jednotlivých 
kapitolách Libyi, Mauritánii, Maroku, Tunisku a Alžírsku. Svoji  kvalitativní 

hodnotu získává kniha také díky tomu, že se jedná o výstup z výzkumného 
projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR nazvaného Vliv rodinných a kme-
nových struktur na politický rozhodovací proces v regionu Blízkého východu 
II. Kniha je mimo jiné doplněna několika mapkami a genealogiemi a i přes 
svoji faktografickou náročnost je napsána čtivou formou. Tato 232stránková 
brožovaná publikace by tedy rozhodně neměla ujít pozornosti těch, kteří se 
zabývají problematikou afrického kontinentu, mezinárodními vztahy, polito-
logií či teritoriálními studii.

Film Stevena Soderbergha začí-
ná u večeře, kde se Che Guevara 

a Fidel Castro domlouvají na svržení autoritářského generála Batisty. Nej-
delší pasáž filmu se však odehrává v kubánské buši, kde Guevarova guerilla 
svádí boje s vládním vojskem, postupně se  rozrůstá a vymýšlí  taktiku na 
postup ke strategickým cílům. První díl Che Guevarovy biografie končí do-
bytím strategické vládní pevnosti a odjezdem směrem na Havanu. Kdo chtěl 

najít odpověď na otázku z podtitulu, tedy zda byl Che Guevara bojovník za 
svobodu nebo masový vrah, v této části neuspěl. Film kvazidokumentárním 
způsobem  popisuje  tažení  Guevarových  spojenců  na  Havanu,  plánování 
strategie i každodenní starosti v boji. Che Guevarovými myšlenkami se za-
bývají vložené reálné záběry z projevů a rozhovorů, ty však o reálné činnosti 
příliš nevypovídají. Film  je kvalitní  vynikajícím ztvárněním hlavní postavy 
a pohledem na způsob uvažování a strategie latinskoamerického vůdce.

ZByněk kLíč

výkonný redaktor 

CEVROREVuE

květa strejčková

studentka politologie FF uhK

Kmeny a klany v arabském 
Maghribu / Eduard Gombár

Che Guevara – Revoluce / Steven 
Soderbergh /� uSa, Francie, španělsko, 2008

Viděli JsmE

gRaf měsíCE indEx EkOnOmiCké sVObOdy 2009
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Petr sokoL

šéfredaktor CEVROREVuE, 

politolog

George W. Bush správně pochopil, že terorismus, s nímž 
se dnes potýkáme, není už pouhým kriminálním činem, 
ale že jde o nesmiřitelnou vyhlazovací válku vyhlášenou 
civilizaci.

Mirek Topolánek (ODS), Lidové noviny, 19. 1. 2009

Hitler řešil krizi tak, že začal zbrojit, čímž dal lidem práci 
a tím nastartoval ekonomiku! On s tím vyhrál volby! Pak 
to tedy vyústilo ve válku… Liberální ekonomové na tohle 
všechno zapomněli. A místo toho přicházejí s nějakými 
svými fantasmagoriemi.

David Rath (ČSSD), Lidové noviny, 24. 1. 2009

POtěšilO nás zklamalO nás

měsíC čEské PRaViCE

leden
19. kongres Ods

19. kongres ODS proběhl 5. až 7. prosince 2008 v pražském hotelu Cla-
rion. Kongresu, jehož stěžejním bodem byla volba nového vedení strany 
po neúspěchu v krajských a senátních volbách, se zúčastnilo téměř pět 
stovek delegátů. Kongres mimo  jiné provedl dílčí  změny stanov, přijal 
usnesení ponechávající na klubech v zákonodárných sborech rozhodnutí 
o tom, jak budou hlasovat o Lisabonské smlouvě, a vyslechl řadu hostů 
a  diskutujících.  Velký  ohlas  sklidil  projev  prezidenta  republiky Václava 
Klause,  který  se  na  kongres  dostavil  až  po  dlouhém  váhání.  Ve  svém 
krátkém projevu oznámil, že se vzdává funkce čestného předsedy ODS.

Ve volbě předsedy se střetli dosavadní předseda ODS a premiér Mirek 
Topolánek a pražský primátor a první místopředseda strany Pavel Bém.

V  prvním  kole  předsednické  volby  bylo  vydáno  492  hlasovacích 
lístků  a  odevzdáno  486  platných.  Mirek  Topolánek  získal  284  hlasů 
(57,72 %) a byl zvolen předsedou ODS. Poražený Pavel Bém získal 162 
hlasů (32,93 %).

Dramaticky probíhala volba prvního místopředsedy. O druhou pozici 
ve  stranické hierarchii  se ucházel  čtyřlístek  kandidátů:  dosavadní mís-
topředseda strany a ministr vnitra  Ivan Langer,  jeho místopředsednický 
kolega  a  bývalý  středočeský  hejtman  Petr  Bendl,  bývalý  hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a starosta městské části Praha 
13 David Vodrážka. V prvním kole volby 1. místopředsedy bylo vydáno 
492 hlasovacích lístků a všechny byly odevzdány. 490 hlasovacích lístků 
bylo platných. Hned v prvním kole vypadly Petr Bendl s 83 hlasy a Evžen 
Tošenovský a 101 hlasem. Do druhého kola postoupili David Vodrážka se 
134 hlasy a Ivan Langer se 170 hlasy.

Nový první místopředseda nebyl zvolen ani v kole druhém, kdy bylo 
opět  vydáno  i  odevzdáno  492  hlasovacích  lístků  a  kdy  jich  bylo  489 
platných. Pro Ivan Langera hlasovalo ve druhém kole 226 delegátů a pro 
Davida Vodrážku 227. Oba kandidáti se tak kvalifikovali do třetího kola. 
Před jeho zahájením Ivan Langer stáhl svoji kandidaturu a jediným kan-
didátem ve třetím kole zůstal David Vodrážka. Ve třetím kole bylo vydáno 

482 hlasovacích  lístků, odevzdáno 479, přičemž hlasovacích 22  lístků 
bylo uznáno za neplatné. Pro  jediného kandidáta Davida Vodrážku bylo 
odevzdáno  333  hlasů  (69,09  %).  David  Vodrážka  se  tedy  stal  prvním 
místopředsedou strany.

Do volby místopředsedů bylo nominováno z regionů celkem dvanáct 
kandidátů.  Ještě  před  zahájením  volby  se  kandidatury  vzdali  evropský 
poslanec ze Středočeského kraje Milan Cabrnoch a pražský radní Jiří Ja-
neček. V prvním kole volby místopředsedů ODS bylo vydáno i odevzdáno 
490 hlasovacích lístků a 1 hlasovací lístek byl neplatný. Již v prvním kole 
byli zvoleni dva dosavadní místopředsedové: ministr vnitra Ivan Langer 
s  316  hlasy  (64,49  %)  a  ministr  zemědělství  Petr  Gandalovič  s  250 
hlasy  (51,02 %). Do druhého  kola  postoupili  vicepremiér  a  dosavadní 
místopředseda strany Petr Nečas (232 hlasů; 47,35 %), bývalý morav-
skoslezský  hejtman  Evžen  Tošenovský  (184  hlasů;  37,55  %),  bývalý 
středočeský hejtman Petr Bendl (166 hlasů; 33,88 %) a místopředsed-
kyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (154 hlasů; 31,42 %). 
Již v prvním kole ze hry vypadli  jihočeský poslanec Michal Doktor (38 
hlasů), bývalý zlínský hejtman a nyní náměstek hejtmana Libor Lukáš (23 
hlasů), ministr  spravedlnosti  a  zástupce Plzeňského  kraje  Jiří  Pospíšil 
(109 hlasů) a ministr dopravy a delegát z Ústeckého kraje Aleš Řebíček 
se 120 hlasy.

Ve druhém kole volby místopředsedů ODS bylo vydáno 485 hlaso-
vacích lístků a odevzdáno 484. Druhé kolo se stalo konečným pro Miro-
slavu Němcovou se 173 hlasy. Naopak místopředsedou se v tomto kole 
stal s 301 hlasem (62,06 %) Petr Nečas. Do třetího kola postoupili Evžen 
Tošenovský se 185 hlasy a Petr Bendl s 219.

Před zahájením třetího kola Evžen Tošenovský stáhl svoji kandidaturu 
na místopředsedu a Petr Bendl zůstal  jediným kandidátem na zbývající 
post stranického místopředsedy. Ve třetím kole bylo vydáno 432 hlaso-
vacích  lístků, odevzdáno bylo 421, přičemž 17  lístků bylo neplatných. 
Pro kandidáta Petra Bendla bylo odevzdáno 288 hlasů (66,67 %).

změny ve vládě
Předseda vlády a ODS Mirek Topolánek 15. ledna veřejně vyhlásil, že za 
občanské demokraty vstoupí nově do kabinetu senátorka Daniela Filipio-
vá jako ministryně zdravotnictví a bývalý středočeský hejtman Petr Bendl 

jako ministr dopravy. Vládu z řad ODS opustili Tomáš Julínek a Aleš Ře-
bíček. Topolánek tentýž den podepsal dopis pro prezidenta Václava Klau-
se se jmény nových ministrů, kteří byli následně jmenováni 23. ledna.













