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úvodník

PETR SOKOL

šéfredaktor

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

místopředseda PS PČR,

předseda CEVRO

Za pár dní tomu bude právě patnáct
let od chvíle, kdy komunistická zásahová
jednotka brutálně zasáhla proti pokojné
demonstraci studentů. Pendreky dopada-
jící na těla studentů tehdy odstartovaly
naši cestu ke svobodě. Nebylo to poprvé,
kdy českými dějinami hýbali studenti.

Zvykem se v minulých letech stalo to,
že posluchači vysokých škol se kromě teo-
retické přípravy na své povolání, čím dál
tím častěji připravovali také prakticky –
formou brigád, trvalých zaměstnání či
podnikatelskou živností. Studenti tak zís-
kávali nejen zkušenosti z praxe ve svém
oboru, nýbrž i pocit odpovědnosti a v ne-
poslední řadě také prostředky na nákup
knih a skript nebo cestování po světě.
Dnešní studenti tím navíc navazovali na
generace svých předků, kteří mohli často
studovat jen díky přivýdělkům.

Socialistická vláda si ale řekla, že těm-
to „kapitalistickým“ rejdům musí učinit

přítrž. Musí totiž docílit rovnosti podmí-
nek! Ano, socialisté rádi mluví o rovnosti.
Jejich slova a konkrétní činy jsou ale pří-
slovečným „nebem a dudami“. A pěkný-
mi příklady jsou právě poslední novela
zákoníku práce a zákon o nezaměstna-
nosti, tedy pardon zaměstnanosti. Ty od
1. října odebírají studentům jejich malé
privilegium – úlevu od placení sociálního
a zdravotního pojištění. Především však
prakticky znemožňují, aby studenti byli
zaměstnáváni přes agentury, které mo-
hou jejich práci nabízet velice rychle a fle-
xibilně. Dosavadní zaměstnávání studen-
tů administrativně jednoduchou formou
se zkomplikuje, nebo� každá firma bude
muset administrativu vést sama. To pove-
de k tomu, že jedna z mála výhod, které
dosud studenti měli, tj. být o něco levnější
pracovní silou, v tuto chvíli padá. Ani ne-
mluvě o tom, jaký dopad to zase bude mít
na firmy, které příležitostnou práci stu-

dentů nejvíce využívaly. Největším para-
doxem tohoto nesmyslného opatření je
ale to, že nejvíce dopadne na studenty po-
cházející z nižších vrstev. Zatímco bohatší
rodiny nemají s udržením svých dětí na
studiích žádné problémy, rodiče s nižšími
příjmy a jejich děti jsou na tom podstatně
hůře. A protože studenti nechtěli nechá-
vat všechno na rodičích, pracovali dosud
aspoň formou brigád. Zákon o zaměstna-
nosti jim to ale znemožní, a tím docílí
toho, že šance mladých lidí z nižších vrstev
na vzdělání rapidně poklesne! A tím také
klesne jejich cena na pracovním trhu a
šance na zlepšení postavení. Rovnost pří-
ležitostí opět dostane pěkně na frak!

K patnáctému výročí čeští studenti do-
stávají dárek vskutku symbolický. Za uši
sice nedostávají ocelovým pendrekem
Federal, avšak i rána takovým „socialistic-
kým sametovým pendrekem“ může hod-
ně bolet.

Česká republika je v těchto dnech ma-
sírována volební kampaní před nadchá-
zejícími volbami do zastupitelstev krajů a
třetiny Senátu. Díky tomu jsme svědky
celé řady roztodivných jevů. Strana, která
má v rukou vládu v této zemi již více než
šest let, slibuje, že zastaví nezaměstna-
nost. Nabízí se otázka, proč to ještě ne-
udělala. Stejná vládní strana chce zastavit
údajnou privatizaci nemocnic, které za-
dlužila a předala krajům. Nabízí se otáz-
ka, proč si je nenechala, když se o ně te�
tak bojí.

To ale není zdaleka vše. Kdo se projde
po Praze, může vidět billboardy se socia-
listickým kandidátem na hejtmana. Na
každém rohu má ale tento kandidát jinou

tvář. ČSSD totiž v Praze z neznámého
důvodu vylepila obří plakáty s tvářemi je-
jich krajských lídrů.

Vrcholem je však poslední socialistic-
ké heslo. To říká: „Za nás bude líp“. Není
jasné, kdy nastane ta doba „za nás“. Jedi-
né, co se nabízí, je konstatování, že líp už
asi bylo, protože socialistická vládu tu už
je.

Nejenom bombastická kampaň so-
ciálních demokratů, ale volební kampaň
obecně nás přivedla k ústřednímu tématu
tohoto čísla časopisu CEVRO. Tím se
stal vztah reklamy a politiky. K tomuto té-
matu Vám přinášíme dva materiály. Prv-
ním je obsáhlá analýza kampaně ČSSD a
reakce ODS na ní od analytika a mediál-

ního odborníka Karla Křivana. Jeho sta�
doplňuje exkluzivní publikace výsledků
rozsáhlého výzkumu, který spojuje poli-
tické preference s ekonomickou oblastí.
O výsledcích výzkumu referuje další me-
diální specialista Marek Buchta.

Na dalších stránkách pak najdete
všechny osvědčené rubriky od „Aktuál-
ně“ přes „Hyde park“ po rozšiřující se
„O CEVRO“. Po minulém úspěchu
i tentokrát přinášíme vědomostní kvíz.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

SAMETOVÝ PENDREK
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Živím se tím, čemu se říká reklama,
marketing, p. r. Přistupuji k hodnocení
marketingu politické strany stejně, jako
bych hodnotil marketing telefonního
operátora. Je jasné, že na život občanů
má jiný dopad skutečnost, kdo je leade-
rem politického trhu, než kdo je leade-
rem trhu s čokoládou. Pokusím se zamys-
let nad obrazem ODS v poslední době.
Můj pohled je jistě subjektivní. Domní-
vám se ale, že našemu politickému životu
chybí otevřená, ostrá a tvrdá diskuse nad
zásadními problémy. Diskuse, do které
budou zapojeni i lidé, nespojení s kon-
krétní politickou stranou. Lidé, kteří o to
vyhraněněji, bez ohledu na vnitřní stra-
nickou náladu a politiku, dokáží nastolo-
vat nová témata, aniž by museli brát ohled
na politickou taktiku a strategii. Má-li
profesionál názor na to, že jeho oblíbený
klub hraje špatně v útoku, vůbec to ne-
musí znamenat, že mu chce ublížit. Právě
naopak. ČR je malá země. Má tedy
i méně lidí, kteří dokáží vytvořit profesio-
nální myšlenkový „backround“ jednotli-
vým názorovým proudům. Ta strana, kte-
rá dokáže takové lidi oslovit a nebude se
bát jejich tvrdě vyjádřených názorů, získá
náskok před konkurencí, který se bude
jen těžko dohánět.

V létě získala ODS nového konkuren-
ta. Po komunikačně neschopném šediv-
kovi přišel mladistvý přítel televizních ka-
mer, který ví, jak lidem říkat to, co chtějí
slyšet. Tým předsedy ČSSD sice v počát-
ku klopýtl, ale zdá se, že se z chyb umí po-
učit a nedělá stejné chyby dvakrát. Počá-
tečním klopýtnutím mám na mysli medi-
ální zbabrání aféry Přibyl a manýry svěd-
čící popové hvězdě, ne premiérovi, např.
let vrtulníkem na pohřeb I. Hlinky. Pak
ale následoval zásadní úder. Masivní
kampaň, která zdánlivě hlásala banální
frázi. Dosáhla ale podle mého názoru
svého cíle. Proč si myslím, že „upřímná“

kampaň byla úspěšná:
1. Byla to otevřená demonstrace síly.

„Jsem zde, jsem vůdce, chci jím být i na-
dále a nestydím se za to.“ O moc si musíte
říct a musíte ji umět dát najevo.

2. Produkt nazvaný ČSSD dostal pro
své zákazníky jednu příjemnou tvář: po
muži pomačkaných košil čouhajících
z kalhot přichází nyní manažerský „look“
jako z obrázkových časopisů. „Soustře�-
te se na mě. Chcete-li se něco dozvědět
o ČSSD, vybaví se vám můj obraz.“ Jaký
obličej se lidem vybaví, řeknete-li ODS?
Nejspíše asi Václav Klaus.

3. Banální, ale snadno zapamatovatel-
ný slogan, který se rychle stal „hláškou“.
Zkuste vážně někde ve společnosti něko-
mu říct, že to myslíte upřímně. Myslím, že
to raději nějak opíšete. Takže kromě obli-
čeje si při vyslovení jména ČSSD vybaví
lidé i určitý slogan. Jaký slogan, jaká věta
je napadne, když se řekne ODS?

4. V médiích bu� jste nebo nejste.
A tím bu� jste nebo nejste v myslích lidí.
Billboardová kampaň premiéra Grosse
získala neuvěřitelný prostor. Byla všude,
každý se k ní vyjadřoval. Vyřádila se na ní
lidová tvořivost. Tisíce lidí si tuto lidovou
tvořivost posílali mailem. A tak i lidé, kte-
ří by si nikdy do počítače nedali politický
plakát, věděli a znali kampaň předsedy
ČSSD. Reakce ze strany ODS?

5. Nejhorší co se vám může v komuni-
kaci stát je to, když vám konkurent určuje
témata a vy na ně jen reagujete. Má-li
vaše káva lepší vůni než chu�, je potřeba,
aby média diskutovala o vůni, ne o chuti.
A to se právě podařilo S. Grossovi. Od
billboardové kampaně je to on, kdo urču-
je o čem se vedou politické diskuse. Na-
jednou se bavíme o politickém marketin-
gu, p.r., retušovaných fotografiích…
Skvěle odvedená pozornost zákazníků
tam, kde ji chce mít. „Bavme se o tom jak
vypadám, ne o tom, co říkám.“ A zde

jsme u hlavního problému současného
mediálního obrazu ODS. Je jím pasivita.
Není to ODS, která by určovala témata
diskusí, není to ODS, která by rozdávala
jako první údery na slabá místa protivní-
ka. ODS potřebuje získat převahu nad
konkurencí právě v této oblasti.

V 90. letech se možná mohlo zdát, že
o úspěchu politiků budou rozhodovat
nejvíce jejich krejčí a holiči. Domnívám
se, že tato doba je pryč. Na ulici leží téma-
ta, která se týkají života každého občana.
Dovolím si upozornit na podstatná z nich:

– Konec sociálního státu, konec jistot
a konec relativně bezstarostného blaho-
bytu Západu. Reakci lidí můžeme vidět
v masových vystoupeních, např. v Němec-
ku. Jsme línější, tlustší a méně pracovití
než konkurence z většiny světa. Co s tím?

– Bezpečnost. Aniž si to většina obča-
nů myslí, jsme ve válce. Jako člen klubu
bohatých. Až nepřítel udeří (a on zřejmě
jednou udeří) v naší ulici, co uděláme?

– Přistěhovalectví a jinakost. Je velký
rozdíl mezi politicky korektními diskuse-
mi v liberálních médiích a hospodskými či
rodinnými debatami.

Podobných témat je víc. Chtěl jsem
jen zdůraznit, že žijeme v politicky těhot-
né době. Politické strany toho zatím ne-
umí využít. Zapomínají, že volič si zvole-
ním určitého politika nekupuje jen jeho
servis. Ale také jeho úsudek a odvahu
úsudek prosazovat. Politika jako střet ide-
jí je tu zpátky ve své nejsyrovější podobě.
Mění se způsoby komunikace s voliči –
zákazníky. Nemění se podstata politiky:
tou je střet o moc nad budoucností. ODS
by měla na veřejnosti méně vystupovat
s tématy, která jsou úzce stranická.
Chcete-li získat zákazníka, mluvte s ním
o jeho problémech, ne o svých. To pak
souvisí i se slogany a vizuálními motivy
volební kampaně. Chceme-li po zákazní-
kovi, aby změnil banku, musíme mu na
jeho starostech i cílech vysvětlit, proč to
má udělat. Nestačí říkat, že jsme skvělá a
spolehlivá banka. Měli bychom mu srozu-
mitelně ukázat, co uděláme s jeho penězi
jinak a lépe než konkurence. Když píši
tento článek, nevím jak dopadnou volby.
Ani případný úspěch ODS ale neodstraní
problémy, o kterých jsem psal.

téma

NĚKOLIK OTÁZEK
NAD MEDIÁLNÍM
OBRAZEM ODS

KAREL KŘIVAN

analytik

SCHOPNOST ÚČINNĚ OSLOVIT VEŘEJNOST PATŘÍ OD DOB
ZAKLADATELŮ ANTICKÉ DEMOKRACIE K PŘEDPOKLADŮM
ÚSPĚCHU POLITICKÉ MYŠLENKY. V NAŠÍ DOBĚ „MEDIÁLNÍ
DEMOKRACIE“ TO PLATÍ MNOHONÁSOBNĚ.
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téma

Odpově� na tuto otázku nebude ni-
kdy jednoduchá ani jednoznačná. Komu-
nikace s voliči (a obecně s jakoukoli cílo-
vou skupinou) je složitý a hlavně dlouho-
dobý proces, ve kterém jsou volební bill-
boardy, plakáty a další akce pouze onou
pověstnou špičkou ledovce. Nebo také
šlehačkou na dortu, který si rozumná po-
litická strana dopřeje na oslavu vyvrchole-
ní svojí celoroční, koncepční, konsistentní
a dlouhodobě promyšlené komunikační
strategie.

Úspěšná komunikační kampaň je po-
každé tvořena součtem dovedností řady
velmi různorodých profesí. Řetěz těchto
dovedností sahá od důkladného výzkumu
politického trhu, analýzy cílových skupin
a strategického plánování až ke vhodným
kreativním nápadům a rozsáhlým tech-
nologickým dovednostem. Každý řetěz je
ale jen tak silný, jako jeho nejslabší člá-
nek. A tak nejednotná strategie, chybně
zvolená cílová skupina, nevhodný slogan
nebo rozmazaná a špatně retušovaná fo-
tografie mohou snadno zhatit i jinak dob-
rou přípravu. Pouze vhodné skloubení
všech součástí dává reálnou šanci na vý-
borný nebo alespoň slušný výsledek.

Nedílnou součástí tohoto řetězce jsou
výzkumy. A� už je budeme nazývat výzku-
my veřejného mínění nebo marketingo-
vými výzkumy, při kvalitním provedení
nám mohou přinést řadu cenných infor-
mací. Jací jsou příznivci jednotlivých poli-
tických stran? Jaké je jejich věkové slo-
žení, kupní síla, vzdělání ? Jaké mají po-
stoje, názory a chování? Jaké jsou jejich
každodenní rituály? Jaké výrobky kupují
a co si chtějí pořídit v nejbližší době?

Část odpovědí na tyto otázky přinesla
například nejnovější vlna výzkumu Brand
Power, který provedla agentura pro vý-
zkum trhu Tambor. Tento výzkum ma-
puje sílu více než 800 značek na českém
trhu a vztah veřejnosti k nim. Je doplněn
500 charakteristikami životního stylu a
socio-demografickými charakteristikami
jednotlivých skupin. Pro každou značku
definuje jádro věrných příznivců (tzv. mi-
lující a věřící), skupiny s nevyhraněným
názorem (váhající a nevěřící) a skupinu,
která se o danou značku nezajímá (tzv. ig-
noranti). Výzkum byl původně oriento-

ván na spotřební zboží a služby, avšak
v letošním roce do něj byly poprvé zahr-
nuty též politické strany a více než 30 na-
šich známých politiků.

ŽENY UPŘEDNOSTŇUJÍ
PETRU BUZKOVOU, MLADÍ
MAJÍ RÁDI IVANA LANGERA…

ODS, KSČM a ČSSD jsou jediné stra-
ny, které mají mezi svými příznivci vyšší
zastoupení mužů než žen. Obecně
můžeme konstatovat, že menší, mladší a
více experimentální strany a seskupení lá-
kají větší procento žen než mužů a mezi
jejich příznivci převažují právě ženy.

Mezi jednotlivci má nejvíce žen mezi
svými příznivci logicky Petra Buzková,
následovaná pány Ambrozkem a Zaorál-
kem. Naopak více mužských příznivců
mají K. Kühnl, C. Svoboda a I. Langer.

Největší procento mladých příznivců
ve věkových kategoriích 16–24 i 25–34 má
ve svém portfoliu ODS. Pokud dokáže
tyto příznivce udržet a vytvářet pro ně
i nadále atraktivní nabídku, lze konstato-
vat, že je v tomto ohledu velmi perspek-
tivní stranou. Na druhém konci spektra se
nachází KSČM s více než 30 % příznivců
ve věku 55–64 let.

Z politiků má největší procento příz-
nivců ve věku 16–24 let Ivan Langer, na-
opak velmi málo mladých příznivců
v tomto věku mají P. Dostál, P. Buzková a
trochu překvapivě i B. Sobotka. Naopak
starší lidé ve věku 55–64 let podporují
pány Filipa, Kalouska a Ransdorfa.

Největší procento pražských příznivců
mají Evropští demokraté, na Moravě má
své příznivce Strana za životní jistoty. Za-
jímavá je i situace Strany Zelených, která
má v Čechách 75 % příznivců a na Mora-
vě pouze 25 %.

MARKETINGOVĚ
ORIENTOVANÝ VÝZKUM

A POLITIKA

MAREK BUCHTA

konzultant

v oblasti marketingové

komunikace

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ KAMPANĚ POLITICKÝCH STRAN PŘED
PODZIMNÍMI KRAJSKÝMI A SENÁTNÍMI VOLBAMI ZNOVU

NASTOLILY OTÁZKU, JAK VHODNĚ PROPAGOVAT POLITICKÉ
STRANY A POLITIKY. PLAKÁTY S. GROSSE S JEDNODUCHÝMI

HESLY VYVOLALY ROZSÁHLOU DISKUSI O TOM, ZDA JE
I V TÉTO OBLASTI MOŽNÉ VOLIT POSTUPY A METODY BĚŽNÉ

PRO KOMERČNÍ VÝROBKY NEBO SLUŽBY.
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Mezi jednotlivci má nejvíce pražských
příznivců P. Buzková a I. Langer, nejmé-
ně pak Z. Škromach a R. Falber, který
naopak spolu s L. Ambrozkem má jako
jediný přes 40 % svých příznivců na Mo-
ravě.

Nejvyšší procento bohatých, v katego-
rii měsíčních rodinných příjmů nad 35 000
Kč, mají mezi příznivci Evropští demo-
kraté, v kategoriii vyšších příjmů od 25
000 Kč jasně dominuje ODS. V kategorii
nízkých měsíčních rodinných příjmů do 9
999 Kč má překvapivě nejvíce příznivců
US-DEU, následovaná logickým favori-
tem na toto umístění – KSČM.

Z jednotlivců má největší procento
příznivců v kategorii nízkých příjmů P.
Dostál, mezi bohatými je to naopak J. Zi-
eleniec a M. Topolánek.

KDO KUPUJE VÍNO, KDO
ČAJOVÉ PEČIVO A KDO
PRÁŠEK NA PRANÍ?

Výzkum dále odpovídá na otázky,
jaké charakteristiky životního stylu jsou
pro příznivce politických stran a jednotli-
vých politiků typické. Poskytuje ucelený
pohled na jejich postoje, názory a chování
ve společnosti, každodenní aktivity a ritu-
ály, nákupní zvyklosti i charakteristiku
sebe sama. Tyto údaje jsou velmi zajíma-
vé a vzhledem k tomu, že průzkum není
primárně zaměřen na tuto oblast, objevu-
jí se mezi nimi i některé velmi překvapivé
a inspirativní souvislosti.

Následující ukázka naznačuje, ve kte-
rých kritériích se tito příznivci nejvíce od-
lišují od průměru celé populace, tedy co
je pro ně nejvíce charakteristické.

Příznivci ODS o sobě prohlašují (kro-
mě očekávaných výroků: jsem pravicově
orientovaný; současná vláda je horší než
minulá), že je znepokojuje vliv znečištění
životního prostředí na zdraví jejich rodi-
ny, mají rádi sportovní auta, rychlost a
dobré oblékání. Vyznají se v investování
peněz a jsou tolerantní k homosexuálům.
Neradi si sepisují seznam věcí, které mají
nakoupit. Nadprůměrně používají kredit-
ní karty, Internet, počítač a jezdí do prá-
ce/školy autem. Chystají se koupit spor-
tovní vybavení, pořídit si leasing a důcho-
dové připojištění. Sami sebe popisují jako
náročné a stylové. V poslední době nad-
průměrně kupovali víno.

Naopak příznivci ČSSD kupovali
v poslední době nadprůměrně noviny a
čajové pečivo. Kromě toho, že věří sou-
časné vládě, se považují za vážné až od-
měřené, poněkud staromódní, ale i tra-
diční a vlastenecké. Zajímají se o politiku
a rádi sledují televizi. Méně než průměr
populace mají rádi homosexuály a myslí

téma
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téma

si, že se nadělá příliš řečí kolem práv zví-
řat. Do práce a školy jezdí více MHD.
Více než průměr populace si též pořizují
zboží na splátky.

Velmi vyhranění v názorech jsou příz-
nivci KSČM. Tvrdí, že nakupování už
dnes není žádná zábava, obávají se toho,
že by se mohli stát obětí trestného činu a
za nebezpečné považují i nakupování na
Internetu. Velmi vyhraněné názory mají
vůči reklamě. Méně umí s počítačem.
Rádi se drží při zemi a považují se za zod-
povědné a vlastenecké.

Příznivci KDU-ČSL se považují za
nadprůměrně dobré organizátory. Ve
volném čase se vzdělávají, chodí do příro-
dy, zajímají se o politiku. Za důležitou
považují rodinu. Své zvyky označují jako
poněkud staromódní, méně než průměr
populace mají rádi homosexuály, umí šet-
řit s penězi a považují nákupy na Interne-
tu za riskantní. V poslední době více než
většina populace koupili prášek na praní
a aviváž.

CHCI SI KOUPIT AUTO,
HODINKY A PISTOLI…

Příznivci čtyř našich nejpopulárnějších
politiků mají tyto charakteristiky:

Příznivci S. Grosse se nejvíce obávají
terorismu a s chutí přesvědčují ostatní
o svém mínění. Znepokojuje je znečištění
a dali by větší pravomoci policii. Za
důležité považují i děti a manželství.
Chtějí si pořídit životní pojištění a mobil
s předplacenou kartou. Jsou starostliví,
citliví, tradiční a solidární.

Příznivci političky Petry Buzkové
považují děti v manželství za to nejdů-
ležitější, důvěřují naší vládě a rádi si při-
platí za výrobky a služby, které ulehčují
život. Záleží jim na rodině a na zdravé
výživě. Méně toho ví o investování a nad-
průměrná část z nich si pořídila zboží na
splátky. Jsou pečliví, nároční a starostliví.

Samozřejmě pravicově orientovaní
jsou příznivci M. Topolánka. Při nákupu
se hodně řídí reklamou a údaji na obalu
výrobku; nesouhlasí ale s reklamou zamě-
řenou na děti. Rádi přijímají zodpověd-
nost a starají se o rodinné finance. Vlastní
spořící účet a zvažují investici do podílo-
vých fondů. Plánují koupi domácích spot-
řebičů, automobil nebo hodinek.

Zajímavý profil mají též příznivci Iva-
na Langera. Mají zájem o aktuální zpra-
vodajství ze světa, z domova i ze sportu a
záleží jim na ochraně jejich osobních úda-
jů. Dávají důraz na rodinu a děti a tvrdě
pracují. Sami sebe označují za úctyhodné
a náročné, ale i milující a láskyplné.
Uvažují o koupi digitální kamery, domá-
cího kina a chtějí investovat do důchodo-
vého a stavebního spoření.

ZÁVĚREM

Tolik tedy malá ukázka z jednoho vý-
zkumného projektu. Jak je vidět, i v oblas-
ti politiky lze marketingově orientované

průzkumy využít. Znalost těchto dat
můžet přispět k lepšímu poznání volič-
ských skupin a následně i lepší komunika-
ci. Ale jak řekl Goethe: „Nestačí vědět,
vědění se musí použít.“
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Výzkum BrandPower je reprezentativní
kvantitativní výzkum mapující vztah ke
značkám ve vazbě na životní styl a sociode-
mografické charakteristiky. Testuje 800
značek na českém trhu, 50 komoditních ka-
tegorií a doplňuje je 500 charakteristikami
životního stylu a socio-demografickými
charakteristikami cílových skupin jednotli-
vých značek. V jedné vlně je dotazováno
vždy 1000 respondentů ve věku od 16–64
let. Výzkum BrandPower je upraven pro
podmínky středoevropského trhu a plně od-
povídá výzkumným standardům SIMAR a

ESOMAR. Více informací o výzkumu na
www.brandpower.cz.

Výzkumná agentura Tambor s. r. o.
je jednou ze 7 největších agentur pro prů-
zkum trhu v ČR. Tambor nabízí komplexní
služby v oblasti výzkumu a disponuje ši-
rokou celorepublikovou sítí tazatelů a nej-
modernějším vybavením pro různé druhy
výzkumů. Kromě České republiky má
svoje pobočky též na Slovensku, v Polsku
a Ma�arsku. Agentura je členem profes-
ních organizací SIMAR a ESOMAR. Více
informací o agentuře na www.tambor.cz.
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PETR TLUCHOŘ

poslanec PČR

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

PŘÍLIŠ HLUČNÁ PRIVATIZACE

Začalo to úplně nevinně. Jeden posla-
nec ČSSD nechal rozdat ve sněmovně
svůj návrh, kterým vpašoval do zákona
o omezení hluku (!) paragraf, jenž má
krajům zakázat převod nemocnic na ak-
ciové společnosti. Nebudu se zde zabývat
ústavností takovéhoto bezprecedentního
prolomení práv vlastníka. Pokusím se za-
myslet nad věcnou podstatou problému.

Socialistická vláda předala na počátku
loňského roku krajům zadlužené nemoc-
nice, povětšinou v zoufalém stavu. Kraje
musí tuto situaci řešit a socialisté jim jen
házejí klacky pod nohy. Takový postoj
komplikuje řešení a prodlužuje období,
kdy ředitel nemocnice nemá žádnou,
nebo jen minimální odpovědnost za vý-
sledek své práce, což je pro něj jistě dob-
ře, ale pro systém, kraj a pacienty je to ka-
tastrofa.

ČSSD s oblibou prezentuje převod
nemocnic na akciové společnosti jako pri-
vatizaci, a záměrně tak mate veřejnost.

To jsou dvě naprosto odlišné záležitosti.
Při privatizaci přechází majetek na jiného
vlastníka, například ze státu či kraje na
soukromníka, zatímco přechod příspěv-
kové organizace na akciovou společnost
znamená pouze změnu právní formy
podniku, vlastník zůstává stejný. Trans-
formace nemocnic z příspěvkové organi-
zace na akciové společnosti má celou
řadu předností. Akciová společnost je
ustálenou právní formou s jasně defino-
vanými parametry, orgány a zodpověd-
ností. Každá nemocnice by získala pře-
hledné řídící orgány s jasnou odpověd-
ností. Musela by vést standardní účetnic-
tví s povinností vnitřní kontroly a externí-
ho auditu.

Podle ČSSD je zisk ve zdravotnictví
nemorální. Ministryně zdravotnictví pro-
hlásila, že se nemůže smířit s tím, že
„bude někdo ležet v obchodní společnos-
ti, kde se vlastně bude obchodovat s jeho
zdravím a jeho životem“. Nelze se neze-

ptat, jak se smiřuje s návštěvou u svého
obvodního lékaře či zubaře. Ti zcela ne-
pochybně poskytují jako soukromé sub-
jekty kvalitní zdravotní péči. Zisku dosa-
hují téměř všechny subjekty zúčastněné
ve zdravotnictví. Zisk je pro ně hybnou si-
lou, která je nutí k co nejlepším službám
pacientům. Opravdu je něco špatného na
tom, když nemocnice dobře pečuje o své
pacienty-klienty, dobře hospodaří, vytváří
zisk a ten investuje například do obnovy
přístrojového vybavení?

Co bude dalším krokem, když socia-
listé stále hlasitěji křičí, že nechtějí trh,
konkurenci a zisk ve zdravotnictví? Doč-
káme se toho, že například do návrhu zá-
kona o evidenci psů vpašují paragraf
o znárodněni privátních ambulancí ob-
vodních lékařů? Nebo se v zákoně o re-
gistrovaném partnerství objeví vyvlastně-
ní lékáren? Pak už by mohly být na řadě
obchody s potravinami a výstřel z nějaké
velké lodě.

IVAN TÝLE

starosta Nového Jičína

NAŠE MALÉ BĚLORUSKO

Na letošní konferenci Forum 2000
nám bývalý český prezident Václav
Havel pěkně zkritizoval nedemokra-
tické politické poměry v současném
Bělorusku.

Proč však chodit až tak daleko?
Naše „malé Bělorusko“ přece posky-
tuje dostatek prostoru pro to samé.
V čem se liší náš Myslímtoupřímně
spolu s panem policejním preziden-
tem Jiřím Kolářem (jeho výrok, že kdo
má čisté svědomí, nemusí se bát poli-
cejních odposlechů, je opravdu pozo-
ruhodný) od svého velkého bratra Lu-
kašenka?

Který opravdu demokratický stát
umožňuje špiclování svých občanů?
Jak je možné, že téměř bez většího záj-
mu médií projde zpráva o tom, že

představitel nejsilnější české opoziční
strany byl tři měsíce před významnými
krajskými a senátními volbami odpo-
sloucháván.

To, že mu policie, která byla sho-
dou okolností v té samé době štědře
obdarována, zkontroluje bez zjevného
důvodu soukromé konto, asi aby zjisti-
la výši kontokorentu umožňující zaslat
10 000 000 korun jako úplatek, je též
alarmující.

Pocity nevolnosti ve mně vyvolává
i představa, že mi v této zemi mohou
být odposlouchávány celé dlouhé ho-
diny soukromé telefonické hovory,
aniž bych patřil do okruhu podezře-
lých osob. Stačí k tomu, že jsem něko-
ho veřejně známý a následně se může
někdo pitvat v mém soukromí a znát

moje intimní tajemství (jak vhodný
nástroj pro další zpracování formou
vydírání).

Každá totalita a nesvoboda začíná
tolerováním a přehlížením maličkostí.
V zájmu svobody a demokracie je pře-
ci jedno, že se to děje třeba někomu,
kdo mi není sympatický.Vždy� totalit-
ní mašinérie po získání síly nerozlišuje
(jako to už dokázal například Josef
Visarionovič Stalin) a semele kaž-
dého, kdo se jí postaví do cesty.

Dneska je to Mirek Topolánek, zít-
ra třeba já nebo ty.

aktuálně
KRAJE/OBCE
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Dnes už snad každý trochu soudný
člověk cítí, že ekonomika v podání sociál-
ní demokracie se blíží téměř k programo-
vým ideálům komunistické strany.Přede-
vším v tom, že všichni občané by měli být
(pokud možno), závislí na státním roz-
počtu a tím zvyšovat voličský potenciál so-
ciální demokracie z vděčnosti za „zvyšo-
vání životní úrovně“ o řádově několik in-
flačních stokorun ročně. Vnímáme bobt-
nající státní správu, házení klacků pod
nohy podnikatelům a zvyšující se počty
nemotivovaných nezaměstnaných.Tako-
vé ekonomické „reformy“ socialistů, včet-
ně zvyšování daní, znamenají především
decimování drobných a středních podni-
katelů. V této souvislosti mě dále napada-
jí dvě historické podobnosti. První – eko-
nomická, je ze 70. let dvacátého století ,

kdy se ve Francii chopily moci levicové
vlády. Myslím, že bez skrupulí můžeme
říci , že ekonomika Francie se z levicové
politiky socialistů a komunistů úplně ne-
vzpamatovala dodnes. Druhá – politická
je z Československa v roce 1948. Tehdy
ministři sociální demokracie a takzvaně
nezávislí ministři pomohli komunistům
provést mocenský převrat v únoru 1948 a
stáli u zrodu komunistické moci u nás.
Nechci být pesimistou, ale rozhodně ne-
škodí si tyto historické mezníky připome-
nout v době , kdy ministr Škromach zcela
nepokrytě a s úsměvem do kamery hovoří
o vzájemné podpoře s komunisty mini-
málně v senátních volbách, kdy premiér
Gross v televizní debatě mluví o „tyjátru“
ze strany ODS kvůli takové maličkosti,
jako je deset tisíc odposlechů. Podobně

další politické indicie sociálních demo-
kratů, jako vyvlastňování půdy ve státním
zájmu nebo návrh odkupu soukromých
lékařských zařízení do majetku státu, mě
rozhodně nenechávají klidným. Je zřej-
mé,že uvnitř sociální demokracie existuje
významná skupina pro kterou spolupráce
s komunisty při držení moci je přijatelná a
reálná.Existuje zde podobnost mocen-
ských cílů a podobnost metod jejich pro-
sazování.Tato osudová přitažlivost je ne-
bezpečná v zemi,kde významná část ob-
čanů preferuje iluze kolektivních jistot
před osobní svobodou. Možná, a k mé
lítosti, si někteří lidé už zvykli, nad defici-
ty socialistických rozpočtů a otázkami:
„Kdo to zaplatí?“ mávnout rukou.Nene-
chme je zvykat si mávat rukou nad naší
svobodou.

MILAN CABRNOCH

poslanec Evropského

parlamentu

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

VLADIMÍR ŠPIDLA
ZKLAMAL – NEPŘEKVAPIL

RADIM FIALA

radní města Prostějova

MRAZIVÉ PODOBNOSTI

aktuálně
KRAJE/OBCE

V Evropském parlamentu proběhla
slyšení kandidátů na členy nové Barroso-
vy Evropské komise. Shodou okolností
byl prvním právě český kandidát, done-
dávna premiér ČR a předseda vládní
ČSSD Vladimír Špidla.

Slyšení proběhlo za velkého zájmu
médií. Dokonce jej v přímém přenosu
i českým divákům zprostředkovala Česká
televize. Zájem poslanců byl relativně
menší, zvláště na počátku slyšení. Vystou-
pení Vladimíra Špidly mne nepřekvapilo.
Odpovědi byly ploché, prázdné, nevýraz-
né, velmi obecné. Dá se říci, že kandidát
posluchačům nesdělil nic. Odpovídal vel-
mi obecně, bez projevů vlastního zájmu či
bez toho, že by dal posluchačům nahléd-
nout do svých plánů.

Někteří členové výboru označili do-
konce odpovědi Vladimíra Špidly za pod-
vod. Uvážíme-li, že se kvůli slyšení sjeli ze
všech koutů Evropy, není se čemu divit –
na většinu otázek obdrželi odpovědi typu:

„budu se o to zajímat, tuto oblast poklá-
dám za prioritu, seznámím se s tímto
problémem“. Žádná konkrétní odpově�
typu „můj názor je takový a makový,
předložím takový návrh do tehdy a tehdy“
se nekonala. Po ukončení slyšení jsem se
ptal kolegů, s čím v projevu pana Špidly
souhlasili či nesouhlasili. Odpově� –
Špidla neřekl nic, s čím by se dalo souhla-
sit, ale také nic, s čím by se souhlasit neda-
lo. Zkrátka – velmi formální a vpravdě
ztracené tři hodiny.

Opakuji, že nejsem překvapen. Naše
země, respektive tato vláda, nevyslala do
EU odborníka, který se na takovou práci
léta připravoval. Nevyslali jsme do Bruse-
lu člověka, který problematiku EU zná a
je připraven v ní pracovat. Místo evrop-
ského komisaře posloužilo ČSSD celkem
náhodou k vyřešení Nerudovské „kam
s ním?“.

Vladimír Špidla jistě problematiku za-
městnanosti, sociálních věcí a rovných

příležitostí dobře zná. Vždy� pracoval ně-
kolik let jako ředitel úřadu práce, potom
dva roky předsedal sněmovnímu výboru
pro sociální politiku, čtyři roky šéfoval mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí a dva
roky předsedal vládě. O to větším překva-
pením je prázdnost a formálnost téměř
všech jeho odpovědí. Během slyšení vypa-
dal, že na něho doléhá velká odpověd-
nost, kterou přijal, a že nechce poslancům
dát žádnou záminku k nesouhlasu či pří-
mé konfrontaci. Prostě se necítí jistý a
obává se sporu.

Pozici ČR v EU náš kandidát na
komisaře neposiluje. Nakonec ale bude
zřejmě Špidla spolu s celou komisí Parla-
mentem díky předchozím politickým do-
hodám akceptován. Nestane se tak ev-
ropským komisařem proto, že by na české
politické scéně uspěl, ale právě proto, že
na ní neuspěl.



C
E

V
R

O

1010

MICHAL KADLEC

místopředseda

jihomoravské ODS

hyde park

DALŠÍ KROK
K SOCIALISMU

Sociální demokracie vyrazila do boje
o voliče s billboardovým heslem Stop pri-
vatizaci nemocnic, u nás na jižní Moravě
společně s tváří Zuzany Domesové, kan-
didátky ČSSD na hejtmanku.

Na první pohled a „první přečtení“
dodává výše zmíněná věta privatizaci ná-
dech něčeho nekalého, nečestného, ne-
průhledného a hlavně nevýhodného pro
občany. Heslo se snaží vnutit dojem, že
jakákoli jiná právní forma, než současná
příspěvková, případně navrhovaná nezis-
ková, je pro zmiňovaná zdravotnická zaří-
zení špatná, hazardující se zdravím obyva-
telstva a do záhuby vedoucí. ČSSD již
podniká kroky k tomu, aby byl přijat zá-
kon zakazující převod nemocnic, které
mají ve správě kraje, na akciové společ-
nosti. O mimořádně eminentním zájmu
zavést státní kontrolu ve zmiňovaných
zdravotnických zařízeních svědčí fakt, že
byl tento návrh novely připojen k zákonu
o hluku.

Pokusím se vyvrátit tento vnucující se
dojem z pohledu konzumenta a uživatele
zdravotních služeb, nikoli z pohledu od-
borníka a experta.

Jako první mě napadá otázka cui
bono, čili v čí prospěch? Komu má pros-
pět fakt, že se ČSSD snaží posílit státní
kontrolu v nemocnicích? Ve prospěch
pacienta a v zájmu ochrany jeho zdraví?
To by přece měla k tomuto záměru dolo-
žit podrobnou studii: 1. o rapidním zhor-

šení či nekvalitních službách zdravotních
zařízení, která již právní formu změnila;
za 2. analýzu, jaký dopad by měla změna
právní formy na nemocnice, které by se
měly v budoucnu transformovat. Ve
prospěch krajů? To by je přece před ne-
dávnem těmto územním celkům nepře-
dávala. Nemluvě o hospodářském stavu
většiny předávaných nemocnic. Za úče-

lem zprůhlednění účetnictví? Opět vedle,
protože právě akciové společnosti mají
podstatně průhlednější hospodaření na
rozdíl od stávajících příspěvkových orga-
nizací. Zbývá tedy poslední cui bono – ve
prospěch státu?

Je pozoruhodné, že aktivita spočívající
v zabránění transformace byla ministryní
zdravotnictví Emmerovou probuzena
k životu pár týdnů před krajskými volba-
mi, přičemž některé kraje začaly nemoc-
nice transformovat na akciové společnos-
ti již před rokem. Logicky vyvstává otáz-
ka, proč se nepočkalo na výsledky hospo-
daření takto transformovaných nemocnic
a jejich porovnání s sebou samými před
transformací či s ostatními netransformo-
vanými (příspěvkovými)? A teprve poté,

na základě srovnání, by se v této aktivitě
bu� pokračovalo, nebo se zastavila a hle-
dalo by se jiné řešení. Te� to ovšem půso-
bí dojmem účelově vyvolat spor, nebo�
většina krajů má ve vedení právě ODS.
A právě ODS dává přednost osobní zod-
povědnosti před kolektivismem, osobním
zájmem před schováváním se za rozhod-
nutí někoho „tam nahoře“, jednoduchos-
ti před účelovými složitostmi.

Celá tato aktivita, kterou se ČSSD
zřejmě snaží zvýšit si své preference do
krajských voleb, působí dojmem laciného
levicového populismu, který se neustále
snaží vzbuzovat nedůvěru vůči soukromé-
mu vlastnictví. A co je horší – za tím vším
jsou vidět sílící tendence zásahů státních
orgánů všude tam, kde je to jen trochu
možné. Jako argumenty pro zavedení ta-
kové kontroly jsou uváděny různé „tune-
lářské“ příběhy a předpokládané touhy
rychlého zbohatnutí různých podnikatelů.
Pravda, ukázat na kvalitní, životaschopné
a prosperující organizace vzešlé právě
z privatizace se v současné době ČSSD
prostě nehodí.

Pokud vyjde záměr ČSSD zvýšit státní
dohled v nemocnicích, nebudou o jejich
bytí či nebytí rozhodovat logicky pacienti
svojí poptávkou, spokojeností a na zákla-
dě dostupnosti a kvality nabízených slu-
žeb. O jejich přežití bude rozhodovat stát
za naše peníze. Další krůček k socialismu
je na dosah.

Celá tato aktivita, kterou se
ČSSD zřejmě snaží zvýšit si své
preference do krajských voleb,
působí dojmem laciného levico-
vého populismu.
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NOVÝ ROČNÍK
LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ

AKADEMIE ODSTARTOVAL

Třetí a čtvrtou říjnovou sobotu odstar-
toval v Praze a Olomouci druhý ročník
Liberálně-konzervativní akademie. Více
než šest desítek posluchačů z celé České
republiky zasedlo do lavic, aby si poslech-
lo první přednáškové bloky. Ještě před
tím je však pozdravili předseda správní
rady CEVRO Ivan Langer a zástupce or-
ganizace, bez jejíž finanční pomoci by se
akademie nemohla konat, ředitel pražské
kanceláře Nadace Konrada Adenauera,
Stefan Gehrold.

Akademie se letos představuje několi-
ka novinkami. První jsou dvě místa koná-
ní. Po loňských zkušenostech se strastipl-
ným dojížděním především moravských
posluchačů se letos CEVRO rozhodlo vy-
jít vstříc tím, že kromě hlavního města
zvolilo jako druhé místo konání předná-
šek Olomouc. Tedy město, do něhož to
mají přibližně stejně blízko i daleko poslu-
chači z různých koutů Moravy a Slezska.

Druhou novinkou je rozvržení před-
nášek. V prvním ročníku akademie pro-
bíhala tak, že posluchači absolvovali osm
přednáškových bloků, které se skládaly
vždy z jedné přednášky z každého z pěti
kursů. Letos však jeden kurs přibyl a
přednášky probíhají na dvou vzdálených
místech. Osm bloků proto zůstává, ale
jsou členěny tak, že v jeden den poslucha-
či absolvují přednášky pouze ze dvou kur-
sů. Tato situace je výhodná i tím, že poslu-
chači lépe poznají své lektory, kteří k nim
promlouvají po delší čas. A tak se otevírá
podstatně širší prostor pro eventuální dis-
kuse, jež byly i v loňském roce nejvíce
oceňovanou částí akademie.

Třetí novinkou je zařazení nového
kursu. Jde o kurs politického marketingu,
jehož garantem je zkušený marketingový
odborník Marek Buchta. Součástí tohoto
kursu bude mj. zhodnocení možností
použití marketingových metod v politice
a řízení politických stran, otázky týkající
se výzkumů veřejného mínění a jejich
využití v politice, přípravy a realizace rek-
lamní kampaně, budování politických
značek či základy public relations a vzta-
hů s médii. Stávající kurs komunikace a
veřejné prezentace, do něhož byly někte-
ré zmíněné problémy v loňském roce za-
členěny, se tak bude moci více zabývat

praktickým nácvikem prezentačních do-
vedností pod vedením jeho garanta Jiřího
Frgala a jeho kolegů – psychologů.

V úvodním říjnovém bloku obě skupi-
ny absolvovaly nejprve přednášky z poli-
tologie, jež se dotýkaly podstaty a obrany
politiky a vybraných problémů moderní
demokracie. Přednášel garant kursu –
profesor politologie na Univerzitě Karlo-
vě, autor řady knih a textů a dlouhodobý
spolupracovník CEVRO Miroslav No-
vák. Odpoledne následovaly tři přednáš-
ky z práva. Nejprve byli posluchači sezná-
meni se základním členěním práva a vy-

branými principy práva. Poté následovaly
přednáška o soudním systému a soukro-
mém právu v České republice. V Praze
přednášela garantka kursu – docentka
pražské Právnické fakulty Alena Macko-
vá, v Olomouci ji zastoupil právní expert
Parlamentního institutu a šéf katedry prá-
va z Vysoké školy finanční a správní Petr
Kolář.

Listopadový blok bude dvoudenní.
Posluchači při něm absolvují první před-
nášky, resp. semináře z kursů komunika-
ce a veřejné prezentace a politického
marketingu.

Start druhého ročníku akademie v Praze

Liberálně-konzervativní akademie poprvé v Olomouci
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PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO
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CEVRO POKRAČOVALO
V PŘÍPRAVĚ KRAJSKÝCH
KANDIDÁTŮ

V pátek a sobotu 1.–2. října CEVRO
pokračovalo v přípravě krajských kandi-
dátů ODS. V pátek se uskutečnily dva se-
mináře: v dopoledních hodinách seminář
pro kandidáty Středočeského kraje, od-
poledne pak v Brně pro kandidáty jiho-

moravské. Sérii seminářů zakončilo set-
kání v Plzni, kterého se zúčastnili kandi-
dáti z Plzeňského i Ústeckého kraje.

Semináře měly dvě části. V první části
se kandidáti připravovali na zvládnutí ne-
lehké úlohy, kterou sehrají ve volební

kampani. Pod vedením zkušených psy-
chologů a specialistů na komunikaci a ve-
řejnou prezentaci Jiřího Frgala a Mileny
Blahákové absolvovali teoretickou i prak-
tickou přípravu na veřejná vystoupení.
V rámci přípravy kandidáti také diskuto-
vali o řadě otázek, které mohou v kampa-
ni dostat a o tom, jak na ně nejlépe odpo-
vědět.

Druhá část přípravy byla soustředěna
na tři aspekty krajské politiky. Právníci
Petr Kolář a Jiří Pospíšil ve svých před-
náškách připomněli, jaké je ústavní posta-
vení krajů, pravomoci jednotlivých kraj-
ských orgánů, role zastupitelů a nezapo-
mněli ani na zahraniční zkušenosti s regi-
onální politikou, které by mohly naší kraj-
ské reprezentaci poskytnout mnohé ná-
měty např. k zákonodárným iniciativám.
Ekonomka Jaroslav Kypetová se ve svých
přednáškách soustředila na problematiku
krajských financí a rozpočtů. Na konkrét-
ních příkladech ilustrovala nepříliš š�ast-
né řešení tohoto problému. Zkušený lek-
tor z Institutu pro strukturální politiku Jiří
Pstružina se zabýval řadou problémů spo-
jených s jejich čerpáním. Všechny před-
nášky byly vždy doprovázeny živou disku-
sí, do níž se zapojili mnozí přítomní kan-
didáti, včetně řady zúčastněných kraj-
ských radních.

SEDM SEMINÁŘŮ PRO 130
KANDIDÁTŮ

Všech sedmi seminářů, které CEV-
RO v září a na začátku října uspořádalo,
se zúčastnilo na 130 kandidátů z deseti
krajů. Když připočteme dva jarní seminá-
ře pro krajské lídry a zástupce volebních
štábů, dojdeme k celkovému číslu 150
účastníků. Celý projekt podpořila finanč-
ně Nadace Hanse Seidla.

Všichni krajští kandidáti ODS navíc
obdrželi příručku zvanou „Průvodce kraj-
ského pravicového kandidáta“, kterou
CEVRO při příležitosti letošních voleb
vydalo. Účastníci seminářů pak jako dá-
rek za svoji aktivitu získali také druhou
novou publikaci CEVRO – knížku Jiřího
Frgala a Hany Svobodové „Mozaika ko-
munikace“.

Školení jihomoravských krajských kandidátů v Brně

Poslanec a stínový ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil přednáší
krajským kandidátům na jejich školení v Plzni.
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LADISLAV MRKLAS

ředitel CEVRO ČTYŘI ROKY KRAJSKÉ POLITIKY V ČR

Ve středu 13. října pokračovalo v Os-
travě diskusní fórum Modrý dům, tedy
série diskusních podvečerů pořádaných
CEVRO ve spolupráci s moravskoslez-
skou ODS. Tématem říjnového fóra byly
zkušenosti z prvních čtyř let fungování
krajské úrovně politiky v naší zemi.

Účast v diskusi přijali hejtman Morav-
skoslezského kraje Evžen Tošenovský a
politolog Miroslav Mareš z brněnské Fa-
kulty sociálních studií Masarykovy uni-
verzity. Oba hosté pochopitelně prezen-
tovali zcela odlišné úhly pohledu na celou
problematiku. Na úvod diskuse moderá-
tor přednesl tezi Bohumila Pečinky o „fe-
deralizaci“ české politiky a zejména ODS
a vyzval oba přítomné k reakci na ni.

Evžen Tošenovský ve svém příspěvku
zdůraznil komplikovanost situace, v jaké
se ocitla po minulých krajských volbách
ODS. ODS, která až do té doby vznik
krajů v jejich nynější podobě odmítala, se
ze dne na den stala politickou stranou se
zastoupením ve vedení všech krajů a nej-
větším vlivem na utváření tohoto stupně
samosprávy. Vládní sociální demokracie,
která byla naopak příznivcem regionali-
zace, se po volbách ocitla v situaci přesně

opačné. A proto se začala ke krajům cho-
vat velmi macešsky, což se odrazilo pře-
devším v otázce jejich financování, která
doposud není uspokojivě řešena. ODS se
dle E. Tošenovského pustila do „budová-
ní krajů“ s velkou vervou a výsledkem její
práce je stabilizace i velmi slušné zakotve-
ní krajské politiky. A to nejen na úrovni
veřejné správy, ale také na úrovni politic-
kých stran. K tezi Bohumila Pečinky E.
Tošenovský poznamenal, že s ní „možná
až paradoxně souhlasí“, přičemž za plat-
nou ji považuje především v případě
ODS, která dnes na celostátní úrovni po-
strádá osoby ve výkonných funkcích. Na-
proti tomu hejtmani za ODS jsou dle jeho
názoru „velmi silnými politickými figura-
mi“ a jejich síla ještě poroste s postupují-
cím etablováním krajů.

Miroslav Mareš se ve svém příspěvku
zabýval především problémem ODS, kte-
rá je dnes na celostátní úrovni v opozici a
v krajích vládne. To je podle něj zdrojem
určitého rozmělňování jejího obrazu jako
opoziční strany. V ostatních aspektech
Miroslav Mareš víceméně souhlasil se
svým předřečníkem. K výše zmíněnému
názoru Bohumila Pečinky brněnský poli-

tolog poznamenal, že jej považuje za cel-
kem logický. Na druhé straně však nevidí
žádné akutní nebezpečí parcelování či
oslabování státu, a to paradoxně právě
proto, že vládne ČSSD s velmi malým za-
stoupením v čele krajů.

Následná diskuse se točila kolem fi-
nančních aspektů fungování krajů, vztahů
krajů a obcí, otázek spojených s čerpáním
financí z evropských fondů, zastoupením
krajů na evropské úrovni i praktických
zkušeností dalších zúčastněných zastupi-
telů.

V neposlední řadě přišla na řadu aktu-
ální otázka vstupu komunistů do kraj-
ských rad. Moravskoslezský hejtman zdů-
raznil, že přizvání KSČM ke spolupráci ze
strany ODS je zcela vyloučené. To samé
se však nedá říci o ČSSD a po zkuše-
nostech z Ostravy a dalších měst ani
o KDU-ČSL či uskupeních nezávislých.

Ještě před touto diskusí stihnul Miro-
slav Mareš přednášet a diskutovat o poli-
tickém extremismu a terorismu v ČR.
Jeho přednášky na půdě Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity se zúčastnilo
více než padesát studentů a pedagogů.

V pondělí 11. října 2004 uspořádala
Liberálně-konzervativní akademie CEV-
RO ve spolupráci s Regionálním klubem
Mladých konzervativců v Prostějově takř-
ka celodenní setkání studentů a členů
Mladých konzervativců a ODS s význam-
ným českým konzervativním teoretikem,
ředitelem Občanského institutu MUDr.
Romanem Jochem. Jeho návštěva v jed-
né z hanáckých metropolí byla rozdělena
do tří bloků – v tom prvním absolvoval
Roman Joch besedu se studenty Gymná-
zia Jiřího Wolkera nad tématem Konzer-
vatismus a/nebo liberalismus na prahu 21.
století. V rámci téměř dvouhodinového
setkání se známý český odborník dotkl
geneze obou těchto ideových soustav,
stejně jako jejich odlišností od ideologie
protikladné - socialismu. V závěru se dos-

talo i na potraty či legalizaci měkkých
drog.

Po zajímavém dopoledni čekala na
Romana Jocha druhá část jeho programu
v městě oděvů – přijetí u starosty města
Jana Tesaře (ODS) a prohlídka prostě-
jovské radnice.

V poslední třetině své návštěvy se Dr.
Joch setkal v kavárně Národního domu
se členy pořádající organizace a Občan-
ské demokratické strany (ODS), kde
s nimi debatoval nad různými problémy
dneška – od dětských přídavků, svazků
homosexuálů, euthanasií, přes vstup Tu-
recka do Evropské unie, smysl existence
českého Senátu až k americkým prezi-
dentským volbám.

„S akcí panovala všeobecná spokoje-
nost. Jsme rádi, že se nám tak významné-

ho člověka podařilo do Prostějova přivést.
Navíc i Roman Joch přiznal, že je v na-
šem městě poprvé, proto i pro něj snad
byla návštěva přínosem,“ zhodnotili akci
její organizátoři.

Návštěva Romana Jocha byla členy
prostějovských Mladých konzervativců
pojata jako vstupní výklad k dlouhodobé-
mu projektu, který prostějovská pravico-
vá mládež rozbíhá v polovině listopadu.
Pod názvem „Liberalismus versus konzer-
vatismus“ půjde o přednášky a besedy
k tématům, která hýbou současným etic-
kým diskurzem – potraty, euthanasie,
trest smrti, legalizace měkkých drog a re-
gistrované partnerství. Jako první se bu-
dou řešit svazky homosexuálů.

ROMAN JOCH NAVŠTÍVIL PROSTĚJOVMILADA SOKOLOVÁ

předsedkyně MK Prostějov

o cevro
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HAUS RISSEN
4.–8. ŘÍJEN 2004

KAREL NOVÁK

univerzitní profesor

Mezinárodní institut pro politiku a
hospodářství v Hamburku uspořádal ve
výše uvedeném termínu seminář na téma
Rozšířená Evropská unie – nové výzvy.
Jako cílovou skupinu vybrali organizátoři
prostřednictvím CEVRO necelé dvě de-
sítky převážně mladých frekventantů
z České republiky. Sídlo institutu, kom-
plex Haus Rissen, oslavilo letos padesáté
výročí své činnosti a uvedený seminář byl
jen jednou z mnoha akcí v tomto jubilej-
ním roce. Pokud všechny proběhly stejně
důstojným způsobem, je třeba smeknout.

Organizátoři zvolili téma semináře ak-
tuálně a již při čtení programu bylo cítit,
že k němu přistoupili velmi zodpovědně.
Připravili celkem l7 přednáškových bloků,
v nichž se vystřídalo osm vysoce kvalifiko-
vaných lektorů. Ti nejen probrali Evropu
z mnoha úhlů pohledu, ale zabývali se
i problematikou globalizace, vývojem
v Iráku a na středním východě z pohledu
Evropy, mezinárodním terorizmem i pre-
zidentskými volbami v USA a jejich do-
padem na transatlantické vztahy. Přes-
tože se na řečništi vystřídali jak velmi zku-
šení a renomovaní , tak i mladí lektoři,
každá přednáška byla řádně připravena a
pomůcky (mapy, projekce, doplňující pí-
semné materiály) byly na velmi dobré
úrovni.

Jiná věc je samotný obsah přednášek.
S většinou českých účastníků jsme se
shodli na skutečnosti, že jsme překvapeni

až zaskočeni mnohými názory řečníků.
Nejde snad ani o to, zda významná část
z nich evidentně vycházela z pozic, které
by u nás byly považovány za středové až
levicové . Vždy� není nezajímavé sezná-
mit se s tím , jak argumentuje německá
levice. Spíše jde o to, že samotná historic-
ká východiska, kterými většina přednáše-
jících zahajovala svůj výklad, byla některý-
mi řečníky pojímána dosti odlišně, než je
zvykem u nás i jinde mimo Německo.
Odlišná historicko-geografická a historic-
ko-politická východiska pak samozřejmě

též nezřídka vedla k závěrům, které pro
nás byly přinejmenším překvapivé. Tak
například zahrnutí Moldávie, Ukrajiny,
Běloruska a dokonce i Sankt -Peterburgu
do střední Evropy spolu s Beneluxem, se-
verní Itálií a samozřejmě Německem jako
nejsilnějším subjektem v tomto prostoru
anebo tvrzení, že G. Bush jr. byl od skon-
čení třicetileté války první, kdo zahájil vál-
ku v rozporu s tehdy (r.1648) přijatými
konvencemi. V diskusi jsme byli nuceni
upozornit, že vedle jiných nelze zapome-
nout na Bedřicha Velikého, Bismarcka či
Hitlera, stejně jako na skutečnost, že jsou
nám známy Putinovy úvahy přesunout
hlavní město Ruska z Moskvy do S. Pe-
terburgu, tedy dle lektorova rozdělení do
střední Evropy. Jiný lektor viděl v dohled-
né době vedle Rumunska, Bulharska a
Turecka jako součást EU i Ukrajinu a
Bělorusko, ale zemím bývalé Jugoslávie a

Albánii se oklikou vyhnul. Podobných
kontroverzních názorů jsme byli v diskusi
nuceni odmítnout, anebo korigovat více.
Jsou uvedeny jen okaté příklady. Nechci
používat slova typu „Drang nach Osten“ ,
spíše připomenu klausovské, tolik zpo-
chybňované, ale pravdivé spojení „národ-
ní zájem“ , které pod geopolitickými úva-
hami německých lektorů posluchač pod-
vědomě vycítil. Je zajímavé, že to bylo spí-
še u těch levicově hovořících. Přitom je-
den lektor se cítil středoevropanem, dru-
hý západoevropanem a třetí hledal svoji
evropskou identitu.

Mladí lektoři se účastníky nezřídka
snažili zahltit fakty, z nichž mnohé nemají
pro podržení v paměti velký smysl, ale ne-
zdůraznili přitom hlavní myšlenkovou osu
a opěrné body své přednášky. To je
ovšem typické pro začínající snaživé před-
nášející na celém světě. V některých chví-
lích se zdálo, jakoby někteří lektoři poně-
kud podcenili schopnosti českých poslu-
chačů a byli pak zaskočeni, když pod tí-
hou argumentů diskutujících museli kori-
govat svůj názor. K lítosti mnohých účast-
níků tentokrát chyběl mezi lektory ředitel
institutu pan Doc. Petr Robejšek, mimo
jiné chvalně známý absolventům nultého
ročníku Liberálně – konzervativní akade-
mie CEVRO.

Nesmírně důležitým přínosem kvalit-
ního semináře byla skutečnost, že CEV-
RO opět zajistilo dokonalou překladatel-
ku paní M. Bock. I když řada českých
účastníků ovládala němčinu, přesto vyni-
kající pohotový překlad, jemuž nescháze-
la bohatá slovní zásoba ani jazykový jem-
nocit a šarm, umožnil přesné dorozumění
a bohatou kvalitní diskusi. Je ovšem též
pravdou, že se do ní ke škodě věci zapojila
sotva polovina českých účastníků, zatím-
co druhá část ctila přísloví „… mlčeti zla-
to“. Diskutující část však dle mého názo-
ru obstála argumentačně velmi dobře a
jakkoli nebyla žádnou oficiální reprezen-
tací, zhostila se reprezentační úlohy řád-
ně.

Velkou péči celému průběhu seminá-
ře věnoval zástupce ředitele institutu pan
Frank Leptien. Pokud to bylo v jeho si-
lách, operativně vyhověl některým přá-
ním účastníků (např. přístup k internetu).

Účastníci semináře v Hamburku
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Bylo cítit, že k organizaci týdenního semi-
náře přistupuje s pověstnou německou
přesností a důsledností, která, jakkoli ne-
musí jít naší mentalitě vždy po srsti, by
nám mohla být vzorem. Je samozřejmě
nejen jeho zásluhou, že k ubytování, stra-
vování, kulturnímu programu a k dalším
náležitostem nelze mít jedinou výhradu.
Za tyto výhody je nutno poděkovat celé-
mu Haus Rissenu. Bylo cítit, že věci zde
mají svůj řád a běží jako dokonalé sou-
kolí.

Při každém vzdělávacím pobytu nelze
nezmínit ani atmosféru místa. Klidné
prostředí komplexu Haus Rissen, obklo-
pené zelení, vzdálené hluku a ruchu vel-
koměsta, je pro podobné akce dokonalé.
Užít slov genius loci není nadsazené.
Avšak i opakované poznávací vyjíž�ky do
centra Hamburku, včetně projíž�ky lodí
obrovským přístavem, přispěly k ucelení
dojmu. Bohaté, kdysi hansovní město je
samostatnou spolkovou zemí s 1 715 000
obyvateli, kteří žijí v sedmi městských ob-
vodech. V zemském parlamentu je zastu-
puje 121 zastupitel. S 63 mandáty má pře-
vahu CDU, 17 křesel obsadili Zelení a
zbytek SPD. Bohatství města je zřejmé na
každém kroku. Radnice, postavená roku
1882 je rozlehlejší než Buckinghamský
palác a její věž o pět metrů převyšuje nej-
vyšší kostelní věž v ČR. Na přístav shlíží
mohutný kolos sochy kancléře Bismarcka
opřeného o meč. Také široké Labe pod
Hamburkem skýtá zajímavé pohledy.
Mnohé české turisty ale spíše láká zábav-
ná čtvr� St. Pauli se všemi známými živými
i neživými atrakcemi.

CEVRO se organizačně zhostilo své
úlohy znamenitě a nezadalo si s němec-
kou stranou. Doprava, ochota řidičů
i pružné a přesné organizační pokyny ta-
jemnice paní Mgr. Petry Viktorové by-
chom sice mohli považovat za samozřej-
most, což však nebrání za ně poděkovat.

Lze si jen přát, aby se podařilo udržet
vysokou úroveň spolupráce mezi CEV-
RO a hamburským institutem a aby pří-
ležitost absolvovat některý z dalších semi-
nářů v Haus Rissenu dostalo co nejvíce
zájemců. Nemusí být výlučně jen mladí,
i pro ty zkušenější jsou tyto akce nesmír-
ně poučné. A k vytvoření jisté zdravé pro-

tiváhy v diskusi je zkušenost velmi po-
třebná.

NAPSALI O VZDĚLÁVACÍM
POBYTU CEVRO
V HAMBURKU 2004

Zdeněk Lhota, místopředseda ODS
Královehradeckého kraje

Některé z přednášek byly avizovány
jako výškové lety. A to také byly. Utváření
lidstva, historie, náboženství, kultury,
vzniky a rozpady územních celků…, až po
možné perspektivy, včetně nejrůznějších
úskalí. Jako dekorace pro dokreslení byly
podle druhu přednášky používány vlajky
USA či EU.

Neméně kvalitní byly ale i reakce na-
šich posluchačů. Věřím, že by to byl sou-
hlas všech zúčastněných, za všechny zmí-
nit jméno prof. Karla Nováka. Ten v his-
torických souvislostech dokázal vyložit ta-
kové argumenty, že dost možná i předná-
šející se museli vážně zamyslet nad sebou
utvářenými postoji. Došlo tedy nikoliv
pouze k jednostrannému, ale oboustran-
nému obohacení. A co víc, v ten moment,
jako by tam vedle všech těch vlajek visela
i vlajka česká. A to bylo skvělé!

No a pocit druhý? Některé přednášky
byly neutrální a vyvážené, jiné vymezené
a to i silně levicově. Evropa nám nabízí
nový prostor možností a nekonečných
příležitostí. Na druhou stranu bylo i
z přednášek evidentní, že i tam stále exis-
tují mnozí intelektuálové, kteří se nevzdá-
vají myšlenek na nutnost destruktivní
nadvlády nad svobodným životem či něja-
kých neexistujících třetích cest. A o tom,
na rozdíl od ,,západní Evropy,“ poslední-
ho půlstoletí u nás víme své!

Ačkoliv to není nic nového, je jasné, že
Evropa není automatickým samospase-
ním. Využití jejích možností je pouze jen
a jen na nás samotných. Účastníci před-
náškám věnovali týden. Určitě to není to
jediné, co daným tématům věnují. Čas od
času každý potřebuje i pomyslný kousíček
té ,,správné“ vzpruhy. A tu Hamburk roz-
hodně přinesl. Za to patří dík jak Ivanovi
Langerovi jako významné osobnosti star-

tující podobné programy, Petře Viktoro-
vé tajemnici Cevra, která se o nás po ce-
lou dobu pečlivě starala, tak i celému in-
stitutu Cevro, že tyto aktivity vyvíjí. Ještě
jednou dík a půjde-li to, těšíme se na další
setkávání do budoucna!

Daniel Tůma, asistent primátora
Hradce Králové

Pobyt v Haus Rissenu byl velmi moti-
vující. Semináře svědčili o kvalitě a profe-
sionalitě přednášejících. Odlišná politická
východiska lektorů přispěla k o to živější a
rozsáhlejší diskusi. Nicméně zároveň bylo
vidět, jak diametrálně se mohou pohledy
na dění kolem nás lišit a že ani Německo,
země, která se vyvíjela v demokratickém
prostředí daleko déle nežli my, nemá
v řadě věcí jasno… Pro mě osobně nejza-
jímavější byly semináře prof. Dr. L. Sou-
chona ( Mezinárodní Clausewitz – cen-
trum ) a dipl. pol. R. Steinbach ( vědecká
spolupracovnice Haus Rissenu ). Kvalitní
zázemí jen doplnilo celkový dobrý dojem.

Vladimír Nevlud, podnikatel

Tradiční seminář v Hamburku byl
opět velice různorodý a bohatý na rozdíl-
né názory na přednášená témata.Vybudil
bouřlivou vzájemnou polemiku mezi
účastníky semináře, kteří si své postoje vy-
jadřovali ještě dlouho po ukončení jed-
notlivých přednášek. Seminář byl pro
mou osobu velkým přínosem , který spat-
řuji v získání nových znalostí, názorů a
postojů na jednotlivá témata.

Jaroslav Bernkopf, středoškolský učitel

Seminář nám dal množství nových in-
formací. Hlavně nám ale ukázal, že prob-
lémy nejsou černobílé. Učili jsme se na-
slouchat těm, s nimiž souhlasíme, i těm,
jejichž názory jsou pro nás nepřijatelné.
Diskutovat s nimi. A vzájemně se obo-
hatit.

Problémy je nutno řešit trpělivě, ve
vzájemné úctě, při respektování všeho,
v čem se lišíme. Pokroku nedosáhneme,
když se pro rozdílnost názorů budeme
vzájemně pobíjet.
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1. Kolik členů má naše horní komora
Senátu?

a) 54
b) 80
c) 81

2. Kdy se poprvé volilo do Senátu?

a) 1994
b) 1996
c) 1998

3. Ve kterém z uvedených období ne-
existoval dvoukomorový parlament?

a) první Československá republika
b) třetí Československá republika
c) československá federace

4. Jakým administrativním hranicím
odpovídají hranice senátních obvo-
dů?

a) hranicím krajů
b) hranicím okresů
c) žádnému administrativnímu

dělení

5. Byl již některý senátor zvolen v prv-
ním kole?

a) ne
b) pouze Vladimír Železný

a Josef Zieleniec
c) sedm senátorů

6. Na jak dlouho se volí do Senátu?

a) na 2 roky
b) na 4 roky
c) na 6 let

7. Jak se jmenuje sídlo Senátu?

a) Černínský palác
b) Valdštejnský palác
c) Strakova akademie

8. Nejstarším senátorem je do letoš-
ních voleb?

a) Jaroslava Moserová
b) František Mezihorák
c) Jiří Liška

9. Která strana má v Senátu největší
senátorský klub?

a) US-DEU
b) ODS
c) KDU-ČSL

10. Co znamená zkratka KOD v názvu
jednoho ze senátorských klubů?

a) Klub organizované demokracie
b) Klub otevřené demokracie
c) Koalice ortodoxních demokratů

11. Který stát nemá dvoukomorový par-
lament?

a) Švédsko
b) Rusko
c) USA

12. Který z politiků nikdy nebyl předse-
dou Senátu?

a) Petr Pithart
b) Libuše Benešová
c) Jan Ruml

13. Kolik má Senát nyní místopředse-
dů?

a) 4
b) 5
c) 7

14. Může Senát vyslovit vládě nedůvě-
ru?

a) ano
b) ne
c) jen, navrhne-li to, Poslanecká

sněmovna

15. Vlastní klub v Senátu nemá....

a) KDU-ČSL
b) KSČM
c) ČSSD

16. Při projednávání zákona...

a) může Senát zákon definitivně
zamítnout

b) Senátem schválené změny
zákona jsou závazné

c) Senát může zákon vrátit PS,
ale ta ho může přehlasovat.

Správné odpovědi:

1. c; 2. b (Ústava byla v tomto bodě sku-
tečně naplněna až ve čtvrtém roce exis-
tence samostatné České republiky.); 3. b
(V letech 1945 až 1948 mělo Českoslo-
vensko jen jednu parlamentní komoru.);
4. c (Země byla pro účely senátních voleb
rozparcelována bez ohledu na hranice
okresů i krajů.); 5. d (V prvním kole byly
zvoleni 4 senátoři v roce 1996 /3 z ODS/ a
následně Václav Ficher v roce 1999, Josef
Zieleniec v roce 2000 a Vladimír Železný
v roce 2002.); 6. c; 7. b (V Černínském pa-
láci sídlí ministerstvo zahraničních věcí.
Strakova akademie neboli Strakovka je
sídlem vlády.); 8. a; 9. b (ODS má nyní 27
křesel a její senátoři tvoří stejně jako po
celou existenci Senátu od roku 1996 nej-
větší klub.); 10. b (Přes časté přeřeky ně-
kterých členů klubu jde skutečně o Klub
otevřené demokracie.); 11. a; 12. c (Petr
Pithart byl předsedou v letech 1996 až
1998 a znovu stojí v čele Senátu od roku
2000. V letech 1998 až 2000 předsedala
Senátu Libuše Benešová.); 13. a (Místo-
předsedy Senátu jsou Přemysl Sobotka
jako první místopředseda, Mirek Topolá-
nek, Jan Ruml a Ladislav Svoboda.) 14. b;
15. b (Komunisté mají jen tři senátory a
ke vzniku samostatného klubu jich je tře-
ba 5.); 16. c.

CO VÍTE O SENÁTU?
V NAŠEM DRUHÉM KVÍZU SE BUDEME ROVNĚŽ DRŽET VOLEBNÍ TÉMATIKY. PŘED
MĚSÍCEM JSME SE ZAMĚŘILI NA VOLBY DO KRAJŮ. TENTOKRÁT VYZKOUŠÍME VAŠE
ZNALOSTI O SENÁTU, DO KTERÉHO SE BUDE NYNÍ PODOBNĚ JAKO DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV VOLIT.
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zábava

KŘÍŽOVKA
V křížovce tentokrát najdete výrok Richarda Nixona (1913–1994), amerického prezidenta
za Republikánskou stranu v letech 1969–1974.

Tajenka z minulého čísla: Každého člověka jmění se musí hájit, kdo se cizího jmění dotýká, kdo do cizího jmění sahá, je komunista!
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zahraniční inspirace

Tento autor několika knih a zaklada-
tel politické strany Jabloko, která se po
roce 1993 pokoušela stát hlavní opoziční
demokratickou silou v Rusku, ve svém
pražském vystoupení přednesl řadu po-
zoruhodných postřehů, které vzhledem
ke stávajícímu deficitu informací o názo-
rech ruské pravice vzbuzují pozornost.

Někdejší místopředseda vlády a v le-
tech 1996 a 2000 kandidát na úřad prezi-
denta (získal 5–7 miliónů hlasů) nešetřil
kritikou poměrů ve své zemi. Uvedl, že
nelze hovořit o nějakých Putinových re-
formách, ale jedná se jen o politická opat-
ření, jejichž cílem je upevnění autokratic-
kého způsobu vlády. Připomeňme, že ob-
dobně loňské zatčení a uvěznění nejbo-
hatšího Rusa, podnikatele Chodorovské-
ho, Javlinskij charakterizoval jako „udá-
lost jasně signalizující směřování Ruska
k autokratickému režimu“. Vyjádřil se
kriticky o těch západních státnících, kteří
poklepávají Putinovi po ramenou a oce-
ňují jeho pevnou ruku. Spatřuje v tom
podceňování Rusů, kteří tíhnou k demo-
kracii stejně, jak tomu je v jiných zemích.
Podle něho svět zatím nedocenil, že ruské
obyvatelstvo se dobrovolně vzdalo komu-
nismu, nicméně na skutečně demokratic-
ké reformy zatím čeká. V nejvyšších stát-
ních funkcích se zatím střídají členové vr-
cholných orgánů KSSS či KGB a na roz-
díl od situace např. u nás, se ruskému
obyvatelstvu údajně daří hůře než dříve.
Zhoršila se zejména jeho sociální a bez-
pečnostní situace.

Válku v Čečensku považuje tento libe-
rální politik a ekonom od začátku za zlo-
činnou, ale odejít ze severního Kavkazu,
kde nezaměstnanost dosahuje až 80 %,
Rusko nyní prostě nemůže, nebo� vzhle-
dem k totální destrukci by v Čečně nasta-
lo bezvládí podobné Talibánu s nepřed-
stavitelnými důsledky.

RUSKO JAKO SAUDSKÁ
ARÁBIE

Hospodářskou situaci v zemi považuje
Javlinskij za velmi špatnou, nebo� se drží
výlučně na výnosech z vývozu ropy a zem-

ního plynu, což ale připodobňuje zemi
k Saudské Arábii. Situaci ještě zhoršuje
skutečnost, že ceny na zmíněné exportní
komodity ve světě rostou, přičemž podle
jeho slov poslední geologické průzkumy
ukazují, že Rusko disponuje největšími
zásobami ropy na světě. V důsledku toho
představují nyní ruské devizové rezervy
neuvěřitelných 100 miliard US dolarů,
s jejichž racionálním využitím si vláda neví
rady. Tento stav jen podporuje autokra-
tické tendence, nezákonnost a prohlubo-
vání korupčního prostředí. V Rusku chy-
bí jakákoliv podpora drobného a střední-
ho podnikání, která by napomohla k roz-
voji autentického kapitalismu a vytvořila
by nová pracovní místa tak důležitá k od-
stranění hrozivé nezaměstnanosti.

RUSKO DO EVROPSKÉ
UNIE

Během svého vystoupení se tento vý-
razně demokraticky orientovaný politik
vyslovil pro perspektivní připojení Ruska
k Evropské unii. Uvedl, že nechápe, jak se
může na jedné straně uvažovat o vstupu
Turecka do EU a na straně druhé zcela
ignorovat možnost připojení mnohem vý-
znamnějšího evropského státu, jakým je
Rusko. Chce-li Evropská unie v budouc-
nu v konkurenčním střetu se Spojenými
státy a se stále sílící jihovýchodní Asii ob-
stát, musí podle něho nutně obsáhnout
i Rusko s jeho ekonomickým a lidským
potenciálem.

Na závěr uve�me, že v loňských parla-
mentních volbách ruská pravice vzhle-
dem k roztříštěnosti sil neuspěla, a že le-
tošních prezidentských volbách Javlinskij
nekandidoval. V současné době zastává
funkci předsedy nevládního Centra pro
ekonomický a politický výzkum a je čle-
nem představenstva Mezinárodní krizové
skupiny.

JAVLINSKIJ: RUSKO
MÍŘÍ K AUTOKRACII

RADOMÍR JUNGBAUER

velvyslanec 1990–1997,

zastupitel v Praze -

Zbraslavi

DNE 19. ŘÍJNA ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY
SPOLEČNĚ S ÚSTAVEM MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ USPOŘÁDALA
SETKÁNÍ S PŘEDNÍM PŘEDSTAVITELEM MODERNÍ RUSKÉ
PRAVICE A POSLANCEM STÁTNÍ DUMY V LETECH 1993–2003
GRIGORIJEM JAVLINSKÝM.

Grigorij Javlinskij

INZERCEPARTNEŘI CEVRO
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měsíc české pravice

ZÁŘÍ

VÝKONNÁ RADA
O SBLIŽOVÁNÍ ČSSD S KSČM

Výkonná rada ODS se 4. října 2004
usnesla ke vztahům ČSSD a KSČM. VR
ODS konstatovala, že ČSSD se pod vede-
ním S. Grosse nebezpečně sbližuje
s KSČM. Tento fakt lze dokumentovat na
společném hlasovaní těchto stran v PSP
ČR ve věci vyrovnání restitučních nároků.
Znepokojivé jsou rovněž výzvy ke vzá-
jemné podpoře těchto stran v senátních
volbách. Tento vývoj připomíná situaci
začátku roku 1948.

Rada se rovněž usnesla ve věci pod-
zimní volební kampaně. ODS za poslední
čtyři roky v krajských zastupitelstvech od-
vedla dobrou práci. ODS voličům před-
stavuje nejzkušenější kandidáty na funkce
hejtmanů, radních a zastupitelů. ODS je
rovněž připravena obhájit své pozice v Se-
nátu ČR.

VR ODS dále zásadně nesouhlasí se
zakonem o vypořádání restitučních náro-
ků. Tento zákon považujeme za faktickou
druhou vlnu bolševické kolektivizace čes-
kého venkova. ODS využije v boji proti
tomuto zákonu všechny možnosti včetně
stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Vyzývá-
me politiky KDU-ČSL a US-DEU, aby
se k tomuto postupu připojili.

MODRÁ ŠANCE PRO
SLUŠNÉ LIDI

ODS 30. září představila další z řady
koncepčních dokumentů svých stínových
ministrů. V pořadí již devátý koncepční
materiál předložil stínový ministr vnitra
ODS Ivan Langer, a to pod názvem
Modrá šance pro slušné lidi.

Stále častěji – na základě osobních
zkušeností z jednání na úřadech, z přístu-
pu policie, z rozhodnutí soudu – jsme
svědky pochybností o tom, zda náš stát
slušné lidi opravdu chrání. Tento stav ne-
lze nazvat jinak než krize důvěry občanů
ve stát!

Modrá šance pro slušné lidi analyzuje
příčiny této krize důvěry a současně navr-
huje konkrétní způsoby jejího řešení. A to
na základě teze – stát musí sloužit, ne
vládnout!

Modrá šance pro slušné lidi přináší
vizi moderního a bezpečného státu. Státu,
ve kterém se vyplatí být slušným člově-
kem. Podle stínového ministra vnitra
ODS I. Langera vše začíná a končí v li-
dech, ve znalosti jejich role a v motivaci.

Modrá šance pro slušné lidi odpovídá
na otázku – jak obnovit důvěru v Policii
ČR. Pro policii platí, podle stínového mi-
nistra vnitra ODS, více než kde jinde
princip pozitivní a negativní motivace –
dobrá odměna za profesionální práci, ne-
kompromisní trest za selhání.

Modra šance pro slušné lidi rovněž
řeší otázku – jak se vypořádat s rostoucí
byrokracii. Řešení vychází podle Ivana
Langera ze systémového přístupu obsa-
ženého v tzv. Desateru moderní veřejné
správy, a to z odstraňovaní příčin růstu
byrokracie.

Cílem Moderní veřejné správy podle
ODS není jen mechanické propouštění
lidí. Cílem je méně úředníků s jasnou mo-
tivací a s vyššími platy, kteří dokáží být ob-
čanům více užiteční než dosud.

ODS KE KAUZE KOŘISTKA

ODS se 12. října oficiálně vyslovila
k vývoji kolem případu poslance Kořistky
a jeho obvinění. Postup policie v kauze
Kořistka byl podle ODS účelový, neob-
jektivní, neprofesionální a nezákonný.

Tento konkrétní postup dále prohlu-
buje nedůvěru občanů v práci policie a
prosazování práva v naší zemi.

ODS trvá na usnesení svého grémia ze
dne 30. září 2004, které žádá v případě
prokázání neadekvátního postupu policie
vyvození personální a politické odpověd-
nosti vůči policejnímu prezidentovi a mi-
nistru vnitra.

ZAHRADIL NA KONZERVATIVNÍ
KONFERENCI

První místopředseda ODS Jan Zahra-
dil se 5. a 6. října zúčastnil výroční konfe-
rence britské opoziční Konzervativní stra-
ny v Bournemouthu, kde přednesl dva
projevy.

Spolu s britským stínovým ministrem
zahraničí M. Ancramem na „fringe mee-

tingu“, zaměřeném na odmítnutí tzv. ev-
ropské Ústavy.

6. října pak vystoupil během hlavního
konferenčního programu v sekci věnova-
né zahraniční a evropské politice. ODS je
spolu s britskou konzervativní stranou au-
tonomní součástí nejsilnější frakce v Ev-
ropském parlamentu EPP-ED (Evropská
lidová strana-Evropští demokraté).

ODS MÁ 27 SENÁTORŮ

Sedmapadesátiletý podnikatel a za-
stupitel městské části Praha 4 František
Příhoda z ODS se stal v doplňovacích vol-
bách do Senátu v Praze 4 novým senáto-
rem. V obou kolech voleb jasně zvítězil
před svým největším konkurentem – filo-
zofem Erazimem Kohákem z vládní
ČSSD. Ve druhém kole porazil Příhoda
v Praze 4 Koháka z ČSSD poměrem 60
ku 40. Volebního finále se zúčastnilo
15,21 procenta voličů, téměř o pět pro-
cent méně než o týden dříve.

V Senátu slíbil „zabránit vládnoucí
ČSSD napáchat ještě větší škody“, spolu
s celou ODS chce předkládat návrhy, kte-
ré ulehčí život živnostníkům. Je si jist, že
„jednotlivec, jakkoli by byl silnou osob-
ností, nemůže prosadit žádnou převrat-
nou myšlenku“.

V horní parlamentní komoře by se rád
zapojil do práce výboru pro územní roz-
voj, případně hospodářského výboru.
Jeho prioritou je napomoci zlepšení pod-
nikatelského prostředí, zejména s ohle-
dem na drobné podnikatele.

František Příhoda se narodil 16. září
1947 v Praze. Vystudoval střední průmys-
lovou školu grafickou. Pracoval v tiskár-
nách, v bytovém podniku a nyní je spolu-
majitelem stavebně-topenářské firmy.

V zastupitelstvu městské části Praha 4
je členem kontrolního výboru a komisí
pro životní prostředí a pro domy s pečo-
vatelskou službou. Od roku 2000 je čle-
nem ODS.

Jen těsně unikl ODS druhý mandát
v doplňovacích volbách, když podnikatel
kandidující za občanské demokraty, Ja-
roslav Pařík, prohrál ve druhém kole
ve znojemském volebním obvodě o 800
hlasů.

PETR SOKOL

politolog
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> Průvodce evropského pravicového kandidáta
> Průvodce krajského pravicového kandidáta

> sborníky z konferencí
> ediční řada „Víme o sobě“

> Česká liberální a konzervativní tradice
> každý měsíc nové číslo
> osvědčené i nové rubriky a seriály
> rozšířený okruh autorů
> kvalitnější a adresnější distribuce
> kvízy, ankety, soutěže…

> 50 nových posluchačů
> inovovaný studijní program a rozšířený okruh lektorů
> nové studijní materiály
> prostupnost s připravovaným akreditovaným bakalářským studiem

konference a semináře

publikace 
časopis CEVRO

liberálně-konzervativní akademie
ročník 2004/2005

liberálně-konzervativní akademie
ročník 2004/2005

> 13.–15. února Evropská akademie 2004
> 19. března Forum Populini 2004 – 

Evropská agenda
> listopad 15 let poté
> listopad seminář Hamburk 2004

> Diskusní fórum Modrý pták, Praha – každý 3. čtvrtek v měsíci
> Diskusní fórum Modrý dům, Ostrava – každá 2. středa v měsíci
> semináře pro krajské a senátní pravicové kandidáty
> semináře a diskusní večery v regionech – témata dle Vaší 

objednávky


