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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
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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
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politika vážně i nevážně

Ivan Langer

předseda CEVRO

úvodník

VážEní čtEnáři
Petr SokoL

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

Právě otevíráte první letošní číslo ča
sopisu CEVRO Revue. Jako jeho klí
čové téma jsme vybrali současný vývoj 
na americkém kontinentu, konkrét
ně v jeho jižní části. V ní probíhá již 
několik let proces, v jehož rámci se 
k moci dostávají vládcové typu ve
nezuelského vůdce Huga Cháveze. 
Oproti tomu chilské prezidentské vol
by v zemi, kde od pádu diktatury před 
dvaceti lety byla nepřetržitě u moci le
vice, přinesly nástup prvního pravico
vého prezidenta. Také na otázku, zda 

zvolení nového chilského prezidenta 
znamená obrat ve vývoji latinskoame
rického regionu, se pokoušejí odpoví
dat tematické články tohoto čísla.

A s hlavním tématem jsou prová
zány i další rubriky. V rozhovoru jsme 
vyzpovídali evropského poslance Ed
varda Kožušníka, který je členem De
legace Evropského parlamentu do 
zemí Střední Ameriky. Edvard Ko
žušník se jako pozorovatel zúčastnil 
nedávných voleb v Hondurasu, kte
ré byly dalším důležitým měřením sil 

v Latinské Americe, a v rozhovoru de
tailně popsal situaci v této středoame
rické zemi.

V rubrice Galerie osobností nalez
nete portrét nového chilského prezi
denta Sebastiána Piñery, jehož tvář 
se dívá i z titulní strany. V Latinské 
Americe leží díky francouzským zá
mořským departmentům i části EU, 
a proto je unijním tématem „banáno
vá“ politika, o níž se dočtete v rubrice 
Třetí svět. A latinskoamerický je sa
mozřejmě i test. Pěkné čtení.

Rozpočet nebyl schválen. Ministr finan
cí podává demisi. Země vstupuje do no
vého roku s rozpočtovým provizoriem. 
Rating ČR se zhoršuje. České firmy 
utrpěly na zahraničních trzích, bankov
ní trh se zmítá v nejistotě. Je zastaveno 
financování evropských projektů. Tisí
ce seniorů nedostaly plný důchod.

ODS selhala. ODS poškodila Čes
kou republiku. Česko je v hluboké kri
zi kvůli ODS – titulky novin, komentá
toři a politici v čele s Jiřím Paroubkem 
a prezidentem Václavem Klausem se 
předhánějí ve zdrcující kritice. Roz
počet je sice špatný, ale zásahy komu
nistů a socialistů prý nebyly tak váž
né, aby kvůli jejich odmítnutí musela 
země snášet větší zlo v podobě provi
zoria. Přidává se i Miroslav Kalousek. 
Provizoriu bylo podle něj možné za
bránit, ale ODS nebyla dost aktivní.

Rozpočet prošel až na podruhé. 
Ani po deseti dnech jednání levice 
nezmírnila své požadavky. Nemohla. 
Odpor lidí proti úsporám ještě zesílil. 
V Praze se znovu demonstrovalo. Mi

nistr financí podává demisi. Padá ra
ting ČR. V mnoha oblastech přináší 
nejistota vážné problémy.

ODS nedokázala uhájit rozpočet, 
ODS zbytečně natahovala ČR na roz
počtový skřipec, ODS to napodruhé 
zpackala. Média nenechávají na občan
ských demokratech suchou nit. Zby
tečně prodlužovali rozpočtovou nejis
totu. Museli přeci vědět, že se poměry 
ve Sněmovně za 10 dnů nezmění. Byl 
to zbytečný experiment. Miroslav Ka
lousek se nechal slyšet, že by všechno 
mohlo dopadnout jinak, kdyby ODS 
dokázala tvrdě obhajovat postoj. Ko
nečně rozpočtové provizorium by pod
le něj nebyla taková tragédie. Václav 
Klaus chápe, že za stávajícího rozlože
ní sil ve Sněmovně nebyla ODS schop
na uhájit rozumnější rozpočet. Pro bu
doucnost to ale není dobrá zpráva.

Rozpočet byl schválen. Ministr fi
nancí zvažuje demisi. Z protideficitní
ho vládního balíčku nezbyl ani název. 
Země vstupuje do nového roku s roz
počtem znamenajícím růst schodku 

z 5,3 na 5,7 % HDP. Socialisté v čele 
s Jiřím Paroubkem dokázali (letos už 
potřetí), že jim je prestiž ČR a její bu
doucnost lhostejná a porušili dohodu 
nad tzv. Janotovým balíčkem. A spolu 
s komunisty pozměnili rozpočet podle 
sebe. Poslanecký klub ODS, který do 
té doby držel dohodu nad Janotovým 
balíčkem, na žádost premiéra Fishera 
a po zvážení dalších alternativ vývoje 
umožnil přijetí rozpočtu.

ODS selhala. ODS prohrála. Zní 
titulky v novinách a komentátoři a po
litici v čele s prezidentem Václavem 
Klausem se předhánějí v kritice Ob
čanské demokratické strany.

Premiér Jan Fisher si vzal čas na 
rozmyšlenou a odmítl výzvu ODS 
k reakci na fakt, že socialisté s polovi
nou členů vlády, nerespektují dohody 
a hlasují s komunisty proti této vládě.

A kdesi v koutku skryt se tomu vše
mu směje poslanec Tlustý, který svoji 
vědomou neúčastí na hlasování umož
nil oranžovorudému bloku poškodit 
rozpočet…

ROzPOčEt – kdO 
Vlastně sElhal?
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V několika důležitých zemích Latinské 
Ameriky se proběhnou prezidentské 
či parlamentní volby, jejichž výsledky 
budou mít širší dosah. Toto konstato
vání se trochu paradoxně netýká voleb 
v politicky i ekonomicky nejdůležitěj
ší zemi regionu – v Brazílii. Tady je si
tuace natolik stabilní, že by nepravdě
podobné vítězství opozice znamenalo 
změnu spíše symbolickou. Skutečná 
změna by však mohla přijít ve volbách 
v Chile, kde jsou volební výsledky oče
kávány s napětím na celém kontinen
tě. V čele země známé ekonomickou 
výkonností a demokratickou tradicí 
stojí už dvacet let představitel koalice, 
v níž ztrácí slabší z partnerů, křesťan
ská strana, neustále vliv ve prospěch 
socialistů; už parlamentní volby na 
podzim 2009 ukázaly na jedné stra
ně jak únavu koaličních partnerů, 
tak voličů, na druhé straně pak mini
mální rozdíly mezi vládními stranami 
a opozicí. Zatímco v parlamentu tak 
má těsnou převahu současná opozice, 
v senátu je tomu naopak a rozhodují
cí hlas tak získali tři nezávislí kandidá
ti. Prezident, ať je jím kdokoli z obou 
kandidátů, kteří postoupili do druhé
ho kola, tak bude mít velmi kompli
kovanou situaci při prosazování svých 
názorů na řešení problémů, jež pova
žují Sebastián Piñera i Eduardo Frei 
za zásadní: rostoucí kriminality, ko
rupce a nezaměstnanosti. Pokud zví
tězí, jak soudí většina analytiků, kan
didát pravice a jeden z nejbohatších 
mužů v Chile Piñera, bylo by to první 
vítězství pravicového politika v Chile 

po více než padesáti letech. Toto vítěz
ství by mohlo být chápáno jako potvr
zení odklonu regionu od jednoznačné 
preference levicových kandidátů, kte
rý se objevil už v prezidentských vol
bách v Panamě v roce 2009 vítězstvím 
Ricarda Martineliho, i on patří k nej
bohatším lidem ve své zemi.

Na podzim roku 2010 se pak bu
dou konat volby do parlamentu ve 
Venezuele, kde mají v současném za
stupitelském sboru absolutní převahu 
stoupenci prezidenta díky chybě opo
zice z minulých voleb. Opozice se na 
protest proti manipulacím v předvo
lební kampani voleb vůbec nezúčast
nila a parlament zcela ovládli Cháve
zovi sympatizanti. V letošních volbách 
opozice už své reprezentanty postaví 
a vzhledem k proměnám Chávezova 
elektorátu je výsledek velmi nejistý. 
Pokud by Chávezovy kandidáty voli
li jen ti, kdo podpořili Huga Cháveze 
v minulých referendech a regionálních 
volbách, nemusel by mít v parlamentě 
většinu, což by jistě významně limito
valo jeho akce doma i v zahraničí.

dědictví hondurasu 
a španělská podpora kubě

Asi nejvážnější politický problém, 
který zbývá Latinské Americe vyřešit 
z loňského roku, je případ svržené
ho honduraského prezidenta Manu
ela Zelayi a jeho nástupce zvoleného 
na konci listopadu 2009. Počáteční ra
zantní podpora Zelayovi dirigovaná 
Washingtonem začala v průběhu pod

zimu slábnout. Dnes už má Zelayův 
nástupce v úřadě oficiální podpo
ru několika latinskoamerických zemí 
a stávající sekretář Organizace ame
rických států, chilský socialita José In
sulza, hovoří o nutnosti vyřešit celou 
záležitost dialogem.

Pozornost Ameriky i světa bude 
i nadále poutat vývoj v zemi, jež před
stavuje objekt mimořádného zájmu 
už víc než padesát let – na Kubě. 
Raúl Castro opakovaně oznamoval, 
že rok 2010 bude pro Kubu ekono
micky velmi obtížný. V oblasti poli
tické lze téměř s jistotou konstatovat, 
že na ostrově k žádné změně nedojde. 
Uplynulé dva roky ukázaly, že se Raúl 
Castro rozhodl nevstoupit do dějin os
trova jako reformátor, ale jako stráž
ce té podoby kubánské společnosti, již 
vytvořil během své téměř padesátileté 
vlády jeho starší bratr. Spojené státy 
s nástupem Obamovy administrativy 
sice nesplnily naděje stoupenců soci
alistické Kuby, že výrazné zmenší tlak 
na kubánský režim v oblasti dodržová
ní lidských práv v dnešním pojetí at
lantické civilizace, zároveň však vzhle
dem ke Kubě žádnou aktivní politiku 
neprováděly a zřejmě provádět nebu
dou. Změnu lze naopak možná očeká
vat v politice Evropské unie. Španělští 
socialisté jsou dnes v Evropě faktický
mi spojenci režimu bratrů Castrů a bu
dou se po dobu španělského předsed
nictví Unie nepochybně snažit, aby se 
jejich politika stala oficiální politikou 
celé EU. První neúspěchy předsed
nického státu s návrhy v ekonomické 
oblasti uvnitř Unie však naznačují, že 
Španělsko nemusí uspět ani ve své ku
bánské ambici.

Třebaže pak jak Latinská Ameri
ka, tak Evropská unie, dnes zejména 
předsednická země Španělsko, opa
kovně hovoří o oboustranném zájmu 
o rozšíření spolupráce, bude mít vět
ší praktický význam pro region for
malizace zatím neformálního uskupe
ní zemí Latinské Ameriky a zejména 
pak politika Číny v zemích americké
ho kontinentu jižně od Rio Grande 
del Norte.

ROK 2010 NEZAČAL PRO LATINSKOU AMERIKU dOBřE. ZEMěTřESENí 
V NEJCHUdŠí ZEMI REgIONU VŠAK S NEJVěTŠí PRAVděPOdOBNOSTí BRZy 
ZMIZí ZE ZPRáV NOVINářů A úVAH KOMENTáTORů A NAHRAdí JE ZPRáVy 
NOVé. TíM SPíŠ, žE LETOŠNí ROK By MOHL PřINéST NA KONTINENTU 
UdáLOSTI ZNAČNéHO VýZNAMU. POLITICI I VEřEJNOST OČEKáVAJí, žE SE 
ZLEPŠí EKONOMICKá SITUACE, POZNAMENANá V UPLyNULýCH MěSíCíCH 
SVěTOVOU KRIZí. ZáRUKA ZMěNy K LEPŠíMU ZdE SAMOZřEJMě NEExISTUJE 
A NEgATIVNí VýVOJ By MOHL MíT ZNAČNé dOPAdy SOCIáLNí A POLITICKé. 
PRáVě TAdy, V POLITICKé SFéřE, dOJdE TéMěř JISTě K NEMALýM ZMěNáM.

JoSef oPatrný

vedoucí Střediska ibero-

amerických studií FF UK 

v Prazelatinská amERika 
V ROCE 2010
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Favoritem průzkumů veřejného míně
ní byl dlouhodobě právě člen Národ
ní obnovy, neúspěšný kandidát z roku 
2005, miliardář Piñera. Výsledky prv
ního kola daly průzkumům za pravdu: 
jako první se umístil se ziskem 44,1 % 
hlasů Piñera, na druhém místě skon
čil a spolu s Piñerou do druhého kola 
postoupil Frei, který obdržel 29,6 %. 
V poli poražených tak již po prvním 
kole skončili MEO se ziskem 20,1 % 
hlasů a komunistický kandidát Jorge 
Arrate, který obdržel 6,2 %.

Před druhým kolem vyjádřili Frei
ovi podporu jak Arate, tak nepří
mo i MEO. Přesto 17. ledna ve dru
hém kole Piñera Freie porazil ziskem 
51,6 % hlasů, proti Freiovým 48,4 %. 
Piñera se tak napodruhé stal prezi
dentem Chile. Úřadu se však ujme 
až 11. března. Pro letošní prezident
ské volby byla příznačná řada zají
mavostí, předně Piñerův protikandi
dát Eduardo Frei byl již prezidentem 
v letech 1994–2000, stejně jako jeho 
otec, který prezidentský úřad zastával 
v letech 1964–1970. A aby prezident
ských ambicí v rodině Freiů nebylo 
málo, v roce 2000 se o prezidentský 
úřad ucházel Eduardův bratranec Ar

turo, který kandidoval jako nestraník, 
avšak získal pouhé 0,4 % hlasů. Ob
dobně v roce 1993 kandidoval jako 
nestraník i bratr letošního vítězné
ho kandidáta José, který však získal 
pouze 6,2 % a do druhého kola ne po
stoupil.

Nového prezidenta však čekají po 
inauguraci jisté komplikace. Paralelně 
s prvním kolem prezidentských voleb 
se konaly i volby do Poslanecké sně
movny a voleno bylo i 18 z celkové
ho počtu 38 senátorů. Volební systém 
v Chile pro volby do obou komor je 
světově unikátní využitím dvouman
dátových obvodů s de facto d’Hond
tovým dělitelem. Tato konstrukce vo

lebního systému nutí strany uzavírat 
předvolební koalice a zároveň neu
možňuje jedné ze stran snadno získat 
rozhodující převahu. V Chile se koa
lice víceméně ustálily a přetvořily se 
v bloky trvalého charakteru.

Pravicový blok ve složení Národ
ní obnova (RN; Renovación Naci
onal), Nezávislá demokratická unie 
(UDI, Unión DemócrataIndependi
ente) a strana Chile první (Chilepri
mero), v letošních volbách kandido
val pod názvem Koalice pro změnu 
a v Poslanecké sněmovně získal 58 
ze 120 křesel. Polepšil si tak o čtyři 
mandáty (nicméně samotná RN o je
den mandát přišla). Nicméně levico
vý blok, v letošních volbách pod ná
zvem Konzultace a společně můžeme 
pro více demokracie, v letošních vol
bách posílený i o komunisty, složený 
vedle nich z křesťanských demokra
tů, levých liberálů, socialistů a soci
álních demokratů, získal pouze o je
den mandát méně, tedy 57. Zbylé dva 
mandáty si v poměru 3:2 rozdělili re
gionalisté a nezávislí. V Senátu, který 
má osmileté funkční období, se situa
ce oproti volbám z roku 2001 nezmě
nila. Pravice i levice získala po deví
ti mandátech. V Chile se do Senátu 
volí vždy jednou za čtyři roky přibliž
ná polovina senátorů (18 a 20), před
chozím volbám v roce 2005 vládla po
měrem 11:9 (a jeden nezávislý) levice. 
Ta si tak v osmatřicetihlavém Senátu 
podržela většinu dvaceti hlasů. Pre
zident Piñera tak nebude disponovat 
souhlasnou většinou ani v jedné z ko
mor parlamentu.

ChilE: náVRat 
PRaViCE PO 

dVaCEti lEtECh

MatěJ trávníček

politický analytik HK OdS

V PREZIdENTSKýCH VOLBáCH, KTERé PROBěHLy NA PřELOMU ROKU, 
ZVíTěZIL KANdIdáT PRAVICOVé KOALICE SEBASTIáN PIñERA. PřEdVOLEBNí 

PRůZKUMy VěŠTILy, žE HLAVNí BOJ SE POVEdE MEZI KANdIdáTEM 
PRAVICOVé KOALICE PRO ZMěNU PIñEROU A KřESťANSKýM dEMOKRATEM 

REPREZENTUJíCíM LEVICOVOU KOALICI STRAN PRO dEMOKRACII EdUARdEM 
FREIEM RUIZ-TAgLEM. BEZ ŠANCí NENECHáVALy ANI NESTRANíKA 

A BýVALéHO ČLENA SOCIALISTICKé STRANy MARCA ENRíqUEZE-OMINAMIHO, 
PřEZdíVANéHO MEO.

Koalice/strana

Poslanecká sněmovna Senát

2009 změna 2009
změna 
(oproti 
2001)

celkem

Koalice pro změnu 58 + 4 9 – 17

Nezávislá demokratická unie 37 + 4 3 – 8

Národní obnova 18 − 1 6 + 2 9

Nestraníci 3 + 1 – – –

Chile první – – – − 2 –

Konzultace a společně můžeme pro více 
demokracie 57 − 8 9 – 20

Strana křesťanských demokratů 19 − 1 4 + 2 9

Strana pro demokracii 18 − 3 3 – 4

Strana socialistů Chile 11 − 4 2 − 2 6

Radikální sociálnědemokratická strana 5 − 2 – – 1

Komunistická strana Chile 3 + 3 – – –

Nestraníci 1 − 1 – – –

Regionalistická strana nezávislých 3 + 2 – – 1

Nezávislí 2 + 2 – – –
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Absolvoval jste jako pozorovatel cestu po 
Hondurasu, jak byste popsal tamější atmo-
sféru před volbami? Co k volbám vedlo?

Honduras je jedna z malých a nej
chudších zemí Latinské Ameriky. 
Oproti jiným státům má zakotveno 
v ústavě, že prezident může být volen 
pouze na jedno volební období. Podle 
mých informací z místa nastala násle
dující situace. Prezident Zelaya začal 
řešit ekonomické problémy své země 
s pomocí konzultantů ze zahraničí, 
konkrétně z Venezuely. Ti vedle finanč
ní pomoci začali tlačit ke změně ústavy 
prostřednictvím referenda. Jednou ze 
zásadních změn byla možnost znovu 
kandidovat na prezidenta země i v dal
ším období. Postup prosazení změny 
ústavy se dostal do konfliktu s ústavní 
procedurou nominace kandidátských 
kandidátů, kteří byli nominování prá
vě podle platné ústavy už v roce 2008 

a logicky mezi nimi prezident Zelaya 
nebyl. Diplomaticky řečeno, spory na 
toto téma vyvolaly institucionální krizi. 
Zelaya byl donucen opustit zemi, ná
sledně se vrátil, ale do „domácího vě
zení“ na brazilském velvyslanectví. Pro 
stabilizaci a řešení problému byly dů
ležité dvě okolnosti. Podpora občanů 
Hondurasu legitimním prezidentským 
volbám, vyhlášeným podle ústavy ještě 
dávno před krizí, a uznání voleb mezi
národním společenstvím.

Atmosféra samotných voleb byla 
fantastická. Skoro jsem zapomněl, že 
volby jsou událost demokratického vy
jádření svobodné vůle. Alespoň takto 
je brala většina populace v Hondura
su. Osobně jsem navštívil několik de
sítek volebních místností i v těch nej
chudších oblastech. Volby proběhly 
nejen dle mého názoru, ale také podle 
ostatních pozorovatelů zcela svobod
ně a bez incidentů. Lidé zahraničním 
pozorovatelům dokonce děkovali, že 
pomáhají v Hondurasu udržet demo
kracii.

Volby nakonec vyhrál Porfirio Lobo z Ná-
rodní strany. Čím přesvědčil většinu Hon-
durasanů? Jaká je jeho politická orientace? 
Můžeme honduraské politické proudy nějak 
přirovnat k těm evropským?

Myslím, že není úplně správné srov
návat Honduras s Evropou. O tom, 

že to srovnávat nejde, svědčí zajíma
vý studijní životopis právě současné
ho prezidenta. Vystudoval diplomacii 
v Moskvě a následně studoval na Flo
ridě v USA.

Volby byly ostře sledovány velkou čás-
tí světové veřejnosti i politiků. Jak se k si-
tuaci postavila Evropská unie? Vystupova-
la jednotně, nebo se lišil postoj některých 
států?

Volby rozdělily Evropskou unii 
přesně napůl. Středopravé strany 
včetně naší frakce EKR (Evropští 
konzervativní reformátoři) podporo
valy o ústavu opřený názor, že volby 
krizi vyřeší. Levicové strany dokonce 
mluvily o puči na minulého preziden
ta. Zajímavý byl postoj USA, který se 
postupně vyvíjel a USA nakonec volby 
v Hondurasu uznaly. V Evropě nejví
ce nalevo stálo Španělsko. Česká re
publika a všechny postkomunistické 
země staly na straně uznání voleb.

Jak výsledky přijaly jednotlivé latinskoa-
merické země?

Na některých internetových ser
verech jsem byl dokonce označen za 
agenta CIA. Nepřekvapí, že to byly 
servery z Venezuely a Bolívie.

V souvislosti s vývojem Hondurasu se také 
často mluví o vlivu Huga Cháveze a snaze 

Edvard Kožušník (*1971)
poslanec Evropského parlamentu• 
člen Delegace EP pro vztahy se • 
zeměmi Střední Ameriky

ROzhOVOR
Edvard Kožušník / Výsledek 
voleb v Hondurasu znamená 
udržení pozic demokracie

redakce
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Pozorovatelé politických frakcí EP. Zleva Bogusłav Sonik (Polsko) Edvard 
Kožušník (ČR) Carlos Iturgaiz (Španělsko) a zástupce EU v Hondurasu.

Jak kdo uznal výsledky těsně po 
sečtení.
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získat zemi pod svůj vliv. Co v této souvis-
losti napověděly prezidentské volby?

Na místě zjistíte, že studenováleč
nické metody v těchto zemích fungu
jí i dnes. Nejvlivnější je samozřejmě 
díky ropě Hugo Chávez, který se snaží 
vytvořit tzv. bolívarskou koalici a bo
jovat proti USA a jiným kapitalistic
kým mocnostem.

Co podle vás budou výsledky znamenat pro 
další vývoj Hondurasu, resp. celé Latinské 
Ameriky?

Honduras je malá země, takže vý
sledek znamená spíše jen udržení po
zic demokracie.

Jižní Amerika je letos plná voleb. Volí se 
prezident v Chile, parlament a prezident 
v Brazílii a Kolumbii či venezuelský parla-
ment. Co vy v souvislosti s tímto kontinen-
tem očekáváte v roce 2010? Bude pokra-
čovat posun dalších zemí k politice blízké 
Hugo Chávezovi?

Myslím si že vliv Cháveze paradox
ně v tomto roce klesne. Je to dáno 
především snížením cen ropy, za kte
rou si kupuje své vlastní voliče. Pod
le současných průzkumů má i Chávez 
ve Venezuele problémy „uplatit“ své 
voliče. Což bude také znamenat, že 
nebude moci být tak aktivní u jiných 
compaňeros.

V Hondurasu bylo pres 400 pozorovatelů z celého světa.Volit přišli mladí i starší Hondurasané.

Plakát s volebními lístky.

Kolega pozorovatel. Bývalý prezident Bolívie Jorge Quiroga Ramírez.
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Feministky jsou z větší části ženy,  ®

kterým se nedaří být úspěšné jako 
ženy a vidí svoji šanci prosadit se ve 
světě mužů.

(Antidiskriminační) zákon se snaží  ®

nastavit spravedlnost v mezilidských 
vztazích a snaží se je regulovat ve 
jménu rovnosti a spravedlnosti. Pod
le mne vztahy mezi lidmi jsou faktic
ky dohody. A dohoda, ač si to mno
zí včetně feministek myslí, nemá být 
spravedlivá. Dohoda má být přede
vším oboustranně výhodná.
Dominika Hužvárová (server stopfemi-
nismu.cz)

Ženy jsou stejně schopné jako  ®

muži, někdy i schopnější. Mužfemi
nista, jenž požaduje kvóty pro ženy, je 
však skutečný sexista: je přesvědčen, 
že ženy bez kvót by se na vlivné posty 
samy nedostaly. Tím však sugeruje, že 
ženy jsou méně schopné než muži, tu
díž méněcenné. Ženy tak vlastně pod
ceňuje, a proto od mužů, kteří si žen 
váží, by měl dostat jednu do zubů.

Genderfanatici strašně přeceňují  ®

politiku, čímž prozrazují své totalitní 
tendence. Totalitarismus je totiž nad
vládou politické moci nad celou spo
lečností. Naštěstí ve svobodné zemi, 
jakou je ČR, je role politiky v životě 
lidí omezena. Nestojí naše ženy o po
litiku? Mají recht, jsou i jiné krásy 
v životě a já jim blahopřeji k dobré
mu vkusu. Žena úspěšná v kultuře či 
medicíně má u nás větší vliv – a úctu 
– než řadová socialistická poslankyně, 
jež se dala na gendernotu.

Je v parlamentech Turkmenistánu  ®

a Zimbabwe více žen než v našem? 
No a co? Mají se tam proto ženy lépe? 

Pokud si to nějaká genderdáma mys
lí, kam se odstěhuje? Do Turkmenis
tánu, kde muslimské ženy nemají žád
ná práva, anebo do Zimbabwe, kde 
jsou bílé ženy znásilňovány gaunery 
Roberta Mugabeho? Navíc obě země 
jsou diktatury a jejich parlamenty šaš
kárny; dávat je nám za vzor je gender
úchylné!
Roman Joch (Týden, 4. 8. 2008)

Muži a ženy, i když jsou si rovni, ne ®

jsou identičtí. Naopak, vztahu mužů 
a žen odpovídá relace komplementár
ní, v životě se v různých oblastech do
plňují.

Pokud však muži a ženy nejsou  ®

identičtí – a to nejsou – pak rovné zá
kony pro všechny, rovnost příležitos
tí nutně vede k určitým nerovnostem 
výsledným.

Rozdílné procentuální zastoupení  ®

mužů a žen v různých profesích není 
nutně projevem diskriminace a zlem, 
nýbrž projevem svobodných voleb ne
identických mužů a žen.
Roman Joch, vystoupení na semináři 
Výboru pro evropské záležitosti „Legis-
lativní úprava a praxe v oblasti rovného 
postavení žen a mužů v ČR a EU“, Se-
nát Parlamentu ČR, 21. července 2006

Plné rovnosti s mužem dosáhne  ®

žena teprve rovným úspěchem v place
ném zaměstnání: to, co dělá pro svou 
rodinu a okolí, se vůbec nepočítá. Tím 
se snižuje úcta k pečujícímu postoji, 
který je ženě vlastní. Hodnota lidské
ho života se tak určuje pouze penězi.

Dochází k odkládání mateřského  ®

startu. Mladým ženám je jasné, že do
kud nemají děti, nemají v profesním 

postupu proti mužům žádnou zátěž. 
Roli v tom hraje reprodukční průmysl, 
který prostřednictvím médií prezentu
je šťastný obrázek pětačtyřicetileté ro
dičky, a zakrývá, že jeho možnosti ne
jsou vůbec neomezené.

Ženy by si měly včas uvědomit, že  ®

jejich život, na rozdíl od mužského ži
vota, stojí na dvou nohách, a ony mo
hou volit, jak jej využijí. Z vlastní zku
šenosti tvrdím, že bych jako muž jen 
těžko přežila otupující dobu norma
lizace: ale měla jsem rodinu s dětmi, 
pro něž – a pro širší okolí přátel – jsem 
mohla svobodně vytvářet vlastní, ne
závislý svět.

Jedna z mých přítelkyň, která také  ®

nesměla z politických důvodů studo
vat, vychovala šest dětí: za tuto dobu 
vystudovala v jazykové škole tři jazyky 
včetně státních zkoušek. Dnes – spo
lu se svým mužem – vlastní a provozu
je úspěšné nakladatelství.

Chcemeli tedy mluvit o rovnosti  ®

šancí, musíme si přiznat, že ženy mají 
šancí více. Mohou si samozřejmě zvo
lit cestu soustředěnou jen na profesi, 
a ta, jeli pojata v duchu mateřskosti 
a péče, může naplnit celý jejich život.

Žena, která se skutečně provdá  ®

a má děti, vstupuje na neznámou, 
dobrodružnou půdu. Samozřejmě se 
může po několika letech vrátit k pro
fesi, pro kterou se připravovala na 
střední nebo vysoké škole. Ale je také 
možné, a často se to stává, že se jí – 
právě díky péči o rodinu – otevřou 
nové, nečekané perspektivy.

Ženský život není jednoduchý, ale  ®

poskytuje více šancí než život muže.
Michaela Freiová (Ženská zkušenost a fe-
minismus, www.obcinst.cz, 8. 5. 2009)

duel

kVóty  
PRO žEny:  
nE

žEny V POlitiCE

Analýzu Ženy v politice objednávejte na adrese info@cevro.cz nebo tel. 224 237 769. 
Publikace je zdarma, platí se pouze poštovné a balné ve výši 39,– Kč.

Sedmý díl ediční řady Analýzy je zaměřen na zastoupení žen v politice. Publikace monitoruje 
zastoupení žen ve veřejných domácích a zahraničních institucích, přináší argumenty pro a proti 
pozitivní diskriminaci a shrnuje názory veřejnosti na roli žen v politice.
Kniha vznikla ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu za OdS Andreou Češkovou.
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Zavedení volebních kvót je symbo ®

lem ženské netrpělivosti dnešní doby 
a představuje často účinný nástroj ke 
zvýšení zastoupení žen. Velmi dob
rým příkladem je Jižní Afrika, kde za
vedení kvót Africkým národním kon
gresem způsobilo, že zastoupení žen 
v této nové demokracii vyskočilo na 
ve světovém měřítku vysokou hranici 
30 procent.

Dnes existují tři argumenty, včetně  ®

argumentů používaných v kampaních 
za hlasovací právo: (a) ženy před
stavují polovinu obyvatelstva a mají 
právo na polovinu křesel (argument 
spravedlnosti); (b) ženy mají odlišné 
zkušenosti (z biologického nebo soci
álního hlediska), které by měly být za
stoupeny (argument zkušenosti); a (c) 
ženy a muži mají částečně konfliktní 
zájmy a tudíž muži nemohou zastu
povat ženy (argument zájmových sku-
pin). Čtvrtý argument se zabývá důle
žitostí žen političek jako modelů rolí, 
které mohou vydláždit cestu dalším 
ženám.
Drude Dahlerup (Kvóty – Skok k rov-
nosti?)

Ve skutečnosti spočívá základ ®

ní problém v tom, že zde zatím není 
spravedlivá soutěž. Konkrétně napří
klad ženy jsou prostě zatíženy víc ze 
všech hledisek. Pozitivní akce „ve pro
spěch žen“ tak ve skutečnosti předsta
vuje posun v zájmu opravdu spraved
livé soutěže. V podstatě totiž jenom 
snímá handicap, čili vytváří skutečnou 
rovnováhu. A rozhodně nediskrimi
nuje v něčí prospěch.

Když odstraním architektonické  ®

bariéry, tak se přece nikdo neodváží 
říct, že jsem zvýhodnil zdravotně po
stižené. Pouze jsem odstranil konkrét
ní handicap, překážku, bariéru, kte
rá není spravedlivá a kterou odstranit 
mohu. Hlavní věc je ovšem podle mě 
zřejmá: naše společnost, která se tak 
rychle mění, je plně závislá na svých 
tvořivých schopnostech. A myslím si, 
že bez uplatnění rovných příležitostí 
neobstojí, protože nevyužije přibližně 
polovinu svého lidského potenciálu.

Zkušenosti např. z Norska však  ®

ukazují, že i kvótově rekrutační systé
my vyhledávají jen ty ženy, které jsou 
schopné.

V. Špidla (Společnosti, které nevyužíva-
jí polovinu svého tvořivého potenciálu, 
nemohou obstát, rozhovor pro agenturu 
www.ta-gita.cz)

Nejrůznější studie potvrzují –  ®

a představují tak další aspekt diskuse 
o kvótách – že diverzita na pracovišti 
vede k vyšší efektivnosti a lepším vý
sledkům zaměstnanců a zaměstnan
kyň, potažmo firem. Různé pohledy 
vycházející z různých životních zku
šeností dávají větší šanci vyřešit pro
blémy či se podívat na fungování fir
my z jiného pohledu a zefektivnit tak 
její chod. Kvóty jako takové samozřej
mě nejsou jediným nástrojem, kterým 
lze zvýšit podíl žen ve firmách a jejich 
vedení. Zároveň jsou pouze kvantita
tivním nástrojem na změnu početního 
stavu mužů a žen (případně dalších 
skupin) ve firmě, ale kvalitativní změ
nu prostředí firmy, ať už ve smyslu vět
ší efektivnosti, anebo otevřenosti vůči 
jiným názorům, genderové rovnosti či 
rovnosti příležitostí obecně, přinést 
nemusí.
Michaela Appeltová (server www.femi-
nismus.cz)

kVóty  
PRO žEny:  

anO

INZERCE
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Přední evropští ekonomové v země
dělství uveřejnili výzvu k zásadní změ
ně politiky Evropské unie v této ob
lasti. Jediný ze zástupců velkých členů 
Unie, který se pod ni nepodepsal, byl 
Francouz. Jak příznačné! Ve zkratce 
se zde uvádí, že se stále více rozchá
zejí proklamované cíle a dosažené vý
sledky. Prostředky, které na dotace 
zemědělství EU vynakládá, přestávají 
být podporou smysluplné výroby po
travin, ale jsou čím dál víc bezúčel
ným plýtváním. Při všeobecném ne
dostatku financí jsou jednou z příčin 
zpomalování výzkumu a vývoje v ob
lasti produkce potravin, protože snižu
jí motivaci výrobců a konzervují exis
tenci neefektivních provozů. Ve svém 
důsledku se tak stávají příčinou ztráty 
konkurenceschopnosti. Navíc praktiky 
Evropské unie ve vztahu k zemědělství 
okolního světa, zejména v rozvojových 

zemích, se stávají překážkou při jedná
ní o mnoha dalších tématech. Tím jsou 
míněny překážky kladené dovozu ze
mědělských komodit do Evropy.

Není náhodou, že se uvedená vý
zva objevila právě v těchto dnech, 
když zkrachovala ekologická konfe
rence v Kodani. Zřetelně se na ní uká
zalo, že rozvojové země získaly lídra 
a uvědomily si svoji sílu. Ani Evropa, 
ani USA nebudou nadále moci řešit 
problémy tak, že sepíšou sobě vyho
vující dohodu a ostatní ji jen formálně 
podepíšou. V situaci, kdy miliarda lidí 
na světě má hlad a přitom se prostřed
nictvím internetu obrazně řečeno dívá 
těm bohatým do talíře, nemůže Evro
pa beztrestně rozdávat peníze farmá
řům například za to, že nezasejí a ne
chají půdu ladem.

Ani jako sociální dávka neplní do
tace levné produkce potravin svůj účel 

ideálně, protože naprostá většina pro
středků končí u bohatých producentů 
a ne v chudých rodinách. Navíc se po
depisuje na devastaci evropské popu
lace obezitou a diabetem.

Bohužel, těmto hlasům populističtí 
evropští politici nechtějí naslouchat. 
A tak jedinou věc, se kterou v dekla
raci nesouhlasím, je její označení za 
naléhavou. Pod označením naléhavý 
si představuji problém anebo záleži
tost, kterou je potřeba okamžitě řešit. 
Levné a kvalitní potraviny, dotované 
ze společné kasy, si Francouzi hájí už 
třicet let a nikdo s nimi nehne. A je 
to postoj Francie, na kterém ztros
kotává veškeré jednání o zemědělství 
v Evropě. Navíc úřednický a adminis
trativní aparát, který dotace dopro
vází, vytvořil i nový obor podnikání 
– agentury a experty na jejich získá
vání.

Poslanec za sociální demokracii Jero
ným Tejc 8. ledna prezentoval názory 
své strany na boj proti alkoholu za vo
lantem a mimo jiné navrhl, že by poli
cejní prezident měl stanovit hranici, od 
kdy nepostihovat přítomnost alkoholu 
jako přestupek. Za ODS musím s ta
kovým návrhem vyslovit nesouhlas.

Je podle mě naprosto nemyslitelné, 
aby se něco takového stalo bez pro
jednání v parlamentu. A pokud by na 
diskusi v parlamentu vůbec došlo, pře
dem říkám, že se prolomení dosavadní 
nulové tolerance obáváme. S vysokou 
pravděpodobností by to totiž vyvolalo 
další nárůst počtu nehod způsobených 
řidiči pod vlivem alkoholu.

Rok 2009 byl rokem nejmenší
ho počtu usmrcených při dopravních 

nehodách za posledních dvacet let, 
a současně za týchž dvacet let nejhor
ším rokem, pokud jde o počet obětí 
při nehodách s účastníky pod vlivem 
alkoholu. Ten se jen za pár posled
ních let zněkolikanásobil – z 36 v roce 
2007 na 123 v roce 2009! Takové zjiš
tění je alarmující, zvlášť když k tomu
to vývoji došlo v prostředí, kde řidiči 
vědí, že se před jízdou nesmí pít ani 
trochu.

Vystavení „generálního pardonu“ 
policejním prezidentem by nevedlo 
k ničemu jinému než ke snížení obav 
z požití alkoholu před jízdou, a tedy 
k razantnímu nárůstu počtu řidičů 
pod vlivem alkoholu. Dopady na další 
vývoj statistik jsou pak snadno před
vídatelné.

Samozřejmě chápu, že s ohledem 
na fyziologické vlastnosti lidského or
ganismu jsou případy, kdy člověku lze 
při dechové zkoušce naměřit zlomky 
promile i bez toho, že by předtím al
kohol požil. Tyto případy je však nut
né řešit ze strany Policie ČR rozum
ným přístupem, zejména v návaznosti 
na technické vlastnosti měřicích pří
strojů, ale rozhodně ne všeobecnou 
předběžnou tolerancí.

Rozumným přístupem ale podle 
mého není například povinná decho
vá zkouška při každé silniční kontro
le. Toto čerstvé policejní opatření vní
mám spíš jako buzeraci – neumím si 
představit, co opravdu přinese, kromě 
zdržování řidičů a koneckonců i poli
cistů…

KRAJE/ObCE

JIří vaMbera

zastupitel 

Královéhradeckého krajePRázdné gEstO

POSLANECKá SNĚMOVNA

Petr bendL

místopředseda OdS

nulOVá tOlERanCE alkOhOlu 

za VOlantEm jE nEzbytná
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V minulých týdnech se rozhodovalo 
o dalším bytí a nebytí toho horšího, 
co zbylo ze Sládkových republikánů 
– Dělnické strany. Česká demokracie 
po prvním neúspěšném pokusu skládá 
reparát z toho, co si některé extremis
tické síly, které si demokracii vyklá
dají po svém, mohou dovolit a co ne. 
Ačkoli jsem stoupencem co nejširšího 
pojetí svobody slova, domnívám se, že 
by Dělnická stran měla být zakázána.

V případě zakázání či nezakázá
ní „Vandasových soukmenovců“ jde 
o to, zda jsme ochotni tolerovat na 
české politické scéně politickou stra
nu, která svým programem, ale pře
devším svým napojením na extremis
tické síly ohrožuje mladou českou 
demokracii. Stačí se podívat na snad
no prokazatelné osobní napojení ně
kterých členů Dělnické strany na nej
radikálnější neonacisty z Národního 
odporu a podobných extremistických 

organizací, abychom dospěli k závěru, 
že takovéto uskupení nemá na české 
politické scéně co pohledávat.

Zákaz Dělnické strany neznamená, 
že by se o některých problémech mělo 
mlčet. Právě naopak – je třeba mluvit 
o rostoucím nebezpečí islámského fun
damentalismu, který se prostřednictvím 
některých emigrantů dostává do Evro
py. Mlčet se nesmí ani o rostoucím zne
užívání různých sociálních dávek, kte
ré u poctivě pracujících spoluobčanů 
vyvolává v mnoha případech oprávně
ný pocit, že si poctivou prací vydělají 
méně peněz než ti, kteří zneužívají so
ciální dávky, ani o kriminalitě, ať již jde 
o Čechy nebo Romy. Právě toto mlčení 
totiž nahrává takovým politickým sub
jektům, jako je Dělnická strana.

Již slyším hlasy volající, že zákazy 
nic neřeší. Jsem si jist, že „vandasov
ci“ jsou již v této chvíli na zákaz své 
bojůvky připraveni – stačí jim pouze 

nová registrace pod pozměněným ná
zvem. V tisku se navíc objevila infor
mace, že se ani s novou registrací ne
musí namáhat. Dlouhodobě prý mají 
takovouto „spící“ stranu založenou 
a předsedá jí Vandasova matka.

Přesto se domnívám, že není jiného 
východiska než postavit Dělnickou stra
nu mimo zákon a v budoucnu tak po
stupovat s každou politickou silou, kte
rá se pokusí podkopávat demokratické 
hodnoty naší republiky. Případný zákaz 
bude zřetelným signálem, že v demo
kracii není všem dovoleno dělat si, co 
si zamanou, a k prosazování svých po
chybných cílů využívat násilných metod. 
Úplnou svobodu slova si mohou dovolit 
USA, které ve své dlouhotrvající demo
kratické tradici nemají osobní zkušenost 
s totalitními režimy, ať již nacistického, 
či komunistického ražení. Ne však Ev
ropa, která tuto bolestnou zkušenost 
prodělala, a není to ani tak dávno.

Bude politika soudržnosti sloužit i na
dále především nejméně rozvinutým 
regionům Evropské unie? Budeme 
mít i v dalším období příležitost dosta
vět dopravní a technickou infrastruk
turu? Dokážeme zvýšit kvalitu života 
a realizovat úspory? Podaří se nám 
snížit byrokracii a nadměrnou admi
nistrativu spojenou s čerpáním evrop
ských peněz? Na tyto a další otázky 
budeme v nejbližší době hledat kon
senzuální odpovědi.

Současná politika soudržnosti je 
živým organismem. Tak jako se mění 
Evropa, mění se i pozice jednotli
vých států a subjektů vůči této poli
tice. Bohužel při diskuzi nad politi
kou soudržnosti v budoucnu po roce 

2013 vyvstává více otázek než odpo
vědí.

Osobně považuji za klíčové z hle
diska budoucího vývoje za prvé správ
né nastavení role měst při řízení ev
ropských fondů a za druhé zacílení 
evropských fondů na podporu využí
vání moderních technologií. A právě 
tyto dvě domény v sobě spojuje agen
da tzv. Chytrých měst (Smart Cities), 
která nabízí příležitost revitalizace 
městských samospráv a současně na
bízí v období ekonomické krize podni
katelskému sektoru možnost uplatnit 
moderní systémy a inteligentní tech
nologie a generovat hospodářský růst.

To je zcela nesporně důvodem, 
proč je potřeba na tuto oblast zamě

řit strategické investice nejenom na 
úrovni měst, ale také členských států 
i samotné Evropské unie. Inteligentní 
dopravní systémy, které města osvo
bodí od dopravních kolapsů, podpůr
né navigační mechanismy, které za
traktivní cestovní ruch ve městech, 
teleasistenční systémy, které umožní 
seniorům zůstat déle v domácím pro
středí, to vše jsou typy investic, které 
by měly dostat zelenou.

V důsledku ekonomické krize se 
naše debata o budoucnosti politiky 
soudržnosti stala ještě naléhavější, 
než byla kdy v minulosti. Dnes musí
me dvakrát zvažovat, než rozhodne
me, kam mají být evropské fondy smě
řovány.

POSLANECKá SNĚMOVNA

Marek ŠnaJdr

náměstek ministryně 

zdravotnictví

dělniCkOu stRanu jE 

třEba zakázat

EVROPSKá UNIE

oLdřIch vLaSák

poslanec EP

ChytRá města anEb POlitika 

sOudRžnOsti PO ROCE 2013
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aLeŠ PachMann

analytik, momentálně působí 

v Jakar těkORuPCE V čEské 
REPubliCE 2009
Česká republika ucítila dopady glo
bální ekonomické krize. Nezaměst
nanost výrazně posílila, příliv přímých 
zahraničních investic se za poslední 
dva roky snížil a rostou tlaky na snižo
vání nákladů na jednotku výroby, ne
mluvě o napjaté situaci veřejných fi
nancích a sníženém exportu. Značný 
podíl (možná zásadní) má právě ko
rupce.

Mezinárodní nevládní organizace 
Transparency International (TI), celo
světově bojující s korupcí, přisoudila 
České republice pro rok 2009 52.–53. 
místo ze 180 zemí světa na žebříč
ku indexu vnímání korupce (index). 
Hodnoty tohoto indexu se pohybují 
v intervalu od 0 do 10 a nejvyšší hod
noty značí minimální míru korupce 
v dané zemi. České republice je při
suzována hodnota indexu 4.9, kterou 
sdílí společně s Litvou.

Oproti minulému roku si Česká 
republika pohoršila o významné 0,3 
desetiny bodu. Od roku 2002 (tehdy 
nám byla přisouzena hodnota indexu 
3,7) došlo v České republice sice k vý
raznému zlepšení, ale nyní nastal zvrat 
směrem opět k horšímu.

V CEVRO Revue 8–9/2008 au
tor vysvětlil, že korupční situace v ČR 
koresponduje se situací v rámci EU, 
která připustila zanedbání rozvo
je společnosti založené na znalos
tech a zvyšování cen energií v důsled
ku monopolizace, nemluvě o otázce 
„podpory“ malého a středního pod
nikání. Evropská unie zužuje problém 
politické korupce spojené s přílišnou 
byrokratizací a nedostatečnou ochra
nou finančních zájmů EU. V ČR byla 
preferována určitá průmyslová odvět
ví (zejména automobilový) a podpo
rován příliv přímých zahraničních in

vestic do nich na úkor jiných (zejména 
do výzkumu a vývoje a do podpory 
malého a středního podnikání).

Problémy s exportem

Na základě porovnání hodnot inde
xu TI a hodnot přílivu přímých zahra
ničních investic do ČR autor proká
zal (viz CEVRO Revue 3/2007), že se 
v ČR vyskytovala a vyskytuje tzv. vel
ká/politická korupce, a to ve vysoké 
míře (nicméně investorům nevadila).

Co určitě mohlo být momentálně 
na lepší úrovni, je export, který je ne
zbytný pro ekonomiku ČR a stejně tak 
i pro státy EU. S obdobnými problémy 
v tomto směru se potýká i Švédsko.

Michael Olsson, představitel Swe
dish Business Association v Jakartě 
k tomuto řekl: „Švédský export je ne
zbytný pro švédskou ekonomiku vzhle
dem k tomu, že domácí trh je malý, ze
jména pro typ průmyslu, který vytváří 
švédský HDP. Velký podíl švédského 
průmyslu je reprezentován společ
nostmi s letitou tradicí a velkými pod
niky. Nic proti tomu, ale nové techno
logie a inovace jsou potřeba v drahé 
zemi, jako je Švédsko. Ve Švédsku 
je nová generace malých a středních 
podniků čekajících na svou příležitost 
v rámci globálního trhu. Tyto podniky 
nejsou podporovány bankami, a tak 
je finanční krize příliš neovlivní. Jsou 
stěží k vidění na obchodních veletrzích 
nebo známé pro exportní či investiční 
agentury. Jdou vlastní cestou, malou, 
pomalou a vždy ziskovou. Vždy mne 
udivovalo, proč politici nikdy nevidí 
tyto lidi. Chtějí růst, jsou připraveni 
tvrdě pro to pracovat a mají co nabíd
nout zbytku světa. Jediné, s čím potře
bují pomoci, jsou znalosti. Jak učinit 

obchod v zemi, jako je Indonésie? Jak 
nalézt partnery kterým se dá věřit? 
Jaké jsou pasti? Přes slávu všech ob
chodních misí a exportních cest okolo 
světa, vše by mělo začít právě ve Švéd
sku. Je vhodné naučit se základy ještě 
před tím, než podnikatel vůbec opus
tí Švédsko. Viděl jsem mnoho pod
nikatelů plných nadějí učinit při ces
tách do Indonésie obchod, ale často 
se nedostali dále než do dopravní zá
cpy v Jakartě a na několik zmatených 
výstav. Dostat jednoduché telefon
ní číslo zde může být dobrodružstvím 
a nedostatek informací je ještě větším 
šokem než kultura. Měly by být příle
žitosti získat informace ve Švédsku. 
Je podstatně snazší získat informace 
ve Švédsku a sdílet je, než tažení hor
dy podnikatelů sem a vytváření pro
gramu. Informace, které podnikate
lé hledají, jsou často rozprostřeny po 
celé Indonésii a cesta z jednoho konce 
na druhý zabere celý den, což činí té
měř nemožným mít dobrý program na 
týden či dva.“

Autor vidí daný problém právě 
v korupci, která k dané situaci ved
la. Nikdo z korupčníků v minulých 
letech nepředpokládal, že tyto pro
blémy s exportem mohou nastat, byť 
se jedná o logický důsledek, což platí 
i pro ČR.

Autor podobně jako Michael Ols
son potkal řadu evropských podni
katelů, kteří nebyli na Indonésii při
praveni. Nikoli však jen po stránce 
informační, jak a kde hledat potenciál
ní zákazníky (to firmy vyspělých zemí 
umí občas vcelku dobře a často bohu
žel právě pomocí korupce), ale chybí 
zejména nové technologie, které na 
trhu nabídnout (čínská konkurence 
a i místní výroby jsou již silné).

WWW.stRanyAVOlby.CZ
Analýzy výsledků, komentáře k dění uvnitř stran, změny volebních systémů
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Tisíce filozofů, tisíce názorů. Tisíce po
litiků, miliony názorů. Tolik již bylo vy
řčeno v souvislosti s problémem postu
lovaným v titulku tohoto textu. Přesto 
problém, totiž komplikovaná propago
vatelnost pravicové politiky, přetrvá
vá. S blížícími se volbami do Poslanec
ké sněmovny se stává opět problémem 
konkrétním, a to ne ani tak pro malé 
pravicové strany snažící se pronik
nout do světa velké politiky (ty totiž 
mají buďto jasně dané centrální téma 
své politiky, nebo vysoce charismatic
ké vůdce), jako spíše pro strany velké. 
Abych byl konkrétní, pro ODS. Dovo
lím si zde postulovat k oněm zmíně
ným tisícům a milionům další názor na 
problém i na možnost jeho řešení. Vě
řím, že budu podnětný.

Z hlediska abstraktního pohledu na 
filozofii a základní směřování neexistuje 
rozdíl mezi levicovou a pravicovou po
litikou. Obě nejsou ničím víc než různý
mi stranami téhož. Stojí za nimi určitý 
typ vidění světa a následná potřeba ten
to svět tvarovat v duchu onoho vidění. 
Na náměstí křičící revoluční vůdce se 
od moderního pravicového politika ne
liší v tom, že oba dva se snaží mobilizo
vat sociální kapitál voličů proto, aby ve 
volbách získali legitimní podklad reali
zace svých vizí. Můžete namítat, že ony 
vize jsou diametrálně různé a stejně tak 
i nástroje jejich realizace, ale podsta
ta je v obou případech takřka táž. Aby 
bylo možné měnit svět, je potřeba zís
kat hlasy. Pro získání hlasů je třeba je
jich nositelům něco nabídnout.

Výhodou levicového vůdce v boji 
o hlasy je, že může nabídnout unikát
ní mix konkrétních řešení a obecných 
zásad. Tedy; může lidem přednést, jak 

abstraktní ideje (rovnost), tak jejich 
konkrétní aplikaci (progresivní zda
nění) i zamýšlený důsledek (všichni se 
budou mít podobně). Tím vzniká kom
plexní a hlavně konzistentní idea „le
vicového světa“ na kterou instinktivně 
slyší i ti voliči, kteří by se jinak prohla
šovali za zastánce pravicové politiky. 
Proč? Protože přináší jistotu v solida
ritě. V situaci, kdy většina společnosti 
sama sebe zařazuje do nižších či niž
šíchstředních společenských sfér to 
přináší představu, že na levicové po
litice vydělám, přičemž náklady pone
sou značně abstraktní „bohatí“.

Pravicová politika má k dispozici 
všechny nezbytnosti, aby mohla prová
dět totéž, přesto se jí to může poda
řit jen ve velmi omezené míře. Obecná 
zásada (rovnost příležitostí) v kombi
naci s konkrétní aplikací (rovná daň) 
a vysuzovatelným důsledkem (budeme 
se mít dle zásluh a úspěšnosti) vytváří 
rovněž konzistentní ideu „pravicového 
světa“, ovšem bez pocitu jistoty v soli
daritě. A navíc s nepříjemnou pachu
tí nutnosti podílet se na nákladech (že 
v důsledcích se občané podílejí na ná
kladech levicové politiky více než pra
vicové, je před volbami nepodstatné). 
A protože i lidé, kteří jsou převážně 
ochotni vsadit vlastní štěstí na vlastní 
práci, mohou časem rezignovat, je vol
ba levice volbou pohodlnosti. Pokusy 
pravice využívat ověřený levicový pří
stup přitom nejen nevedou k úspěchu, 
ale jsou přímo kontraproduktivní.

Prodávat pravicově

Problém tedy není proč se pravice ne-
umí prodat, ale spíše že se nemůže pro-

dávat levicovými prostředky. Princip 
solidarity a rovnosti (ve vlastnictví, ne 
v příležitostech) je principem kolek
tivním. Naproti tomu principy pravi
cové jsou spíše individuální. Pravice 
tedy musí hledat cestu, jak nabídnout 
svůj program a své ideje voličům tak, 
aby byly atraktivnější než levicové, 
a to způsobem, který je s jejími cíli 
konformní.

Takovým způsobem je individuální 
přístup. Každému jednotlivému člo
věku lze s ohledem na jeho společen
ský statut, ekonomický, vzdělanostní 
či rodinný stav, náboženské přesvěd
čení a věk jednoznačně říct, co přes
ně pozitivního právě jemu pravicová 
politika přinese. To je něco, co levice 
neumí, neboť právě takovým přístu
pem by nakonec musela demaskovat 
své nedostatky. Je to však cesta, kte
rá je potenciálně schůdná pro pravi
ci. Je v ní totiž možné jasně deklaro
vat fakt, že pro dosažení nabízeného 
benefitu se ten konkrétní volič musí 
osobně a jednoznačně angažovat ve 
volbách.

Aby bylo možné „prodání se“ pra
vicové politiky individualizovat, je 
potřeba použít v něm mnoha zásad 
typických spíš pro produktovou rekla
mu než tradiční politickou propaga
ci. Program se stává produktem, který 
nabízí určité vlastnosti. Důsledkem je, 
že místo toho, aby pravice lákala své 
voliče na sliby konzistentních světů, 
nabídne jasně dané výhody za jasně 
daných podmínek, a to zcela férovým 
přístupem. Nikoli v konfliktu s levi
covou politikou a jejími prostředky, 
ale prostě jinak. A troufám si říct, že 
efektivněji.

voJtěch bednář

sociolog a publicista

PROč sE PRaViCE 
nEumí PROdat ?

z PERifERiE dO CEntRa EVROPySborník lektorů vysoké školy CEVRO Institut 
a externích autorů na téma vztahů České republiky 
k Evropské unii. Příspěvky mapují vztah českých politických 
stran k evropské integraci, postoj české veřejnosti k EU či 
začleňování českých politických stran do nadnárodních struktur.

Publikaci je možné získat: 1/ zdarma si ji 
vyzvednout na půdě vysoké školy CEVRO Institut 
(a to po dohodě na e-mailu knihovna@vsci.cz); 
2/ zdarma si ji po dohodě vyzvednout ve všech 14 
krajských eurocentrech; 3/ objednat si ji na e-mailu 
konference@vsci.cz a nechat si ji poslat poštou s tím, 
že platit budete poštovné a balné ve výši 49,– Kč.

Kniha vyšla díky podpoře odboru 
informování o evropských záležitostech 
úřadu vlády České republiky.
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CEVROREVUE

latinská amERika

kolumbie
růst hdP 2,40 %

hdP / PPP 250 mld. / 418 mld. USd

inflace 4,10 %

Obyvatelstvo 48,9 mil.

hdP / PPP na hlavu 5110 USd / 8540 USd

hlava státu álvaro Uribe Vélez (LS)

nejbližší volby březen 2010 (parlamentní), 
květen 2010 (prezidentské)

Ekvádor
růst hdP 2,30 %

hdP / PPP 56 mld. USd /  
110 mld. USd

inflace 5,00 %

Obyvatelstvo 14,2 mil.

hdP / PPP na hlavu 3960 USd / 7770 USd

hlava státu Rafael Correa (L)

nejbližší volby říjen 2010 (prezidentské)

mexiko
růst hdP 3,00 %

hdP / PPP 887 mld. / 1668 mld. USd

inflace 3,30 %

Obyvatelstvo 112,5 mil.

hdP / PPP na hlavu 7890 USd / 14 830 USd

hlava státu Felipe Calderón (PS)

nejbližší volby červenec 2012 
(prezidentské, parlamentní)

Peru
růst hdP 3,00 %

hdP / PPP 134 mld. USd /  
257 mld. USd

inflace 2,30 %

Obyvatelstvo 29,8 mil.

hdP / PPP na hlavu 4520 USd / 8610 USd

hlava státu Alan garcía (L)

nejbližší volby duben 2011 (prezidentské, 
parlamentní)

bolívie
růst hdP 2,80 %

hdP / PPP 20 mld. USd / 47 mld.USd

inflace 4,40 %

Obyvatelstvo 10,1 mil.

hdP / PPP na hlavu 1940 USd / 4710 USd

hlava státu Evo Morales (L)

Chile
růst hdP 3,90 %

hdP / PPP 170 mld. / 257 mld. USd

inflace 2,30 %

Obyvatelstvo 17,1 mil.

hdP / PPP na hlavu 9950 USd / 15 010 USd

hlava státu
Michelle Bachelet (L) 
od března 2010 Sebastián 
Piñera (PS)

nejbližší volby leden 2010 (prezidentské)

Vysvětlivky:
L – levice 
PS – pravý střed
LS – levý střed
N – nacionalismus 
PPP – parita kupní síly



15

C
E
V
R
O
R
E
V
U
E

Kolumbie

Brazílie

Argentina

Venezuela

Bolívie

Peru

Chile

Uruguay

Paraguay

Ekvádor

Guyana
Surinam

Francouzská
Guyana

Mexiko

Kuba Haiti
Dominikánská
republika

Jamajka

Guatemala

Panama
Kostarika

Nikaragua

Honduras

Salvador

Kolumbie

Brazílie

Argentina

Venezuela

Bolívie

Peru

Chile

Uruguay

Paraguay

Ekvádor

Guyana
Surinam

Francouzská
Guyana

Mexiko

Kuba Haiti
Dominikánská
republika

Jamajka

Guatemala

Panama
Kostarika

Nikaragua

Honduras

Salvador

Ciudad de Guatemala

Ciudad
de México

Belmopan
Port-au-Prince

Kingston

Santo
Domingo

Brasília

MontevideoBuenos Aires

Sucre

Lima

Quito

Santiago
de Chile

Bogotá

Caracas
Georgetown

Paramaribo
Cayenne

Asunción

Ciudad
de Panamá

San José

Managua

San Salvador
TegucigalpaCiudad de Guatemala

Ciudad
de México

Belmopan
Port-au-Prince

Kingston

Santo
Domingo

Brasília

MontevideoBuenos Aires

Sucre

Lima

Quito

Santiago
de Chile

Bogotá

Caracas
Georgetown

Paramaribo
Cayenne

Asunción

Ciudad
de Panamá

San José

Managua

San Salvador
Tegucigalpa

latinská amERika

téma

argentina
růst hdP 1,40 %

hdP / PPP 293 mld. USd /  
593 mld. USd

inflace 8,30 %

Obyvatelstvo 40,5 mil.

hdP / PPP na hlavu 7230 USd / 14 630 USd

hlava státu Cristina Fernández 
de Kirchner (LS, N)

nejbližší volby říjen 2011 (prezidentské)

brazílie
růst hdP 3,80 %

hdP / PPP 1669 mld. USd /  
2113 mld. USd

inflace 4,00 %

Obyvatelstvo 196,8 mil.

hdP / PPP na hlavu 8480 USd / 10 740 USd

hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva (L)

nejbližší volby říjen 2010 (parlamentní, 
prezidentské)

Paraguay
růst hdP 2,50 %

hdP / PPP 14 mld. USd / 29 mld. USd

inflace 4,10 %

Obyvatelstvo 6,5 mil.

hdP / PPP na hlavu 2140 USd / 4510 USd

hlava státu Fernando Lugo (LS)

nejbližší volby duben 2013 (prezidentské, 
parlamentní)

uruguay
růst hdP 2,00 %

hdP / PPP 34 mld. USd / 45 mld. USd

inflace 7,10 %

Obyvatelstvo 3,3 mil.

hdP / PPP na hlavu 10 220 USd /  
13 330 USd

hlava státu Tabaré Vázquez (L)

nejbližší volby březen 2010 (prezidentské)

kuba
růst hdP 3,50 %

hdP / PPP 59 mld. / 116 mld. USd

inflace 4,70 %

Obyvatelstvo 11,2 mil.

hdP / PPP na hlavu 5220 USd / 10 330 USd

hlava státu Raúl Castro (L)

nejbližší volby leden 2013 (parlamentní)

Venezuela
růst hdP − 3,40 %

hdP / PPP 333 mld. USd /  
334 mld. USd

inflace 31,40 %

Obyvatelstvo 28,6 mil.

hdP / PPP na hlavu 11 660 USd / 11 990 USd

hlava státu Hugo Chávez (L)

nejbližší volby
září 2010 (parlamentní), 
prosinec 2012 
(prezidentské)
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kateřIna Jíchová

studentka LKA

Prosincové pokračování Liberálně-kon-
zervativní akademie se plně neslo v du-
chu data, kdy se konalo. Mikulášskou 
atmosféru LKA v sobotu 5. prosince po-
psala jedna z posluchaček kurzu Kate-
řina Jíchová:

Pátého prosince jsme si my, poslu
chači LKA (Liberálněkonzervativní 
akademie) užili v politickoekonomic
kém předvánočním duchu. V dopo
lední přednášce, kterou si pro nás 
připravila Ing. Jaroslava Kypetová, 
Ph.D., jsme se v předmětu ekonomie 
dozvěděli mnoho cenných informací 
o daňové politice státu. Probírali jsme 
například hlavní funkce daní, rozděle
ní a klasifikaci daní, přesun daňového 
břemene, optimální zdanění a v nepo
slední řadě i daňovou politiku. Něko
likrát se přednáška strhla v bouřlivou 
diskuzi, kdy někteří posluchači navr
hovali například snížení daně práv
nických osob a zvýšení daně z přidané 
hodnoty a jiní posluchači tomu odpo
rovali. Na tuto problematiku není vždy 
jednotný názor a přednášející nám to 
jenom potvrdila. Přednášku hodnotím 
velmi kladně.

Po dobrém obědě nás čekala poli
tologie v podání Mgr. Ladislava Mr

klase, Ph.D. Stěžejním tématem byly 
vládní systémy v demokracii. Vel
mi zajímavé a obsáhlé téma. Dozvě
děli jsme se hlavní informace o pre
zidentském systému, parlamentním 
systému, poloprezidentském systému 
a direktoriálním systému, probra
li jsme hlavní státy jako představite
le těchto systémů. Konec přednášky 
byl pak věnován politickému systé
mu České republiky a prognóze čes
ké politické scény v příštích volbách. 
Přednáška byla rovněž pro nás vel
kým přínosem.

Celý den byl pak zakončen vánoč
ním zpíváním koled. Zazpívali jsme si 
kolem deseti nejznámějších českých 
koled a nechyběla ani vánoční píseň 
Purpura od Jiřího Suchého a Jiřího 
Šlitra. Hudební doprovod nám děla
la Kateřina Šímová (houslistka), Jana 
Spekhorstová (kytaristka), Kateřina 
Š. Jíchová (flétnistka). Zpívání s hu
debním doprovodem bylo odměněno 
velkým potleskem a byl vznesen ná
vrh, že bychom mohli společně ještě 
něco nacvičit a na závěr studia před
vést. Uvidíme.

mikulášská lka

o cevro

CEVRO V médiíCh
v prosinci

redakce

CEVRO Revue

S komunistkou a bez konzervativců, Petr 
Sokol, Reflex 49/2009, 3. 12. 2009

ČSSD se mezi evropskými socialisty ztrácí, 
upozorňuje politolog, Petr Sokol, Mediafax, 
4. 12. 2009

Ekonom, jemuž nebylo rozumět, Ladislav 
Tajovský, Marek Hudík, Lidové noviny, 
15. 12. 2009

Kravské zvonce proti minaretům, Petr So-
kol, Reflex 51/2009, 17. 12. 2009

Lidé z příhraničí si svobody váží více, míní 
filosof, Josef Dolista, Českokrumlovský de-
ník, 28. 12. 2009

Kdo se první osamostatní, Petr Sokol, Re-
flex 53/2009, 31. 12. 2009

Mikulášské zpívání na závěr prosincové akademie.
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Prorektor vysoké školy CEVRO In
stitut Ladislav Mrklas diskutoval se 
studenty jihočeských středních škol 
o historii vztahů státu a církví v Evro
pě i specifikách situace v České repub
lice. Ve čtvrtek 3. prosince diskutoval 
se studenty střední školy veřejnopráv
ní TRIVIS ve Vodňanech a na gymná
ziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovi
cích. O pět dní později pak vystoupil 
před studenty Gymnázia v Pel hři
mově.

Diskuse se také vedla o posledním 
návrhu na narovnání vztahů, konkrét
ně vládním zákonu o zmírnění někte
rých majetkových křivd způsobených 
církvím a náboženským společnostem 
v době nesvobody, o vypořádání ma
jetkových vztahů mezi státem a círk
vemi a náboženskými společnostmi 
a o změně některých zákonů.

O stejném tématu také na odbor
né bázi hovořil druhý z prorektorů vy

soké školy CEVRO Institut Petr Ko
lář na odborném semináři ve Znojmě 
ve dnech 1.–2. prosince 2009. S pří
spěvky, které byly věnovány zejména 
právním a ekonomickým aspektům 
majetkového narovnání, zde vystou

pili kromě Petra Koláře představite
lé orgánů státní správy, církví i akade
mické sféry. Mezi hosty semináře byli 
například náměstek ministra kultu
ry Ing. Jaromír Talíř, ředitelka odbo
ru církví téhož ministerstva Ing. Pavla 
Bendová, předseda ústavně právní
ho výboru Poslanecké sněmovny po
slanec Marek Benda, předseda Čes
ké biskupské konference a arcibiskup 
olomoucký Mons. Jan Graubner nebo 
vedoucí katedry práva a veřejné sprá
vy naší vysoké školy Prof. JUDr. Fran
tišek Zoulík, CSc. a další významní 
hosté.

Vyrovnání církví se státem je také 
tématem sborníku, který vydala vy
soká škola CEVRO Institut v pro
sinci loňského roku. Kniha shrnuje 
příspěvky přednesené na první kon
ferenci cyklu v lednu 2008, doplněné 
o přesné znění návrhu či důvodovou 
zprávu.

ondřeJ kubový

marketingové oddělení 

CEVRO Institut CíRkEVní REstituCE 
na PřEdnáškáCh Ci

® 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 2010 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



Snímek z konference o církevních 
restitucích v lednu 2008, zleva Jan 
Kasal, Pavel Černý, Jan Graubner, 
Petr Kolář a Jaromír Talíř.

Vysoká škola CEVRO Institut vydává publikaci 
Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ 
v Německu a Česku, jež navazuje na stejnojmennou konferenci 
z listopadu loňského roku. Jádrem sborníku jsou příspěvky 
vystupujících, kteří se zaměřují mj. na hodnocení stavu dnešní 
společnosti v Čechách a bývalém východním Německu, shrnují 
sociologická šetření na téma Češi a komunismus  nebo hodnotí 
reflexi období před rokem 1989 v dnešním školství či literatuře.

Obsah: M. Franc: Ostalgie v České republice a SRN 
• L. Novotný: Hodnocení sjednocení Německa 
v postojích východoněmecké společnosti • 
d. Kunštát: Češi a komunismus po dvaceti letech: 
o čem vypovídají sociologická šetření • S. Neumann: 
Vyrovnávání se s minulostí a ostalgie ve východním 
Německu • J. Pinkas: Rok 1989 ve školním dějepisu 
– problémy a možná řešení • A. Fialová: Reflexe 
totalitní minulosti v současné české próze

Knihu si můžete objednat na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769.
Kniha je zdarma, platí se pouze poštovné a balné 39,– Kč.

histORiCká REflExE minulOsti
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redakce

CEVRO Revue

Vysoká škola CEVRO Institut a Ná
rodní archiv uspořádaly v úterý 19. 
ledna 2010 prezentaci knihy Ma
rie ČervinkovéRiegrové Zápisky 
I (1880–1884). Událost, jež se usku
tečnila v atriu Měšťanské besedy, za
hájil Josef Šíma, rektor vysoké ško
ly CEVRO Institut. Po té následoval 
pozdrav Evy Drašarové, ředitelky Ná
rodního archivu ČR a laudatio kni
hy, kterého se ujal Jiří Kořalka. Dru
hou část programu tvořil blok úryvků 
z knihy dcery velkého českého politi
ka Františka Ladislava Riegra v po
dání herečky Mileny Steinmasslové 
a hudebních skladeb v podání Kolegia 
pro duchovní hudbu Klatovy.

Maciej Szymanovski, ředitel Polského 
institutu v Praze, označil knihu Roma
na Cardala (CEVRO Institut) Vybra
né otázky z filosofie v anketě Lidových 
novin Kniha roku za jednu z nejlep
ších knih uplynulého roku.

Vybrané otázky z filosofie peda
goga PhDr. Romana Cardala, Ph.D. 
jsou odborná filosofická skripta urče
ná nejen studentům, ale i široké od

borné veřejnosti. Kniha roku je tra
diční anketa LN, již Lidové noviny 
pořádají od roku 1928. Responden
ty ankety jsou osobnosti ze širokého 
spektra české intelelektuální společ
nosti. Ve větší míře než v minulých 
letech zde tentokrát byli zastoupeni 
právníci a ekonomové. Odpovědělo 
i několik politiků v čele s preziden
tem Klausem.

PREzEntaCE Pamětí 
f. l. RiEgERa

Publikační úsPěCh 
CEVRO institutu

Prezentace knihy Marie Červinkové-
Riegrové Zápisky I.

Filosofická 
skripta Vybrané 
otázky z filosofie 
pedagoga 
PhDr. Romana 
Cardala, Ph.D. 
jsou určená 
studentům 
i široké odborné 
veřejnosti.

Úryvky knihy četla i herečka Milena 
Steinmasselová.

redakce

CEVRO Revue

naROVnání Vztahu mEzi CíRkVEmi a státEmVysoká škola CEVRO Institut vydává 
knihu k majetkovému vyrovnání 
církví se státem. Publikace vychází z příspěvků na konferenci Narovnání vztahu mezi církvemi a státem: aktuální 
reflexe v lednu 2008. Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, doplněný o přesně znění zákona či důvodovou zprávu.

Knihu si můžete objednat na www.cevro.cz nebo na telefonním čísle 224 237 769. Kniha je zdarma, platí se pouze 
poštovné a balné ve výši 49,– Kč.
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Jsem ve znamení Vah a je mi 57 let.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Členem ODS jsem od roku 1992, 
v roce 1996 jsem se stal předsedou 
místního sdružení v Karlových Va
rech a o pár měsíců později primáto
rem Karlových Varů. V letech 2000 až 
2008 jsem byl hejtmanem Karlovar
ského kraje. Dnes jsem zpět v hotel
nictví.

Máte rodinu?
Ano, rodinu a dvě děti.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
V osobním životě jsou to rodiče, v po
litice si pak za názorovou konzistenci 
vážím Václava Klause.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Cestopisné pořady a taky české a fran
couzské komedie.

Jakou posloucháte muziku?
Mezi moje oblíbené styly patří jazz 
a beat – Beatles, Rolling Stones, z čes
kých pak Kabát, Chinaski či Aleš 
Brichta

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Mám rád zimní dovolené, líbí se mi 
třeba Dolomity.

Kterou barvu máte rád?
Vínovou.

Jaké máte koníčky?
Jezdectví, vlastním dokonce kobylku 
Pioletu. Rád mám také inline brus

lení a cyklistiku, v zimě lyžování. Po
slechnu si také dobrou hudbu.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Ruce.

Jaké přání byste si rád splnil?
Přání se mi splnilo uplatněním dětí 
a jejich uvedením do života, svoje přá
ní si plním průběžně.

Co vám v poslední době udělalo největší 
 radost?
Když se mi před rokem narodila vnuč
ka.

12 OtázEk na nEPOlitiCké téma
Josef Pavel / předseda RS OdS Karlovarského kraje

anketa pro 3

Neočekávám, že se na české politic
ké scéně stane něco zásadního. Jak
koli hlasů volajících po razantních 
změnách je jako hub po dešti, přičemž 
pozoruhodné jsou kupříkladu ty s mo
ralizujícími akcenty, dle mého soudu 
nic nenaznačuje tomu, že by se v české 
politice formovala nějaká širší fronta, 
která by se shodla na společném poje
tí oné změny. Což ostatně docela věr
ně odpovídá i náladám v české společ
nosti, která se snad shoduje ve svých 
deziluzích, ale jen stěží ve svých na
dějích a perspektivách. A co se týče 
mého přání, to je docela jednoduché. 
S řádnou dávkou idealismu si přeji, 
aby se mne osobně veškerá „dobra“ 
politiky dotýkala v co nejvíce limito
vané míře, nejlépe pak pouze ve chví
lích, kdy to já připustím.

Očekávám: Protože je tento rok voleb
ní, opět se projeví zřetelné socioekono
mické (zastarale třídní) štěpení české
ho obyvatelstva, a tudíž se znovu ukáže 
nevhodnost proporčního volebního 
systému v prostředí národnostně, kon
fesně a etnicky homogenních států.

Těch přání by bylo mnoho, ale: 
Méně pokrytectví u politiků i analyti
ků v otázce žalobníčkování u Ústavní
ho soudu, politici si z tohoto politic
kého arbitrážního orgánu sami často 
vytvářejí 3. parlamentní komoru. De
mokracii už to víc zatěžuje, než jí to 
prospívá. Rovněž by se měla přestat 
objevovat účelová hodnocení, zda je 
proporční nebo většinový volební sys
tém více či méně demokratický. Spra
vedlivě rozdělují hlasy voličů oba, po
kud nejsou účelově manipulovány.

To, co bych si přál, se nestane, a tudíž 
očekávám, že se stane to, co nechci. 
A sice, že politická nestabilita a další 
zahnívání české politiky budou pokra
čovat i po volbách 2010.

Jan hoLzer

docent politologie 

na FSS MU

PaveL netoLIcký

politolog

JoSef MLeJnek

doktor politologie na 

FSV UK

CO OčEkáVátE a CO bystE si Přál, aby sE stalO na čEské POlitiCké sCéně V ROCE 2010?
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V prvních týdnech tohoto roku pro
běhly na Ukrajině klíčové prezident
ské volby. Toto volební klání se stalo 
další důležitou křižovatkou ve vývoji 
této vnitřně velmi rozdělené země.

Z hlediska volební reklamy je pro 
Ukrajinu typické už pojmenování 
obou hlavních politických táborů. Na 
jedné straně stojí „oranžoví“, kteří 
jsou orientováni na Evropu a Západ 
a k nimž patří dosavadní premiérka 
Julija Tymošenková nebo dosluhují
cí prezident Juščenko. Oranžoví mají 
svou volební základnu na západní 
Ukrajině a v hlavním městě Kyjevě.

Protistranu v zápase o Ukrajinu 
tvoří tzv. modří. Ti mají své volební 
výsledky postavené zejména na vo
ličích, kteří mají za svou mateřštinu 
ruštinu a žijí na východě země. Modrý 
politický tábor zastupoval v letošních 
prezidentských volbách Viktor Janu
kovyč – bývalý premiér, poražený tzv. 
oranžové revoluce a nyní lídr „modré“ 
Strany regionů.

Prezidentská kampaň byla, jak už 
to z charakteru voleb i ukrajinského 
stranického systému vyplývá. Už mě
síce dopředu se očekávalo, že hlav
ními soupeři budou Julija Tymošen
ková za oranžové a Viktor Janukovyč 
za modré. Díky tomu ukrajinské ulice 
již v září loňského roku zaplavily bill
boardy, které neznalému nic neříkaly. 
Na některých se skvěl nápis „Ona pra-
cuje, ona je Ukrajina“, na druhých ná
pisy typu „On vyřeší nezaměstnanost“. 
Tyto reklamní nosiče byly bez podo
bizny kandidáta i jména. Každému na 
Ukrajině ale bylo jasné, kdo je „Ona“ 
a kdo „On“.

Kampaň obou hlavních kandidátů 
se lišila v základním akcentu. Januko
vyč s ústředním heslem „Ukrajina pro 
lidi“ sázel hlavně na sociální témata. 
Tymošenková se snažila představovat 
zejména jako úspěšná premiérka a ta, 
která může ochránit odkaz oranžové 
revoluce a Ukrajinu jako takovou.

Ostatní kandidáti zůstali v pozadí. 
Za zmínku stojí z reklamního hlediska 
snad jedině kampaň bývalého předsedy 
ukrajinského parlamentu Arsenije Ja
cenjuka. Ten se připojil k „bezejmen
né“ fázi kampaně a i on před koncem 
roku oblepil ukrajinská města se sé
rií billboardů, na nichž nabízel „ano
nymně“ svůj program, a to hesly tipu 

„Nová industrializace“ nebo „Moderní 
armáda“. Až později se tyto billboar
dy spojily s tváří kandidáta. Jacenjuk 
se stejně jako další kandidáti pokou
šel vymezit proti dvojici „Ona“ a „On“ 
a například srovnával oba hlavní kan
didáty z hlediska korupčnictví. K po
jmenování obou soupeřů k tomuto 
účelu použil jejich podobná počáteční 
písmena v azbuce, „Ju – Ю“ jako Juli
ja a „Ja – Я“ jako Janukovyč. Ani tento 
nápad ale ukrajinské voliče příliš neo
slovil a volby zůstaly hlavně soubojem 
dvojice „Ona“ a „On“, přičemž nako
nec, i když těsně, vyhrál „On“ – pro
ruský Viktor Janukovyč.

Petr SokoL

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

POlitiCká REklama
Ukrajinské prezidentské volby

Billboard Arsenije Jacenjuka, který 
byl považován za černého koně voleb, 
ale nakonec podlehl polarizaci mezi 
dvěma hlavními tábory.

Další billboard A. Jacenjuka, který 
srovnává Ju(liji) a Ja(nukovyče) 
v oblasti korupčnictví a aktuální skóre 
vidí jako 1:1.

Kampaň před druhým kolem. 
Tymošenková apeluje „Braňme 
Ukrajinu“. Pozdější vítěz si vystačí 
sloganem „Za Janukoviče“.

Pouliční reklama třetího kandidáta 
z prvního kola Serhyje Tihipka. 
Prezidentské volby využil jako 
předstupeň k založení nové politické 
strany.

„Ona pracuje“ – hlavní motiv 
kampaně premiérky Tymošenkové. Zde 
ve verzi „Oni zrazují, ona pracuje“.

„Mír Krymu, blahobyt obyvatelům 
Krymu“ – speciální heslo 
V. Janukoviče pro voliče v Autonomní 
republice Krym. Fungovalo. Janukovič 
tu hladce vyhrál.
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třetí svět

radek urban

student ibero-amerických 

studií FF UK

Banány jsou tropická plodina, za je
jíž původ je označována oblast Jiho
východní Asie. S postupem staletí, ale 
také díky kolonizaci byla její produk
ce rozšířena téměř do všech tropic
kých oblastí na celém světě. Banánové 
plantáže je tak možné najít ve Střední 
Americe, na Madeiře, na Kanárských 
ostrovech, v oblasti Guinejského záli
vu a na mnohých dalších.

Největším banánovým producen
tem je bezkonkurenčně Indie s více 
jak jednou pětinou světové produkce. 
Avšak indické banány končí z velké 
většiny na domácím trhu a na export 
jde pouze malá část. Největší podíl 
na světovém trhu má naopak latin
skoamerický Ekvádor, který zajišťuje 
téměř jednu třetinu světového trhu. 
Latinská Amerika jako celek se pak 
podílí více než osmdesáti procenty.

Od největších producentů a expor
térů je nutné se také podívat na nej
významnější dovozce banánů. Těm 
vévodí Evropská unie s téměř čtyřice
tiprocentním podílem, následují Spo
jené státy s jednou čtvrtinou.

Takto vypadá rozložení na světo
vém banánovém trhu. Důvodem, proč 
vedou latinskoamerické státy banáno
vou válku s Evropskou unií, jsou pod
mínky, které obchodování s touto ko
moditou ovlivňují. Evropská unie je 
jako největší odběratel samozřejmě 
nejatraktivnější obchodní partner pro 
všechny exportéry banánů, jenže ne 
všichni mají identické podmínky pro 
vstup na její trh.

kořeny v rozpadu koloniálního systému

Kde je zakopán pes? Kořeny sporu je 
nutné hledat několik desetiletí před 
samotným jeho vypuknutím. Souběž
ně s procesem evropské integrace pro
bíhal i proces rozpadu evropského 
koloniálního systému. Není překvapi
vé, že evropské mocnosti měly zájem 
na tom, aby si udržely svůj vliv v nově 
vznikajících státech. K prostřed
kům, které proto využily, lze počítat 
i smlouvu z Lomé. Ta byla podepsána 
v roce 1975 mezi Evropským společen

stvím a skupinou států Afriky, Karibi
ku a Tichomoří (ACP) a umožnila bý
valým koloniím preferenční přístup na 
trh zemí ES. Ten těmto zemím zaručil 
možnost bezcelního dovozu zeměděl
ských komodit a vytěžených surovin.

Až do roku 1993 panoval na trhu 
s banány relativní klid, zapříčině
ný tím, že některé země ES měly vý
jimky z preferenčního systému, který 
byl nakloněn zemím ACP. Například 
Německo díky Adenauerově klauzuli 
mohlo nabídnout latinskoamerickým 
exportérům banánů zcela bezcelní pří
stup. Proto není divu, že německý trh 
byl plný takzvaných dolarových baná
nů. Dolarových proto, že většina spo
lečností působících v Latinské Ame
rice je původem ze Spojených států, 
jako například Chiquita, Dole nebo 
Del Monte.

Již zmíněný rok 1993 znamenal 
podstatnou změnu. Tou byl podpis 
Maastrichtské smlouvy a vytvoření 
jednotného evropského trhu. Výsled
kem bylo přijetí jednotných pravidel 
pro vstup na trh ES. Pro skupinu stá
tů ACP to znamenalo neskutečnou 
výhodu, preferenční přístup jim byl 
zachován a zároveň rozšířen na celý 
trh ES. Od tohoto okamžiku se státy 
jako Ekvádor, Panama nebo Kostari
ka ocitly v znevýhodněné pozici, do
voz jejich banánů byl jednak omezen 
kvótami, a navíc zatížen clem.

Prvním tahem proti chování Ev
ropské unie byla v roce 1996 společ
ná stížnost Spojených států, které há
jily své investice v Latinské Americe, 
Ekvádoru, Guatemale, Hondurasu 
a Mexiku na půdě Světové obchodní 
organizace. Ta o rok později prohlá
sila, že chování EU je proti princi

pům světových obchodních pravidel. 
Rozhodnutí WTO však nemělo žád
ný efekt a EU svá pravidla nezměnila. 
Neústupnost EU měla za následek, že 
WTO umožnila Spojeným státům za
vést ekonomické sankce vůči EU ve 
výši 191 milionů dolarů a o rok poz
ději mohl stejné sankce zavést i Ekvá
dor, a to ve výši 201 milionů dolarů.

Podpora Eu? snížení cel…

Jaký byl výsledek? EU povolila, ale 
pouze částečně. Opatřeními, která za
vedla, byly zrušeny kvóty na dovoz la
tinskoamerických banánů, cla ale po
nechala.

Polovičatá reakce EU měla ve své 
podstatě za následek krach jednání 
WTO v Doha v roce 2001 a blokovala 
jakoukoli dohodu o světových celních 
pravidlech až do současnosti. V násle
dujících letech se v podstatě nic ne
mění, znevýhodněné země si stěžují 
u WTO a EU nepodniká žádná zásad
ní opatření.

Zásadní zlom přišel minulý rok 
před Vánoci, podařilo se uzavřít mír. 
Výsledek? EU okamžitě snížila clo ze 
176 eur za tunu na 148 eur a do roku 
2017 se zaručila snížit clo až na 114 
eur. Jenže jako asi jakákoli dohoda, 
jedná se o kompromis, ze kterého ne
musí být každý nadšen. Pro země ACP 
stále platí preferenční přístup, ale zá
roveň se předpokládá razantní sníže
ní jejich podílu na trhu EU. Evrop
ská unie za kompromis zaplatí zemím 
ACP téměř 200 milionů eur jako kom
penzaci za ušlé zisky. A nakonec ne
může být rád ani koncový spotřebitel, 
který za banány zaplatí mnohem víc, 
než je jejich reálná tržní cena.

JE TO TéMěř SEdMNáCT LET Od CHVíLE, Kdy ZAČAL NEJdéLE TRVAJíCí 
OBCHOdNí SPOR EVROPSKé UNIE, A PřIBLIžNě MěSíC, CO SE JEJ 

POdAřILO dO JISTé MíRy ZAžEHNAT. JádREM SPORU, KTERý VEdLy STáTy 
LATINSKé AMERIKy S EVROPSKOU UNIí A KTERý URČITýM ZPůSOBEM TAKé 

CHARAKTERIZOVAL JEJICH VZáJEMNé VZTAHy, NEByLO NIC PROZAIČTěJŠíHO 
NEž BANáNy.

banánOVá 
POlitika Eu
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zahraniční inspirace

JoSef MLeJnek Jr.

politolog FSV UK

Nadšení z časů boje za spravedlivé 
spočítání volebního výsledku (a tedy 
za zvolení Viktora Juščenka) na Ukra
jině dávno vyprchalo a vystřídala ho 
těžká deziluze, prohloubená ještě do
pady hospodářské krize. K promrhání 
„oranžového kapitálu“ notně přispělo 
i vypjaté nepřátelství mezi Juščenkem 
a Tymošenkovou, jež vedlo k takřka 
permanentní nestabilitě nejen výkon
né, ale vůbec veškeré moci. Žádný div, 
že Ukrajinci už zase nemají důvěru 
k politické elitě jako takové a že roste 
počet těch, kteří volí Tymošenkovou 
jen proto, že považují Janukovyče za 
ještě větší zlo, a naopak.

Těchto nálad se pokusil využít Ser
gej Tihipko. Vložil do kampaně, dle 
vlastního vyjádření, přes deset milio
nů dolarů a skončil se 13 procenty tře
tí. Hlasy jeho voličů tak rozhodnou 
o tom, kdo z dua finalistů získá pal
mu vítězství. Což finalisté dobře vědí 
a okamžitě po oznámení výsledků prv
ního kola začali s Tihipkem vyjedná
vat. Alespoň navenek průbojnější, jak 
je ostatně jejím zvykem, byla v tom
to ohledu Tymošenková, jež Tihipko
vi dokonce učinila lákavou nabídku: 
když jí vysloví podporu pro druhé kolo 
a ona vyhraje, učiní pak z Tihipka pre
miéra. Zkušený lišák a bankéř Tihip
ko však nabídku nepřijal, nicméně 
(zatím) ani výslovně neodmítl. Hraje 
vysokou hru a hodlá svých 13 procent 
pochopitelně co nejlépe zúročit.

Kdo ale vlastně je po prvním kole 
nejobletovanější kandidát ukrajinských 
prezidentských voleb a měl by snad lá
kavou nabídku sličné Julie přijmout? 
Podívámeli se blíže na jeho osobu i na 
šachovnici, na které se nyní pohybuje, 
dozvíme se celkem hodně i o ukrajin
ské politické scéně jako takové.

bankéř a ministr

Padesátiletý Sergej Tihipko není žád
ný zelenáč. V minulosti působil jako 
guvernér ukrajinské centrální banky 
a podnikal i v soukromém bankov
ním sektoru. Politicky patřil kdysi do 
tábora prezidenta Leonida Kučmy, 
byl jeden čas i ministrem hospodář
ství a v posledních prezidentských vol
bách v roce 2004 vedl kampaň Vikto
ra Janukovyče. Pak se z politiky stáhl 
a objevil se v ní až v letošních prezi
dentských volbách jako formálně ne
závislý kandidát. Nejlepší výsledky Ti
hipko zaznamenal v Kyjevě, ale jinak 
hlavně ve východní a jižní části země, 
tedy především v Janukovyčově „reví
ru“. Zdá se, že by jeho voliči mohli ve 
druhém kole hlasovat spíše pro Janu
kovyče, ale nelze to říci s jistotou. Ti
hipko tak mohl hrát mezi oběma koly 
na obě strany.

I proto se Julija Tymošenková ob
těžovala s onou výše zmíněnou nabíd
kou. Tím se však dostáváme k ukra
jinskému ústavnímu systému. Jedním 

z hlavních výsledků oranžové revoluce 
bylo i oslabení pravomocí preziden
ta, které vstoupilo v platnost rok po 
dramatických revolučních událostech, 
konkrétně 1. ledna 2006. Julija Ty
mošenková by tak rozhodně nemoh
la posadit Tihipka do křesla vyhřáté
ho ještě jejím pozadím jen na základě 
vlastního rozmaru, neboť na to nemá 
ústavní pravomoc. S takovým přesaze
ním by musela souhlasit těsná parla
mentní většina, o níž se Tymošenková 
opírá, a o jednotném souhlasu s tou
to operací by se dalo vážně pochybo
vat – zejména o postoji menší koaliční 
strany, Naší Ukrajiny, zformované pů
vodně Viktorem Juščenkem. A i kdy
by nakonec Tymošenková splnila to, 
co Tihipkovi slíbila, co by si chudák 
bez vlastní parlamentní frakce v pre
miérském křesle počal? Byl by závis
lý na vůli prezidentky Tymošenkové, 
neboť její strana tvoří hlavní součást 
vládnoucí sestavy. Ne, ne, na tenhle 
lep Tihipko asi nesedne.

začátek hry

Ale ani on, byť nyní obletovaný, není 
v lehké pozici. Parlamentní volby pro
běhnou až v roce 2012 (samozřejmě, 
nedojdeli k volbám předčasným). 
Mohl by se pokusit dobýt úřad primá
tora nějakého velkého města, leč to by 
pro něj mohlo být málo.

Nicméně úřad premiéra je mocen
sky významnější než ten prezident
ský. Vyhrajeli Tymošenková, místo 
se uvolní a rozpoutá se o něj boj, ne
boť Tymošenkové strana BJuT dispo
nuje pouze zhruba třetinou mandátů 
v parlamentu. Vyhrajeli Janukovyč, 
určitě se pokusí Tymošenkovou svrh
nout. Jeho strana disponuje skoro 
dvěma pětinami křesel, takže o všem 
rozhodne postoj poslanců zvolených 
za dnes velmi rozklížený blok Naše 
Ukrajina, zformovaný původně ko
lem nyní končícího prezidenta Juš
čenka. Sedmým únorem, datem dru
hého kola prezidentských voleb, tak 
zásadní politický zápas na Ukrajině 
rozhodně neskončí.

PRVNí KOLO UKRAJINSKýCH PREZIdENTSKýCH VOLEB dOPAdLO TAK, JAK 
VěŠTILy PRůZKUMy. VE FINáLE SE 7. úNORA UTKAJí SOUČASNá PREMIéRKA 
JULIJA TyMOŠENKOVá (V PRVNíM KOLE 25 % HLASů) A VíTěZ PRVNíHO KOLA 
VIKTOR JANUKOVyČ (35 %), BýVALý PREMIéR A HLAVNí SOUPEř KdySI 
SVORNéHO dUA JUŠČENKO–TyMOŠENKOVá Z dOB ORANžOVé REVOLUCE.

jazýčEk na VázE 
jménEm tihiPkO

Třetí kandidát, který možná rozhodne 
volby – Sergej Tihipko.
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galerie osobností

Lze akceptovat pomyslné srovnává
ní se sociální demokracií západního 
typu, možná i se socialistickou stranou 
Francie reprezentovanou kdysi Mitte
randem, dnes Ségolène Royalovou.

Na sklonku roku 2009 proběh
lo první kolo prezidentských voleb, 
z něhož nakonec vyšli dva kandidáti, 
kteří se o tento významný post utka
jí v druhém kole. Jedním uchazečem 
je středolevicový Eduardo Frei, mají
cí již s touto funkcí zkušenosti právě 
z doby popinochetovské (1994–2000) 
a druhým kandidátem je naopak pra
vicový, možná středopravicový Sebas
tián Piñera.

úspěšný podnikatel

Sebastián Piñera, úspěšný chilský 
podnikatel, člověk moderního ekono
mického myšlení, multimilionář, ne 
mladý, ne starý (60 let), zkušený ne
jen v ekonomickém světě, ale mající 
i zkušenosti v politice, neboť repre
zentuje stranu nazývající se Coalición 
por el Cambio (Koalice pro změnu). 
Tuto stranu můžeme jednoznačně řa
dit mezi pravicové demokratické stra
ny s mírným aspektem držet se spíše 
středu. Piñera představuje novou for
mu politiky a svobodného obchodu, 
což umožní Chile další perspektivní 
rozvoj a stanutí mezi nejrozvinutější
mi zeměmi světa.

Výhodou kandidáta Piñery je sku
tečnost, že má jasný, transparent
ní ekonomický program, srozumitel
ný i průměrnému občanovi, což Frei 
nemá. Rival Frei je navíc znevýhodněn 
skutečností, že již nyní má v nejrůzněj
ších politickoekonomických funkcích 
řadu svých příbuzných, včetně manžel
ky, bratra, tří dcer a jejich manželů, 
a lidé poukazují na možnou korupci.

Zajímavostí z posledních dnů jsou 
aktivity prezidentského kandidáta Se
bastiána Piñery, například jeho zá
sadní projev v Národní knihovně na 
setkání s představiteli kulturního ži
vota v Chile. Mezi jinými byli přítom
ni Roberto Ampuoro, Jorge Edwards 
či David Gallagher, současné nejvý

znamnější postavy z této oblasti, ale 
mohli bychom jmenovat i další osob
nosti třeba z řad herců, například Lu
ciano CruzCoke či Ignacia Allamand. 
Avšak nejdůležitější osobností na tom
to setkání byl exprezidentský kandidát 
Peru Mário Vargas Llosa, věčný kan
didát na Nobelovu cenu za literaturu. 
Jeho projev na podporu S. Piñery je 
možné považovat za více než význam
ný, neboť Vargas Llosa je znám spíše 
svou levicovou orientací.

Sám kandidát ve vlastním proje
vu zdůraznil, že jeho vláda se opře 
nejen o ekonomickou část obyvatel, 
ale i o intelektuály, spisovatele, her
ce a vůbec o celou kulturní část Chi
le a tato část konečně získá svého 
ochránce či zastánce.

Ještě bych se zmínil o jedné zají
mavosti, a tou je jiný projev S. Piñery, 
ve kterém řekl, že jeho budoucí ka
binet by neměl spolupracovat s re
prezentanty, kteří se angažovali za 
doby vlády generála Pinocheta. Zá
roveň však dodal, že se nezříká lidí, 
na nichž nelpí žádný závažný problém 
z té doby. Tento projev vzbudil po
měrně velký zájem obyvatel, protože 
samozřejmě pozůstatky pinochetov
ské éry dosud existují. K celé věci se 
vyjádřil velmi otevřeně současný po
slanec a dřívější místopředseda vlády 
z doby generála Pinocheta exgenerál 
Alberto Cardemil, který chápe pozici 
prezidentského kandidáta a vysvětlu
je, že Piñera se chce obklopit novými, 
mladými dynamickými lidmi. Ovšem 
nepochybuje, že budou využity služ
by strůjců chilského ekonomického 
úspěchu, lidí, jako jsou Hernán Bűchi 
či Cristian Larroulet. Druhý kandidát 
na prezidentský stolec E. Frei nemá 

s lidmi z doby vlády Pinocheta pro
blém a již nyní je v jeho týmu dřívější 
ředitel Daňového úřadu (SII – Servi
cio de Impuestos Internos) Felipe La
marca.

To všechno však nic nemění na sku
tečnosti, že po dvaceti letech dochá
zí v Chile k výrazným změnám a elek
torát si uvědomuje, že jedině „čerstvý 
vítr“ může přinést změny. Sebasti
án Piñera může tyto naděje splnit, již 
vzhledem ke své vlastní ekonomické 
nezávislosti, ke svým rozsáhlým ob
chodním a ekonomickým vztahům 
a to nejen v Latinské Americe, ale i ve 
Spojených státech amerických a v po
slední době i v EU.

Od PřEdáNí MOCI gENERáLA PINOCHETA NA KONCI LET OSMdESáTýCH, 
SKUTEČNě A dEFINITIVNě V ROCE 1990, SE VE FUNKCI CHILSKéHO 

PREZIdENTA VySTřídALA JIž CELá řAdA dEMOKRATICKy ZVOLENýCH 
PREZIdENTů, A TO SPíŠE LEVICOVéHO ZAMěřENí. OVŠEM POJEM LEVICE 
I V CHILSKýCH POdMíNKáCH NEZNAMENá žádNý PříKLON K JAKéKOLIV 

FORMě KOMUNISMU ČI KOMUNISTICKé STRANě.

sEbastián PiñERa

Jan koPecký

předseda České 

iberoamerické společnosti

Sebastian Piñera (*1964)
chilský senátor (1990–1998)• 
předseda strany Národní obnova • 
(2001–2004)
kandidát na chilského prezidenta • 
(2005, 2009)
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1/ Ve které latinskoamerické zemi je 
převládajícím jazykem portugalština?
a) Brazílie
b) Argentina
c) Chile

2/ Jaké je převládající náboženství 
v zemích Latinské Ameriky?
a) Protestantismus
b) Římský katolicismus
c) Judaismus

3/ Která země má v současnosti nejvyšší 
souhrnné HDP?
a) Ekvádor
b) Brazílie
c) Chile

4/ Ve kterém roce proběhla válka 
o Falklandy?
a) 1972
b) 1982
c) 1992

5/ Na základě jakého právního aktu 
odstoupil z čela Chile Augusto Pinochet?
a) referendum
b) odvolání parlamentem
c) rezignace

6/ Jaký je nejrozšířenější politický systém 
latinskoamerických zemí?
a) parlamentní republika

b) království
c) prezidentská republika

7/ Co je hlavní příčinou bojů vládních sil 
s rebely v Kolumbii?
a) dělba veřejného majetku
b) územněsprávní uspořádání
c) obchod s drogami

8/ Kde proběhl v roce 1961 pokus 
exilových Kubánců o převrat na 
Kubě?
a) v Zátoce Sviní
b) na Guantánamu
c) na Ostrově Mládeže

9/ Které je nejvýše položené hlavní město 
na světě?
a) Buenos Aires v Brazílii
b) Montevideo v Uruguay
c) La Paz v Bolívii

10/ Jedna z latinskoamerických zemí 
se stala inspirací pro západoevropské 
země svojí penzijní reformou. Která to 
byla?
a) Argentina
b) Chile
c) Kolumbie

11/ Proti které politické skupině bojoval 
v Chile Alberto Pinochet?
a) komunistům
b) nacionalistům
c) anarchistům

12/ Podle které významné osobnosti je 
pojmenována Venezuela?
a) Hernando Cortés
b) Jorge Luis Borges
c) Simon Bolívar

13/ Ve které zemi je dnes prezidentkou 
žena?
a) Argentina
b) Ekvádor
c) Kolumbie

14/ Která země nemá ve státní vlajce 
slunce?
a) Uruguay
b) Brazílie
c) Argentina

15/ Ve kterém městě se v roce 2016 
uskuteční olympijské hry?
a) Lima
b) Caracas
c) Rio de Janeiro

16/ Kdo je v současnosti u vlády 
v Mexiku?
a) Felipe Calderón
b) Vicente Fox
c) Lopéz Obrador

17/ Patří Mexiko do Severoamerické zóny 
volného obchodu?
a) ano
b) ne

18/ Která specifická ideologie vznikla 
v Argentině?
a) perónismus
b) demokratický socialismus
c) fabianismus

19/ Jakou měnou se platí v Brazílii?
a) brazilský real
b) brazilské peso
c) brazilský dolar

20/ Mezi kterými zeměmi proběhla v roce 
1964 tzv. fotbalová válka?
a) mezi Argentinou a Brazílií
b) mezi Kolumbií a Venezuelou
c) mezi Hondurasem a Salvadorem

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 Správné odpovědi:

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

Hodnocení:
0–7/ Latinská Amerika sice leží 
daleko, v budoucnu však může hrát 
v celosvětovém dění mnohem větší 
roli. Zjistěte si proto o ní alespoň 
základní informace.
8–14/ Latinská Amerika pro vás jistě 
není neznámou, vyplatí se proto ji 
sledovat dál.
15–20/ Země jihoamerického 
kontinentu vás očividně lákají a jsou 
proto takřka druhým domovem. 
Gratulujeme!

latinská amerika

zábaVa / VědOmOstní tEst
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sebastián Piñera po vítězství v prvním kole prezidentských voleb v prosinci 2009: Musíme pochopit, že tato výhra nepatří nám, patří 
všem Chilanům, pokorným lidem, chudé a střední třídě, lidem, … (tajenka). Portrét autora výroku najdete v rubrice galerie osobností.

Řešení: … kteří nejvíce chtějí změnit tuhle vládu.

zábaVa / křížOVka
Citát pravicové osobnosti
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Vladimír Čermák (1929–2004), 
profesor sociální filozofie, zakla-

datel Katedry politologie na Masarykově univerzitě a soudce tzv. prvního 
Ústavního soudu, je autorem pětisvazkové monografie Otázky demokracie, 
snad nejambicióznějšího a nejsystematičtějšího politicko-filozofického díla 
u nás (vzniklo v období nesvobody, vydáno bylo v letech 1992–1999). Člo-
věka, politiku a společnost viděl prizmatem sváru pozitivních tvůrčích a ne-
gativních destruktivních sil, demokracie a totalitarismu. V. Čermák byl také 

autorem několika klíčových judikátů Ústavního soudu. Právo považoval za 
způsob nalézání spravedlnosti. Svazek z edice Pocta osobnostem si klade za 
cíl přiblížit Vladimíra Čermáka nejen jako filozofa, politologa a soudce, ale 
také jako velkého člověka. Nechal za sebou pozoruhodnou stopu především 
proto, že své zásady nejen hlásal, ale také prakticky uskutečňoval. Kromě 
části hodnotící Čermákovo dědictví na poli filosofie, politologie a soudnic-
tví obsahuje kniha také vzpomínky mnoha současníků na vzájemná setkání 
s Vladimírem Čermákem a také výběr z jeho díla. Zdroj: www.muni.cz

Maradona tak, jak ho vidí režisér 
Emir Kusturica. Revolucionář, 

fotbalista, muž, bůh, drogově závislý… ale hlavně legenda. Dokumentární 
snímek, který je doprovázen hudbou Manu Chao a Sex Pistols, nám ukazuje 
příběh fotbalové legendy, šampiona, atleta, který dokázal dosáhnout světo-

vé slávy. Musel toho v životě hodně překonat, aby se z něj stala žijící legen-
da. Maradona postupně odhaluje nové, dosud nezveřejněné skutečnosti ze 
svého soukromí. Návštěva míst znamenajících pro Maradonu nejvíce nám 
nabízí unikátní pohled na fotbalovou hvězdu a konverzace s lidmi, kteří jsou 
mu nejblíže, ukazuje jeho pestrou osobnost. Zdroj: dokina.tiscali.cz

redakce

CEVRO Revue

gRaf měsíCE CO lidé OčEkáVají Od ROku 2010

Viděli jsmE

PřEčEtli jsmE
Vladimír Čermák – člověk, filosof, 
soudce / Jiří Baroš (ed.)

Maradona režie Kusturica / Emir 
Kusturica, Francie/Španělsko, 2008
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Petr SokoL

šéfredaktor CEVRO Revue, 

politolog

POtěšilO nás zklamalO nás

V loňském roce zahynulo na českých silnicích 832 lidí, což je nejméně 
od roku 1990. Vyplývá to z nových statistik policejního prezidia.

www.ct24.cz, 15. ledna 2010

Miliardu vzali poslanci levice spolu s několika nezařazenými z důcho-
dů, 800 milionů z nemocenské, 900 milionů ze splátek státního dluhu 
a 100 milionů ze státních dotací na stavební spoření. Tyto 2,8 miliardy 
musí Janota najít jinde. A minimálně o tyto skoro tři miliardy je vyšší 
reálný schodek rozpočtu.

Hospodářské noviny, 10. prosince 2009, o projednávání nejhoršího 
rozpočtu v historii ČR a Paroubkových návrzích

měsíC čEské PRaViCE

leden
Ods umožnila schválení rozpočtu

Poslanci ODS 9. prosince umožnili, aby Sněmovnou prošel státní rozpo-
čet. Při projednávání rozpočtu ČSSD a KSČM s dalšími spojenci prosadili 
řadu pozměňovacích návrhů, které zásadně prohloubily rozpočtový scho-
dek. Rozpočet podpořilo 81 poslanců, a to sociálních demokratů, k nimž se 

přidalo pět lidovců, čtyři zelení i čtyři nezařazení. Poslanci ODS vytáhli karty 
z hlasovacího zařízení, což mělo stejný význam, jako kdyby odešli ze sálu. 
Snížili tím potřebný počet hlasů pro prosazení rozpočtu na 58 a umožnili 
schválení rozpočtu. Poslanci hlásící se k TOP 09 hlasovali proti.

Výkonná rada zrušila organizaci v mostě
Výkonná rada ODS 18. ledna rozhodla o zrušení místního stranického sdru-
žení v Mostě. Diskusi o systémových změnách proti nabírání takzvaných 
černých duší vedení občanských demokratů přerušilo do dalšího jednání 
výkonné rady. Zrušení mostecké organizace i změna klíče pro výběr de-
legátů kongresu jsou podle vedení ODS reakcí na údajné účelové nábory 
členů strany.

ODS nyní vybírá ze dvou variant. Podle první by každá oblast měla auto-
maticky nárok na dva delegáty kongresu a zbytek jejích delegátů by závisel 
na výsledku voleb v regionu. Podle druhé by každá oblast automaticky dis-

ponovala jedním delegátem, jejich další počet by se odvíjel od velikosti ob-
lastní stranické organice a jejího výsledku ve volbách. Rozhodnout by o ní 
měla příští výkonná rada, která se uskuteční 15. února.

Most je druhým místním sdružením, které ODS v poslední době zrušila. 
Den před listopadovým kongresem kvůli podivnému nárůstu členů zrušila 
místní organizaci v Děčíně, dnes rozhodla o zřízení tamní nové organizace. 
Odpovídat za něj nyní bude skupina ve složení: první místopředseda ODS 
David Vodrážka, hlavní manažer Jan Kočí a šéf ODS v Ústeckém kraji a pri-
mátor Ústí nad Labem Jan Kubata.

Vize 2020
Během prosince a ledna proběhla většina tematických konferencí v rámci 
projektu Vize 2020. Celý tento programový dokument byl rozdělen do ná-
sledujících sekcí a témat. Každé téma dostal na starost jeden garant. Sekce 
Obrana svobody se dělí do následujících témat: Svoboda a bezpečí (ga-
rant místopředseda ODS a exministr vnitra Ivan Langer), Ochrana soukromí 
(předseda brněnské ODS Pavel Blažek), Ústavní reformy (předseda ústavně-
právního výboru PS Marek Benda), Tolerantní společnost (senátorka a exmi-
nistryně zdravotnictví Daniela Filipiová), Efektivní stát (náměstek ministryně 
spravedlnosti Zdeněk Zajíček) a Boj proti korupci (europoslanec a předseda 
ODS na Vysočině Ivo Strejček).

Zahraničním a bezpečnostním otázkám se věnovala sekce ČR v Evropě 
a ve světě, která se členila do témat ODS – reformní strana v EU (místo-
předseda frakce EKR v EP Jan Zahradil), ČR v globálním světě (ministr pro 
evropské záležitosti ve Fischerově vládě Juraj Chmiel), Obrana vlasti (před-
seda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím), Češi v Evropě (senátor 
a expremiér pro evropské otázky Alexandr Vondra).

Další čtyři sekce byly zastřešeny společným názvem Vzdělaná a konku-
renceschopná země. V rámci první sekce Konkurenceschopnost se garan-
ty stali místopředseda ODS a exministr dopravy Petr Bendl (Moderní do-

prava), místopředseda ODS v Moravskoslezském kraji a bývalý náměstek 
moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil (Ekonomika a podnikání), exmi-
nistr průmyslu a obchodu Martin Říman (Inovace a konkurenceschopnost). 
V druhé sekci Prostředí pro život byli za garanty vybráni místopředseda ODS 
a exministr zemědělství Petr Gandalovič (Moderní zemědělství), předseda 
ODS v Pardubickém kraji Daniel Petruška (Rozvoj regionů), první místopřed-
seda ODS a starosta Prahy 13 David Vodrážka (Životní prostředí) a ředitel 
Pozemkového fondu ČR a bývalý náměstek libereckého hejtmana Radim 
Zika (Rozvoj venkova). V třetí sekci Vzdělaná a kulturní země odpovědnost 
za jednotlivá témata obdrželi předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdě-
lání a kulturu Walter Bartoš (Vzdělání – cesta k úspěchu), předseda ODS 
v Plzeňském kraji a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (Věda a výzkum) 
a předseda poslanců ODS Petr Tluchoř (Kultura a média). V rámci poslední 
sekce Nové civilizační výzvy – řešení pro budoucnost byly vybrána následu-
jící témata Moderní sociální systém (exministr práce a sociálních věcí Petr 
Nečas), Dlouhodobý rozvoj zdravotnictví (předseda senátorů ODS a exmi-
nistr zdravotnictví Tomáš Julínek), Zdravé veřejné finance (ekonomický ex-
pert ODS Martin Kocourek), Reforma zdravotnictví a financování (náměstek 
ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr).




