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úvodník

Mnozí máme dobře v paměti, co
označovala zkratka VLK. Výbor lidové
kontroly. V zákoně, který jej v době tu-
hé normalizace zavedl, je definován ja-
ko „ústřední orgán státní správy na úse-
ku kontroly v České socialistické re-
publice“. Normalizační ptydepe. Však
také lidová tvořivost brzy našla pro
kontrolory hezké přízvisko – „vlčáci“.

Ve svém volebním programu mají
současní socialisté také svůj VLK. Je to
Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny,
který ČSSD slibuje po volbách zřídit.
Jeho zkratka bude úchvatná –
KVPSPČR. Ivan Mládek jistě už chystá
remake svého dávného zkratkové hitu.

Kontrolní výbor dolní komory má
být jedním ze socialistických nástrojů
v „nekompromisním boji proti korup-
ci“. Dojemné, pravil by Yjáček – kama-
rád Medvídka Pú. ČSSD povede ne-
kompromisní boj proti korupci. A šé-

fem Kontrolního výboru bude Zgarba,
Palas nebo Doležel?

Ale dost ironie. Nepřipadá vám to
už z definice nějaké ujeté, kontrolní vý-
bor parlamentu? Kontrolním výborem
parlamentu je přece parlament sám
o sobě! Celý parlament, v českém pří-
padě především jeho Poslanecká sně-
movna, je totiž orgánem kontrolujícím
vládu, potažmo celou státní správu, za
niž vláda odpovídá. Vláda je Sněmovně
odpovědná. To ona jí vyjadřuje důvěru,
nebo naopak nedůvěru. To ona schva-
luje vládě státní rozpočet. Poslanci
Sněmovny pak podávají interpelace na
členy vlády. A právě Sněmovna zřizuje
vyšetřovací komise.

Takže ČSSD chce zřizovat kontrol-
ní výbor kontrolního výboru! No, bu-
diž. Je to další na první pohled líbivý,
ale jinak naprosto nesmyslný a hlavně
úplně zbytečný návrh! Jenže ono je to

ještě horší. Jestli totiž něčím vlády
ČSSD opravdu prosluly, pak to byl os-
tentativní nezájem o parlamentní kon-
trolu svého počínání. A často až pohr-
dání parlamentem. Vzpomeňme
prázdné ministerské židle při interpela-
cích. To by se nejen v Británii stát ne-
mohlo. Vzpomeňme na Rathovo od-
mítnutí diskutovat se senátory. A na-
posledy si připomeňme, jak se socia-
listé (spolu s komunisty a unionisty –
prima koalice, že) postavili k práci vy-
šetřovací komise k privatizaci Unipet-
rolu. Ignorance, pohrdání, umlčování,
arogance a zametání průšvihů pod ko-
berec. To jsou čeští sociální demokraté,
to je jejich vztah k parlamentu! Tak ja-
kýpak kontrolní výbor, přítelkyně
a přátelé? Bajky si nechte pro malé
děti!

Anebo, že byste vážně snili o návra-
tu Výboru lidové kontroly?

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

Jak jste jistě již zaznamenali, se vstu-
pem do nového roku prošel náš časopis
obsahovou proměnou. Asi nejvýraznější
novinkou je rozšíření počtu stránek. Ob-
sahově bohatší jsou především rubriky
Téma a Zábava.

S růstem rozsahu časopisu pochopi-
telně také narostly náklady na jeho výro-
bu. Ty spolu prostředky vynaloženými
na distribuci nyní činí přibližně 30,– Kč
na jeden výtisk. Velice si vážíme Vašeho
zájmu. Rádi bychom Vás touto cestou
požádali o finanční přispění na výrobu
a distribuci CEVROREVUE.

Nejlepší formou Vačeho příspěvku
bude pochopitelně objednání tzv. balíč-
ku, jehož součástí je kromě celoročního
předplatného CEVROREVUE také za-

sílání všech publikací vydaných naším
sdružením. Cena tohoto balíčku činí
500,– Kč ročně. Druhou možností je ce-
loroční předplatné samotného časopisu,
které činí 250,– Kč. Konečně, uvítáme
Váš finanční příspěvek v jakékoli výši.

Příspěvek je možné zaplatit pomocí
přiložené složenky, uhrazením na ban-
kovní účet číslo 11692399/0800, eventu-
elně osobně v naší kanceláři. Předplatné
si pak můžete objednat na našich inter-
netových stránkách www.cevro.cz, pří-
padně pomocí kupónu na straně 27.
Předem děkujeme, že nám pomůžete ke
zkvalitnění CEVROREVUE!

A co najdete v únorovém čísle?
Stěžejním tématem se stalo představení
očekávaného vývoje v důležitých oblas-

tech politiky v roce 2006. Co se bude le-
tos dít s tzv. evropskou ústavou pro nás
komentuje odbornice na evropskou in-
tegraci Markéta Pitrová, o očekávaném
vývoji finanční perspektivy EU píše ředi-
tel CEP Petr Mach a vývoji Unie celko-
vě se věnuje šéf poslanců ODS v Evrop-
ském parlamentu Jan Zahradil. Vztah
k hlavnímu tématu nezapře ani rozho-
vor s politologem Petrem Robejškem
a zahraniční inspirace, v níž se můžete
dovědět jaké důležité volební bitvy pro-
běhnou mimo Českou republiku.

Zvláštní přílohu našeho časopisu naj-
dete uprostřed tohoto čísla. Je jí politic-
ká mapa Evropy, která nabízí přehled
vlád ve všech zemích kontinentu.

Pěkné čtení!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

politika vážně i nevážně

IVAN LANGER

místopředseda PSP ČR,

předseda CEVRO KONTROLNÍ VÝBOR?!
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Unie bez ústavy

Reakce EU na neúspěch dvou lido-
vých hlasování byla zajímavá. Evrop-
ská rada v červnu 2005 konstatovala,
že unie je sice v hluboké krizi, ale že od
svého úmyslu prosadit ústavní smlou-
vu neustoupí. Summit pouze přiznal
nutnost časového odkladu, když pro-
hlásil, že „datum 1. listopadu 2006 …
již není udržitelné, protože státy, které
neratifikovaly, nebudou schopné pos-
kytnout jinou odpově� dříve než v po-
lovině roku 2007“. Evropská komise
dlouhou dobu setrvávala po boku Ev-
ropské rady a vyzývala k pokračování
ratifikačního procesu bez ohledu na
dosavadní neúspěch. Realistický po-
stoj předsedy Komise Prodiho prosví-
tal postupně, až konečně v září vygra-
doval ve vyjádření, že „ústava je mrt-
vá“ a že EU musí řešit daleko naléha-
vější otázky. Těmi byl samozřejmě
rozpočet a finanční výhled. Další reak-
cí Evropské komise byl akční plán na
zlepšení komunikace, který ale nástro-
ji jako je „naslouchání, komunikace,

jednání na místní úrovni atd.“ připo-
mínal priority Jacquese Delorse z 80.
let. Komise během podzimu pokračo-
vala prezentací již trochu konkrétněj-
šího plánu D a Bílé knihy, zatímco do-
sud nehlasující členské státy postupně
oznamovaly hibernaci ratifikačního
procesu. Do čela ostře proústavní sku-
piny se vedle Evropského parlamentu
postavilo Rakousko, které dokonce
prostřednictvím Wolfganga Schüssela
vyjádřilo přesvědčení, že by Francie
a Nizozemí měly hlasování opakovat.
Je proto přirozené, že po skončení
britského předsednictví se pozornost
upřela právě na tuto zemi.

Ústava je prioritou rakouského
předsednictví, proti opakování
hlasování je Nizozemí

Rakouské priority na začátku ledna
2006 sledovaly s napětím především ty
země, jejichž ratifikační proces byl po-
zastaven a nedostal od britského říjno-
vého summitu žádný konkrétní pod-
nět. Rakousko skutečně postavilo

ústavní otázku na první místo svého
programu. Neřeklo sice, že chce pří-
mo vyřešit osud textu, nicméně aspiro-
valo na vedení debaty a vyhodnocení
diskusního období. Úsilí rakouské
BZÖ a ÖVP vrátit ústavní smlouvu do
hry navázalo na prohlášení německé
koalice CDU a SPD, která se již nyní
připravuje na převzetí předsednictví
EU na začátku roku 2007. Zatímco
Německo více méně trvá na zachování
zamítnutého textu, Rakousko je při-
praveno na jeho revizi. Silná koalice
Evropského parlamentu, předsedají-
cího Rakouska a vůdčího Německa
nicméně čelí negativnímu postoji Ni-
zozemí, které v bezprostřední návaz-
nosti na změny v začátku roku potvrdi-
lo, že stanovisko voličů je pro něj zá-
vazné. S ohledem na tyto události je
proto o to cennější postoj komisařky
Walströmové, která odmítá toto
„ústavní inženýrství“ a nechce speku-
lovat o povolnosti budoucí nizozem-
ské vlády a vypsání nového referenda.

Jedno je rok po prezentaci ústavní
smlouvy zřejmé. Paradoxně nejprag-
matičtějším a klidně uvažujícím akté-
rem celého procesu je Evropská komi-
se a nikoliv členské státy. Komise opa-
kovaně upozorňuje na zájem evrop-
ských občanů a pokouší se posílit de-
batu o evropském projektu. Její čin-
nost ale může být pouze doplňková.
Klíčová role zůstává na členských stá-
tech, které se zatím jen navzájem obvi-
ňují a nemají žádné konkrétní návrhy
k revizi dokumentu.

téma

ROK 2006: NOVÝ
ZAČÁTEK ÚSTAVNÍ
HYSTERIE?

MARKÉTA PITROVÁ

politoložka, FSS MU Brno

NETRANSPARENTNÍ UNIJNÍ PROCES, KTERÝ BYL NEOPRÁVNĚNĚ OZNAČOVÁN
JAKO „ÚSTAVODÁRNÝ“, ZASÁHLA V LÉTĚ 2005 SMRTÍCÍ RÁNA. REFERENDA
VE FRANCII A NIZOZEMÍ ÚSTAVNÍ DOKUMENT ODMÍTLA A TÍM UPOZORNILA
NA RATIFIKAČNÍ TAKTIKU TYPICKOU PRO EU. JEDNÁ SE O ZPŮSOB
KONCENTRACE POLITICKÉHO TLAKU NA PROSAZENÍ JEDINÉHO MOŽNÉHO
ŘEŠENÍ. TOLIK ZMIŇOVANÁ ABSENCE „PLÁNU B“ V LÉTĚ LOŇSKÉHO ROKU
TEDY NEBYLA V EU „CHYBOU“, ALE PROMYŠLENOU STRATEGIÍ.
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téma

Ačkoliv oficiálně se v EU vždy mluví
o společných zájmech, ve skutečnosti šlo
všem o to, o kolik kdo bude do EU platit
více nebo méně nad rámec toho co z EU
dostane. Šlo tedy o střet protichůdných
zájmů, který zdánlivě neměl řešení.
Přesto byla nakonec slavnostně ozná-
mena dohoda a politici se rozjeli zpět do
svých domovů, kde hlásili vítězství svých
požadavků. Češi podle svého premiéra
budou mít největší čistý příjem na hlavu,
Poláci budou podle polského premiéra
největším čistým příjemcem evropských
dotací, Němci, Švédi, Rakušané a další
čistí plátci budou podle svých premiérů
doplácet na EU méně než dosud.

Paroubkova fikce

Podle premiéra Jiřího Paroubka bu-
de ČR v letech 2007–2013 největším čis-
tým příjemcem na hlavu mezi zeměmi
EU, se ziskem 93 miliard korun po dobu
7 let, neboli její celkový zisk bude 651
miliard během příslušného období a při-
nese nám tak „jeden roční státní rozpo-
čet zdarma.“ Bohužel, jedná se jen
o premiérův předvolební výmysl. Z vy-
jednané dohody nic takového explicitně
nevyplývá. Doporučuji všem zájemcům
a� si ji sami pročtou na internetových
stránkách Rady EU (ue.eu.int).

Co tedy dohoda ve skutečnosti obsa-
huje?
� a) Kolik budeme platit

Země budou platit do EU 1,045%
národního důchodu (Česko tedy přes 1
mld. euro ročně). Dohromady by pří-
spěvky všech členských států měly hodit
asi 120 miliard euro ročně. Dojednány
byly následující výjimky z tohoto pravid-

la: Příspěvek Rakouska bude snížen
o 0,075%, Německa o 0,15% a Nizoze-
mí a Švédska o 0,2% HDP. Nizozemí
dostane navíc další slevu 605 milionů
a Švédsko 150 milionů euro během 7 let.
Dále se bude platit na britskou slevu,
která sice bude růst, ale nesmí přesáh-
nout 10,5 miliardy euro. Německo,
Švédsko, Nizozemí a Rakousko navíc
budou přispívat na britskou slevu
o 75 % méně než ostatní. Česko tak bu-
de platit ročně na britský rabat 81 mil
euro, Rakušané 26 mil euro.
� b) Kolik dostaneme

Dohoda – navzdory premiérovu vý-
roku – ovšem rozhodně neobsahuje, ko-
lik z rozpočtu jednotlivé země dosta-
nou!

Víme jen, že v průměru budou člen-
ské státy z EU dostávat stále méně, pro-
tože roste podíl na platby vně EU, na
administrativu a „vnitřní bezpečnost“.
Zpět do členských zemí bude EU vracet
87 % odvedených příspěvků.

Dále bylo vyjednáno několik výjimek
a bonusů, které nad rámec standardních
strukturálních dotací (o něž se musí
žádat a jejichž přidělení nemůže EU slí-
bit): Během sedmi let dostane ČR s jis-
totou 200 mil euro pro Prahu, Německo
dostane 300 mil pro Bavorsko a své vý-
chodní země, Rakousko, Švédsko
a Spojené království dostanou po 200

milionech, 2 miliardy dostane Španělsko
a 1,4 miliardy Itálie, půl miliardy Polsko,
140 milionů Ma�arsko, atd., atd.

Země s nadprůměrnou nezaměstna-
ností mají navrch dostat 700 euro na jed-
noho nadprůměrného nezaměstnané-
ho, to se ČR netýká, my máme (zatím)
průměrnou evropskou nezaměstnanost.

Strop se nerovná skutečný příjem

Co se týče strukturálních dotací, má
každá země stanoven strop. Např. je do-
jednáno, že ČR nemůže získat ze struk-
turálních fondů více než 3,3% našeho
HDP. Odtud možná premiér Paroubek
vyvodil čistý zisk pro Českou republiku
ve výši 93 miliard. To je ale hrubá chyba.
Strop vysoce převyšující příspěvek do
EU byl stanoven i pro všechny ostatní
země EU a všichni prostě čistými pří-
jemci být nemohou! Strop není totéž ja-
ko skutečný příjem.

Dohoda představuje 35 stran výji-
mek, úlev a slev a mimořádných plateb.
Systém evropských financí činí ještě více
nepřehledným. Z dohody naprosto ne-
vyplývá, kolik z EU Česká republika
dostane. Paroubkovo číslo je ničím ne-
podložené „hausnumero“. Pro premié-
ra bylo snadné oznámit vítězství – vždy�
účty se budou skládat až v letech
2007–13.

PETR MACH

výkonný ředitel Centra pro

ekonomiku a politiku

VYVRCHOLENÍM UPLYNULÉHO PŮLROKU V EU (KDY JEDNÁNÍM PŘEDSEDALA
VELKÁ BRITÁNIE, TEDY JEJÍ PREMIÉR TONY BLAIR) BYLO PŘIJETÍ NÁVRHU

TZV. FINANČNÍ PERSPEKTIVY NA LÉTA 2007–2013. VÍKEND PŘED VÁNOCI
JEDNALO 25 PREMIÉRŮ O TOM, KOLIK BUDOU ČLENSKÉ STÁTY DO EU PLATIT

PŘÍŠTÍCH SEDM LET A JAK BUDOU SHROMÁŽDĚNÉ PENÍZE PŘEROZDĚLENY.

FINANČNÍ PERSPEKTIVA
– NEJISTÉ VYHLÍDKY
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Současný předseda, José Manuel
Durăo Barroso, zdědil po svých před-
chůdcích kurz, který ES/EU nabrala
právě za Delorse. Vše, co plánoval
a částečně uskutečnil, vyústilo za San-
tera a především Prodiho ve spuštění
hospodářské a měnové unie, v sepsání
evropské ústavy a v obrovský nárůst
ingerence Komise i dalších institucí
EU do oblastí, které ještě na počátku
90. let stály spíše mimo nadnárodní
vlivy (sociální politika, daňová politi-
ka, energetika, životní prostředí, kul-
tura, audiovize, ochrana duševního
vlastnictví, informační technologie,
činnost soudních a policejních orgánů,
dokonce sport).

K problémům současné Komise te-
dy již věru nemůže patřit nečinnost
a nedostatek rozhodovacích pravomo-
cí. Integrační proces se za posledních
15 let dostal tak daleko, že začíná při-
pomínat spíše přehřátou strojní sou-
stavu, další šlapání na plyn (máme-li
navázat na představu Komise jako
„motoru integrace“) by mohlo vyvolat

spíše explozi. Zákony akce a reakce se
již v otázkách budoucnosti evropské
integrace projevily značnou měrou,
viz euroústava. Ale nejde jen o ni. Na
Barrosovu Komisi dolehly negativní
projevy a odstředivé síly tohoto pře-
kotného tempa i v dalších oblastech.
Portugalský liberál Barroso, jehož
mandát jako kompromisního kandi-
dáta byl slabší od počátku, si je těchto
skutečností do značné míry vědom.
Bohužel první více než rok působení
jeho Komise prokazuje, že z mnoha
důvodů není schopna vypořádat se
s nimi tak, jak by bylo žádoucí.

Defenzivní postavení Komise

Barrosova Komise zahajovala svoji
činnost spíše s očekáváním než zcela
bez povšimnutí. První Komise, v níž
zasedli vyslanci nových členů, Komise,
do níž předseda nominoval značný po-
čet pravicově, liberálně a tržně smýšle-
jících osobností. A co bylo důležité,
svěřil jim ekonomické posty.

Během ročního působení se proká-
zalo, že nejde o Komisi, která by byla
redukovatelná pouze na svého předse-
du. Odvážnými návrhy na fóru WTO,
které se týkaly omezení vývozních sub-
vencí a vstupních cel pro zemědělské
produkty, například Peter Mandelson
překvapil liberály a rozčílil Francii
a zemědělskou lobby podobně jako
kdysi komisař pro zemědělství Man-
sholt při jednání s USA v Blair House.

Přesto je postavení Komise jako
celku vzhledem k vývoji na poli integ-

race a vzniku legislativy defenzivní.
Může za to velké množství odstředi-
vých tlaků, které v dnešní EU působí
(supranacionální ambice Evropského
parlamentu, Rada, v níž znějí silně
především hlasy a obavy členů vel-
kých, starších a těch, kdo byli tradičně
zvyklí ve Společenství rozhodovat).
Může za to i strach z příliš odvážných
postojů k problémům, které tato Ko-
mise nevyvolala, ale zdědila po před-
cích. V řadě z nich se navíc nedokáže
shodnout na konzistentním postoji
(euroústava, finanční perspektiva, ne-
rovný přístup 8 nových členů na pra-
covní trh).

Tlak Rady, parlamentu i integrač-
ního břemene se projevil v řadě kon-
krétních kauz (směrnice o liberalizaci
trhu se službami, reforma Paktu stabi-
lity a růstu, revize Lisabonské agen-
dy). Scénář byl vždy podobný: Komise
se často velmi opatrně pokoušela upo-
zornit na nejpalčivější problémy, její
návrh řešení byl následně tvrdě poká-
rán některými členy (Německo, Fran-
cie, Itálie) a parlamentem. Výsled-
kem byl až příliš ochotný ústupek Ko-
mise.

Pozitivum: snaha o zmenšení
byrokracie

Pozitivní aktivitou může být počin,
o jehož autorství se dělí Barroso s ko-
misařem Verheugenem, Iniciativa na
snížení byrokratické zátěže. V jejím
rámci přezkoumali některé legislativ-
ní návrhy, u téměř 70 z nich přitom
konstatovali zbytečnost a navrhli je-
jich stažení z rozhodovacího procesu.
Je to však kapka v moři a nemusí být
úspěšná, parlament již vyjádřil neli-
bost.

„Rok poté“ tedy sama Barrosova
Komise vyhlašuje jako úspěch hlavně
publikaci Bílé knihy komisařky Walls-
trömové o meziinstitucionální komu-
nikaci a její „plán D“, mající přiblížit
EU občanům. Byl to přece jeden z klí-
čových cílů, s nimiž začínala. Ve světle
skutečných problémů (nejen) součas-
né Evropy je to však velmi málo.

téma

VELKÁ TRÁPENÍ
BARROSOVY KOMISE

KOMISE JE HLAVNÍM SYMBOLEM SUPRANACIONALITY EU, VČETNĚ
NEGATIVNÍCH STRÁNEK (PŘEBUJELÁ BYROKRATIZACE PERSONÁLNÍ,
PRODUKCE STOVEK LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
ROČNĚ). LITERATURA ZABÝVAJÍCÍ SE HISTORIÍ INTEGRAČNÍHO PROCESU
ZDŮRAZŇUJE JEJÍ FUNKCI „MOTORU INTEGRACE“, JEJÍ SÍLA A ÚSPĚŠNOST
BÝVÁ PROTO HODNOCENA PŘÍMO ÚMĚRNĚ TOMU, JAK POSOUVÁ
A PROHLUBUJE INTEGRACI. NENÍ TEDY DIVU, ŽE NEJVÝŠE BÝVÁ OCEŇOVÁNA
ROLE KOMISÍ JACQUESA DELORSE, KTERÝ SE TÍHNUTÍM K FEDERALISMU
NIKDY NETAJIL.

PETRA KUCHYŇKOVÁ

analytička Centra pro

studium demokracie

a kultury
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Co s tím? Odborník na výživu by
zřejmě poradil, že je třeba přestat jíst,
držet dietu, nechat trávicí soustavu od-
počinout. Něco také bude muset nej-
spíš úplně ven, ostatně řečené euroús-
tavě už se to přihodilo. Tvrdošíjní za-
stánci prohlubování evropské integrace
však doporučují opačnou kůru: cpát si
toho do jícnu stále víc a víc. Poslechne-li
EU jejich návodu, stane se, co se musí
stát: nenasyta nakonec praskne, jako
onen odporný tlus�och v Montypytho-
novském Smyslu života, a zaneřádí
všechno kolem sebe.

Realita v EU

Už je čtenářům z toho špatně? Dob-
rá, nebudu v těchto barvitě nechutných
metaforách pokračovat, přejdu na stro-
hý popis skutečnosti. Te� je až do červ-
na předsednickou zemí Rakousko. Z
jeho iniciativy se chystá „široká“ (jak
moc široká, nikdo neví) debata o bu-
doucnosti EU, jejímž výsledkem má být
návrh, co si počít s neš�astnou euroústa-
vou. Jde o štafetu, kterou chce Rakous-
ko předat přes finské hlavy (Finsko
předsedá EU v 2. pololetí 2007) přímo
německému předsednictví, které se ne-
tají tím, že oživení euroústavy je jeho
prioritou (na jakém jiném nejmenším
společném jmenovateli by se ostatně
mohla shodnout CDU a SPD). V tomto
ohledu EU tedy jede bohužel dál ve sta-
rých kolejích, které vedou definitivně až
na kolej slepou. Její strojvůdce si totiž
jinou trasu ani neumí představit. Přesto
by v roce 2006 mohlo zasvítit světlo na

konci tunelu. To pokud by se podařilo
dát na evropské úrovni dohromady po-
litickou koalici demokratických, stře-
dopravicových, proevropských ale
ne-federalistických politických stran,
která by představila věrohodnou alter-
nativu bezvýchodnosti současného po-
litického mainstreamu EU. Katalyzáto-
rem vzniku takového uskupení by se
měl stát avizovaný odchod britských
konzervativců z dosavadní aliance s Ev-
ropskou lidovou stranou. EPP a její líd-
ři na tuto možnost zatím reagují s neče-
kanou, leč pochopitelnou popudlivostí,
hraničící až s nepřátelstvím. Je to logic-
ké, cítí, že by vznik nového subjektu byl
ohrožením jejich po léta pečlivě budo-
vané dominance na pravé části evrop-
ského politického spektra.

Jaký má být postoj ODS k situaci
v EPP?

Zdá se, že EPP je schopna podnik-
nout leccos, aby takovému vývoji zabrá-

nila. Protože ODS je považována za
prvního přirozeného spojence britských
konzervativců, musí se i ona připravit
na nepříjemnou atmosféru nejrůzněj-
ších tlaků a ovlivňování, na politiku
„cukru a biče“. V Evropském parla-
mentu už ostatně něco podobného
zažíváme. Bude záležet na osvícenosti a
odvaze vedení ODS, zda dokáže takové
situaci důstojně a rozhodně čelit a držet
se svých politických principů, nebo zda
zvítězí politická konformita a snaha
„nedělat si problémy“. V prvním přípa-
dě máme šanci, že přispějeme ke zrodu
toho, co by se v dohledné budoucnosti
mohlo stát novým politickým mainstre-
amem Evropy a definitivně v naší části
Evropy ukotvíme jinou pravicovou po-
litickou tradici, než je ta kontinentální
křes�ansko-demokratická. V druhém
případě se naopak do této tradiční stře-
doevropské, Německem a Rakouskem
spoludefinované politiky propadneme
až po uši a naše identita se začne poma-
lu rozplývat.

EVROPSKÁ UNIE
A ROK 2006

JAN ZAHRADIL

poslanec Evropského

parlamentu

EVROPSKÁ UNIE V ROCE 2006 PŘIPOMÍNÁ JEDLÍKA, KTERÝ TOHO SNĚDL
VÍCE, NEŽ JE SCHOPEN STRÁVIT. TEĎ JE MU Z TOHO ZLE, ZMÍTAJÍ S NÍM
ŽALUDEČNÍ KŘEČE, PÁLÍ HO ŽÁHA. NENÍ DIVU, JEN SE PODÍVEJME NA TA

SOUSTA: ROZŠÍŘENÍ O DESET NOVÝCH ZEMÍ, EUROÚSTAVA, ZAHÁJENÍ
ROZHOVORŮ S TURECKEM, SESTAVOVÁNÍ FINANČNÍHO RÁMCE 2007–13

A MNOHO DALŠÍCH. DO TOHO POŘÁDNÉ PORCE LEGISLATIVY, NAPŘÍKLAD
TAKOVÁ SMĚRNICE O LIBERALIZACI TRHU SE SLUŽBAMI. A STÁLE

PŘICHÁZEJÍ DALŠÍ CHODY, NĚKDY VE VELMI NEČEKANÉ ÚPRAVĚ – JAKO
TŘEBA POŘÁDNĚ UZRÁLÝ DÁNSKÝ SÝR V ARABSKÉM CHLEBU.

téma
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EVROPSKÁ UNIE

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Luboš Palata ve svém komentáři Příliš
modrá internacionála (LN 28. 1.) vyčítá
ODS, že hledá na evropské scéně partnery
od liberálů přes nacionalisty až po katolíky.
By� text vyznívá pro ODS dosti nepříznivě,
měl bych za něj redaktorovi Lidovek vlast-
ně poděkovat. V podtextu totiž ukazuje, že
ve středoevropském regionu je ODS jedi-
nou stranou schopnou integrovat celé pra-
vicové ideové spektrum.

ODS bývá někdy kritizována, že napří-
klad v Polsku spolupracuje jak s konzerva-
tivní PiS, tak s liberální Občanskou platfor-
mou, podobně na Slovensku udržuje úzké
vazby zároveň s SDKÚ M. Dzurindy
i s KDH. Každý, kdo se trochu zabývá dip-
lomacií, však ví, že ke všem svým zahranič-
ním partnerům musí racionálně uvažující
strana přistupovat a priori nezaujatě, totiž
jako k potenciálním spojencům při prosa-
zování českých zájmů na evropské půdě.
Jestliže k některým z našich partnerů má
ODS blíže z hlediska liberálních reforem,

s jinými se zase lépe shodne v otázkách za-
hraničněpolitických. Na tom není nic origi-
nálního, zahraniční politika se touto logi-
kou řídí odedávna.

Na článku je ale pozoruhodné to, že
autor je zřejmě prvním českým novinářem,
který ODS vyčítá nikoli izolacionismus
a nesnášenlivost, ale naopak otevřenost,
toleranci a snahu o vedení široké diskuse
v rámci celého středoevropského regionu.

Palatovo konstatování, že stále neví,
zda je ODS „evropská či protievropská“, je
politováníhodné. Zřejmě i on podlehl mý-
tům, které šíří naši oponenti. Tím spíš, že
právě jeho článek jednoznačně dokazuje
šíři evropského zázemí, kterým ODS dis-
ponuje pro své zahraničněpolitické aktivi-
ty. A snad se shodneme, že evropanství se
neměří mírou nekritického přijímání vše-
ho, co je nám z Bruselu předkládáno.
ODS se nikdy nesnažila zaujmout jediný
závazný názor ke všem společenským
otázkám. Nikdy nebude své společné, „je-

dině správné“ postoje vnucovat všem os-
tatním skupinám obyvatelstva. Nebude
stranou, která fanaticky požene davy do
ulic na podporu toho či onoho řešení. Ně-
kteří čeští novináři, a dokonce i politologo-
vé se přiznávají k tomu, že dosud nepřišli
na to, „čí ODS vlastně je. Jestli Topolán-
kova nebo Klausova, Tlustého nebo Neča-
sova, liberální nebo křes�anská a konzer-
vativní“. Mají pravdu. ODS je mnohem
pestřejší než například dnešní ČSSD.
ODS nepatří jednomu muži, proto v ní ne-
vládne jediný názor. Její jedinou ideologií
je ideologie demokracie, svobody, práva,
solidarity, osobní iniciativy a občanské od-
povědnosti. Tyto hodnoty jsou společné li-
berálům, konzervativcům i křes�anským
demokratům, by� každý z těchto proudů
akcentuje tyto priority v trochu jiném po-
řadí. A v tom spočívá hlavní hodnota
ODS.
(Text vyšel 10. února 2006 v deníku Lidové
noviny)

Stát ani obec nemá podnikat, ale
podnikání podporovat. Myšlenka tak
jasná, že se na ní jistě všichni, s výjim-
kou komunistů, shodneme. Horší už
to je s její realizací.

Ze strany vlády bychom očekávali
zejména jasnou a srozumitelnou legis-
lativu doprovázenou jednoduchým
daňovým systémem. Například Ob-
čanská demokratická strana navrhuje
rovnou daň ve výši patnáct procent.
Výhodou jednotné minimální daně je
skutečnost, že firmy mohou svůj zisk
ve větší míře reinvestovat do rozšíření
výroby. Neméně důležitá je zásada, že
rovná daň měří každému z nás stejným
metrem.

V Japonsku chtěli nedávno podpo-
řit svůj export. Nakonec si vybrali fir-
mu, která vyráběla televizní obrazov-

ky. Do vývoje investovala vláda něko-
lik miliard jenů. Bohužel se spletli,
technologicky vyspělejší se ukázala
konkurenční firma.

V naší republice může získat fi-
nanční podporu firma, která investuje
najednou obrovskou finanční částku.
Nejlépe když postaví továrnu na zele-
né louce.

Vtip spočívá v tom, že každý náš
domácí podnik se vyvíjí postupně, po-
stupně modernizuje své výrobní haly a
nakupuje nové technologie. Jednorá-
zovou velkou investici typu nové to-
várny uprostřed polí u nás může posta-
vit jedině cizí kapitál, který zde ještě
nic nevlastní. Bohužel se stává, že po
vyčerpání všech pobídek zamíří zase o
kus dál, kde očekává další finanční
podporu.

Aby bylo jasno, nejsem proti inves-
tičním pobídkám jako takovým. Je mi
jasné, že konkurence států v lákání no-
vých investorů je veliká, minimálně ja-
ko naše nezaměstnanost. Přesto bych
se přimlouval, abychom nezvýhodňo-
vali jenom některé cizí firmy na úkor
našich českých firem. V opačném pří-
padě by si totiž zaměstnanci firmy
TCT Rožnov pod Radhoštěm ve srov-
nání s firmou LG. Philips mohli mys-
let, že jsme si sice všichni rovni, ale ně-
kteří jsou si rovnější.

PETR VÍŠEK

zahraniční tajemník ODSODS JE PESTŘEJŠÍ NEŽ ČSSD

VŠICHNI JSME SI ROVNI,
NĚKTEŘÍ ROVNĚJŠÍ

RADIM CHYTKA

poslanec PČR
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SENÁT

„Vinu za špatný mediální obraz nelze
donekonečna svádět na nízkou profesio-
nalitu a nepřátelství novinářů, protože
přinejmenším to druhé již není delší do-
bu pravdou“, napsal František Mikš
v lednovém čísle Revue Politika.

Bohužel, aktivita jihomoravské re-
dakce MF DNES svědčí o tom, že prá-
vě to druhé přetrvává v míře vrchova-
té a že velmi podobně jako v roce 2004
se chystá svým nemalým vlivem zasáh-
nout do voleb i letos.

Série článků byla odstartována 13.
ledna textem Lucie Dvořáčkové „Mezi
brněnskými politiky se šíří atmosféra
strachu“, začínajícím téměř horrorově
„Brněnská politika je pro drsné povahy“
a pokračoval popisem situace, který se
podobal spíše scénáři nového pokračo-
vání Kmotra, než snaze o objektivní in-
formování („drsné metody, špinavé
praktiky, vyhrožování, vydírání, krimi-
nální činy, napojení na mafii“). Tak jak

je pro brněnskou redakci zvykem,
všechna obvinění se opírala pouze
o tvrzení „zdrojů, které nechtějí být jme-
novány“. Redakční text byl v následují-
cích dnech podpořen stejně fabulující-
mi články jednak představitele opozice
a ke kampani se přidal (bohužel) také
Rostislav Slavotínek z koaliční
KDU-ČSL.

Předseda brněnské ODS Miroslav
Hošek v reakci, kterou MF DNES zve-
řejnila 17. 1. zmínil jistý „pocit déja vu“
z nové mediální ofenzívy a připomněl,
že to byly mimo článků Hospodář-
ských novin tehdejších redaktorů Rad-
ka Kedroně a Sabiny Slonkové i podo-
bně laděná denunciační dílka brněn-
ské MF DNES, která stála Milana
Venclíka křeslo hejtmana. Na Jižní
Moravě, jako v jediném volebním kra-
ji, nevyhrála v roce 2004 ODS, ale roz-
dílem 1.205 hlasů – tj. 0,38 % zvítězili
lidovci.

Na Hoškovu výtku o ovlivnění voleb
reagovala MF DNES s elegancí nor-
malizačního Rudého Práva. Karel
Škrabal, vedoucí brněnské redakce
svůj neuvěřitelný sloupek nadepsal ti-
tulkem Nevedeme žádnou kampaň –
a pokračoval – Stanovisko MF DNES –
Redakce MF DNES se nepodílí na kam-
paních proti jakékoli politické straně
a platí to i pro brněnskou ODS. Byly to
jiné noviny, které před krajskými volba-
mi postupně jako první přinášely další
a další útoky na Milana Venclíka.

Překlad pro čtenáře: Pokud nějaké
„jiné noviny“ přijdou jako první s ja-
koukoliv lží o ODS, MF DNES nevidí
nic špatného na jejich dalším přetisko-
vání a šíření. Ano, i tak lze dělat tzv.
korektní žurnalistiku.

Mám pocit, že to nebyl poslední díl
seriálu tohoto brněnského způsobu
aktivistické mediální práce a že se do
voleb nadějeme dalších překvapení.

Prvořadým úkolem Senátu je fungovat
jako pojistka kvality našeho právního řádu.
Druhá parlamentní komora, kde je na roz-
díl do Poslanecké sněmovny pravicová vět-
šina, proto v řadě případů podává pozmě-
ňovací návrhy nebo přímo odmítne schvá-
lit zákon, který by občany zatěžoval novými
byrokratickými omezeními. Často se jedná
o „normy“, které neodrážejí přirozené
vztahy ve společnosti, jsou produktem so-
ciálního inženýrství a svou pouhou existen-
cí vytvářejí záminky pro nové nejasnosti,
popřípadě i soudní spory. Domnívám se,
že případem takovéhoto předpisu je i tzv.
antidiskriminační zákon, jehož přijetí sená-
toři před krátkou dobou odmítli. I tento
zákon by v řadě momentů převracel na
hlavu elementární logiku právního řádu.

Nepochybuji, že je správné zakázat ne-
jen ve veřejné, ale i v soukromé sféře ty

projevy diskriminace, jež jsou nenávistné
a mají podobu výzev k útokům vůči jiným
osobám. Tento problém má řešit trestní
právo. Všechny ostatní diskriminace v sou-
kromém styku jsou však součástí lidské
svobody – svobody rozlišovat.

Za zvláště alarmující fakt musíme po-
važovat, že antidiskriminační zákon se vý-
slovně vztahuje na poskytování vzdělávání
a přístup ke službám pro veřejnost včetně
bydlení. Znamená to, že židovské gymná-
zium, dívčí školy a pánské kluby zatlačíme
do ilegality, že byt ve vlastním domě mu-
sím pronajmout i osobě, s níž bych se obá-
val strávit pět minut o samotě? Znamená
to, že povinně zaměstnávat v soukromé fir-
mě musím i člověka, o jehož pracovitosti
mám důvodné pochybnosti, protože není
možné diskriminovat lenochy jako speci-
fickou skupinu obyvatel?

Český antidiskriminační zákon pole
potenciálních konfliktů ještě násobí tím, že
opětovně rozšiřuje portfolium diskrimina-
cí. Zvláště pikantní kombinaci představují
odstavce 5 a 6 § 2 zákona, kde se za diskri-
minaci z důvodu rasy nebo etnického pů-
vodu považuje také diskriminace z důvodu
vztahu k osobě určité rasy nebo určitého
etnického původu, a to ve spojení s obrá-
cením důkazního břemene.

Posledním argumentem na obranu an-
tidiskriminačního zákona je tvrzení, že při-
jetí této normy je nezbytné, protože tím
implementujeme směrnici Evropské unie.
Tímto argumentem ovšem pouze dokazu-
jeme, jak příliš se evropská integrace vzda-
luje svému původnímu cíli, tedy zabezpe-
čení prosperity a blahobytu prostřednic-
tvím liberalizace obchodu mezi členskými
zeměmi.

MEDIÁLNÍ BOJOVNÍCI

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON:
VÍC ŠKODY NEŽ UŽITKU

MIROSLAV ŠKALOUD

senátor

VÍT BLAHA

krajský zastupitel

Jihomoravského kraje
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ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Jak byste zhodnotil rok 2005 v Evropské
unii? Přinesl toho více pozitivního, či nega-
tivního?

V roce 2005 došlo k další eskalaci
vleklé krize EU. Odmítnutí tzv. „ev-
ropské ústavy“ ve Francii a Holand-
sku, krize v souvislosti s formulováním
rozpočtu a první požadavky na od-
stoupení od společné měny euro (Itá-

lie) jsou příznaky toho, že proces ev-
ropského sjednocení dospěl ke svému
konci.

Česká republika je členem EU zhruba rok
a půl – jak hodnotíte uplynulé období od
vstupu? Vyplatil se nám?

Těžko říci. Vždy záleží na tom, jak
schopná je právě úřadující vláda. Tak
kupříkladu naše reakce na odmítnutí
tzv. „evropské ústavy“ byly nelogické
(výzvy k pokračování ratifikačnícho
procesu, přestože již dvě země doku-
ment odmítly). Nabídky finančních
ústupků v průběhu rozpočtové krize
EU byly nezodpovědné. Přetrvávají
závažné nedostatky ohledně naší při-
pravenosti absorbovat peníze z pod-
půrných programů EU.

Zásadně chybná je neochota naší
reprezentace vidět EU a její budouc-
nost opravdu realisticky a přizpůsobit
tomu svou politiku. Upřímně řečeno, si
nejsem si jistý, jestli by se to za jiné mo-
censké konstelace zásadně změnilo.

Jaký očekáváte vývoj v záležitosti evropské
ústavy? Domníváte se, že některé země ja-
ko Francie či Holandsko budou chtít opako-
vat lidové hlasování?

Neumím si to představit. V dané
podobě patří dokument minulosti.
Nevidím v Evropě dostatek vůle k pro-
hloubení integrace směrem ke společ-

né státnosti. Právě to však byl záměr (a
také důvod selhání) tzv. „evropské
ústavy“.

Co musí Evropská unie v nadcházejícím ob-
dobí udělat, aby se zbavila nálepky byrokra-
tické instituce?

Přestat si vymýšlet další úlohy, pro-
dukovat zbytečná nařízení a začít vra-
cet pravomoci do rukou národních
států. To by znamenalo, že by Unie za-
čala sama sebe demontovat. Dobro-

volně se tak jistě nestane, ale státy si
budou přesto (některé bezostyšně, ji-
né diskrétně) tyto pravomoci postup-
ně osobovat. Jak jsem již řekl: Evrop-
ská integrace je na konci.

Věříte tomu, že na konci roku 2006 na tom
bude Evropská unie, co se jejího fungování
týče, lépe?

Hůře. To je dobrá zpráva pro
každou vládu, která hledá operativní
prostor pro to, aby zvýšila blahobyt
svých vlastních občanů a je schopná
tento prostor využít.

ROZHOVOR
Petr Robejšek

politolog, ředitel Haus Rissen

Nabídky finančních ústupků v průbě-
hu rozpočtové krize EU byly nezodpo-
vědné. Přetrvávají závažné nedostatky
ohledně naší připravenosti absorbovat
peníze z podpůrných programů EU.

Petr Robejšek
(* 1948)
• ředitel Mezinárodního institutu pro

hospodářství a politiku, Hamburk
• vystudoval sociologii a sociální

psychologii na Univerzitě Karlově,
studoval ekonomii, sociologii
a sociální psychologii na Univerzi-
tě Hamburk

• habilitován jako docent pro poli-
tické vědy

• publikoval řadu odborných i popu-
larizačních článků (Revue Prostor,
Týden)

• lektor na Liberálně-konzervativní
akademii CEVRO
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Volební kampaně v České republice
doslova klepou na dveře. Již brzy zapla-
ví českou krajinu stovky a tisíce reklam-
ních sdělení politických stran. Až dopo-
sud jste v této rubrice mohli číst řadu
článků o marketingově orientovaných
typech kampaní. Ve skutečnosti jste ale
v minulých českých volebních kampa-
ních mohli vidět zejména plakáty s poli-
tiky. Zdá se, že vytvořit takovýto plakát
je nesmírně jednoduché. Ale pravý
opak je pravdou. I proto bude dnešní
rubrika Politická reklama věnována jed-
né z nejoblíbenějších kompozic na naší
reklamně-politické scéně: kompozici ty-
pu „hlava-heslo“.

Hlava + heslo = billboard

Politické strany v Čechách a na Mo-
ravě mají billboardy tradičně ve velké
oblibě. A ve stejně velké oblibě mají
i svoje politiky. Pokud si dáme tyto dvě
záliby dohromady, nemůže z nich vyjít
nic jiného, než billboard s politikem. Je-
likož je ale billboard orientován na šířku
a politik (zpravidla) na výšku, vzniká
v prvním kroku poněkud nevyvážená
kompozice. A tak nezbývá než do zbylé-
ho prostoru doplnit heslo a logo strany,
případně internetovou adresu. A kam-
paň je hotová. Alespoň se tak mnozí do-
mnívají. Jsou zde ale přinejmenším dva
problémy.

Ač se to někomu může zdát divné,
vytvořit dobrý billboard je ve skutečnos-
ti jedním z nejtěžších úkolů pro reklam-
ní tvůrce. Jsou limitováni specifickým
tvarem plochy, ale zejména způsobem,
jakým se kolem billboardů lidé pohybu-
jí. Nejčastěji mají totiž na jeho zazname-
nání pouhý zlomek vteřiny. Častým
opakováním můžete sice výsledný vjem
znásobit, ale nezapomeňte, že o totéž se
vedle vás budou snažit i všichni konku-
renční zadavatelé. Ne nadarmo se kvali-
ta motivů testuje na velikosti krabičky
od zápalek, držené v natažené ruce.

Již jsem zmínil, že politik se kvůli své
orientaci na billboard prostě technicky
příliš dobře nevejde (není v tom ale
sám, totéž platí třeba i o lahvi alkoholu).
A tak nezbývá, než ho oříznout.

Možnosti jsou v zásadě dvě. Pokud
řežete pod krkem, vznikne kompozice
zvaná „obří hlava“. Výhodou je snadná
identifikace i dobrý oční kontakt. Nevý-
hodou mohou být naopak zvětšené vady
pleti a zejména malá možnost dát politi-
kovi nějaký výraz. Proto se používá též
nižší řez – zpravidla někde mezi pasem
a výší prsou. Při tomto způsobu je hlava
ještě dostatečně velká, ale do kompozi-
ce lze již dostat i nějaké gesto a výraz.
Řez od pasu dolů nebo celá postava se
téměř nepoužívá, tvář by byla již příliš
malá a nevýrazná.

Tvář politika na billboardu by měla
být dostatečně známá z jiných médií,
aby nebylo potřeba složitě vysvětlovat,
kdo to vlastně je. Proto se většina stran
ve světě zaměřuje zejména na portrét
jejich leadera. Skutečností je i fakt, že
tvář na billboardu by měla být, alespoň
v mezích možností, i sympatická a foto-
genická.

Ukázky billboardů

Mám v živé paměti upřímné překva-
pení jedné reklamní agentury z toho, že
jednoduchá grafická úprava, která tak
dobře fungovala na letáčku A5, vypadá
na billboardu studeně a prázdně. Pokud
fotografie, heslo, pozadí, barevné podá-
ní i celkové grafické zpracování nejdou
dobře dohromady, ztrácí billboard veš-
kerou údernost a stává se pouhou
prázdnou kulisou.

Poj�me se tedy podívat na naše dvě
dnešní ukázky. První z nich pochází

z dílny německé SPD. V závěrečné části
kampaně SPD vytáhla svůj největší
trumf – osobnost kancléře Gerharda
Schrödera. Tento billboard je ukázkou
opravdového mistrovství jeho tvůrců:
rozhodné gesto, doprovozené za�atou
pěstí vyjadřuje sílu a rozhodnost. To je
ještě podpořeno úhlem záběru (pod-
hled) a „ocelovým“ barevným laděním.
Oči i ústa jsou výrazná a ple� je profesio-
nálně retušovaná. Všimněte si, že logo
je velké a umístěné vlevo nahoře (na-
rozdíl od tradiční českého postupu
s malým logem vpravo dole, v místě,
které je nejvíce problematické z hledi-
ska zastínění nebo zarůstání ploch).
Heslo je úderné, velmi dobře čitelné
a výborně obsahově ladí s fotografií i ba-
revným podáním.

Na druhé ukázce vidíme billboard
polského prezidentského kandidáta Le-
cha Kaczyńského. I tento billboard byl
promyšlen do posledního detailu: Kac-
zyński sedí za stolem v pracovně a pode-
pisuje nějakou listinu – je to evidentně
muž práce. Má ale vlídný úsměv a je bez
saka – je to normální člověk, který má
blízko k lidem. Barevné podání je v od-
stínech hnědi, teplé, měkké, uklidňující.
Kaczynski se dívá přímo do kamery – ja-
koby přímo na vás. I tento leader se
o vás postará, ale zcela jiným způsobem
než Gerhard Schröder na předchozí
ukázce. Vše je doplněno heslem, zá-
měrně odkazujícím na vznešenost bu-
doucího poslání: Lech Kaczyński – pre-
zident IV. republiky. Heslo je opět dos-
tatečně čitelné a vhodně umístěné.

MAREK BUCHTA

spolupracovník

CEVROREVUE

POLITICKÁ REKLAMA
Politik a jeho billboard

ZADAVATEL / SPD (Německo)
POLITIK / Gerhard Schröder
HESLO / Kdo si přeje spravedlnost, musí zaručit
sociální jistoty.

ZADAVATEL / Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)
POLITIK / Lech Kaczyński
HESLO / Lech Kaczyński, prezident IV. republiky
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KAREL TEJNORA

senátor

MICHAL SEMÍN

ředitel Institutu

sv. Josefa

JAN JANDL

místopředseda MS

ODS Brno-Řečkovice

CO PŘINESL/VZAL ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE A PŮL VSTUP DO EU?

anketa pro 3

Dal České republice volný pohyb
zboží, zdráhá se dát volný pohyb osob
a služeb. Měsíčně dává stovky a stovky
stránek textů, konkrétních věcí pak
sotva na jednu. Pokrytectví evropské-
ho kabátu s bližší národní košilí. Je to
jako se ženou, s ní to nejde a bez ní ta-
ky ne, ale v podstatě ji máme rádi. Tím
rádi myslím konkrétně to hlavní a to
je, že Evropa s výjimkou Balkánu více
jak 60 let neválčí, to, že jsme její sou-
částí. Jestli je to společenství rovných
států, tak je přímo naší povinností pře-
dat svoje historické zkušenosti z jiné-
ho bloku, tak, aby se v žádné podobě
již nikdy neopakovaly. Bohužel různé
tendence k různým formám „demo-
kratického centralismu“ tu jsou. A ta-
ky politické skupiny, které to prosazu-
jí, protože přece nějaký socialismus
k nám ze západu nemůže přijít. Ale on
přichází, zkuste třeba zemědělcům ve
staré EU doporučit chozrazčot?
Chozrazčot znamená, že náklady se
musí rovnat příjmům, bez centrálních
dotací.

Předně se ukazuje, že pravdu měli
ti, jež hovořili o programovém zamě-
ření nadnárodních elit (zdaleka nepů-
sobících pouze v Bruselu či Štrasbur-
ku) k vytvoření politicko-hospodář-
ského útvaru, vykazujícího zřejmé at-
ributy státu. K tomu přispívá neutu-
chající tlak na harmonizaci (čti homo-
genizaci) právního prostředí v člen-
ských zemích ve většině oblastí sou-
kromého i veřejného života.

Nejčastěji uváděné výhrady proti
současné podobě evropského sjedno-
cování vycházejí z prostředí ekonomů,
mne, coby neekonoma, však více trá-
pí skutečnost postupné ztráty politic-
ké svébytnosti a autonomie českého
státu.

Stejně závažný je trend k homoge-
nizaci zákonů, regulujících problema-
tiku kulturně-morální povahy. Po ví-
tězství konzervativní pravice v Polsku
zaznělo z Bruselu varování: diskrimi-
nace homosexuálů či znovuzavedení
trestu smrti povede k omezení hlaso-
vacích práv Polska v rámci schvalova-
cích mechanismů v EU. Očekávám, že
za stávajících poměrů se z tohoto po-
stoje ústředí EU stane spíše pravidlo
než výjimka.

Celkově je třeba vstup České re-
publiky do EU hodnotit pozitivně, ne-
bo� spolu s naším členstvím v NATO
se tak znovu potvrdila pevná pozice
naší země ve společenství svobodných
a demokratických zemí. Je však potře-
ba, aby naše politická reprezentace
v unijních orgánech důsledně hájila
zájmy a pozice naší země a jejích oby-
vatel. Zatím to bohužel vypadá, že čes-
ká socialistická vláda hájí pouze zájmy
Německa, Francie, svých socialistic-
kých kolegů v evropských vládách
a eurofederalistické koncepty. Jako
pozitivum je nutno hodnotit i zastave-
ní ratifikace návrhu euroústavy a její
faktické shození ze stolu, nebo� její
realizace by přinesla podstatné ome-
zení suverenity zejména menších ze-
mí, mezi něž patří i ČR.
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POLITICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V EVROPĚ

o cevro

Mezinárodní republikánský insti-
tut (IRI) uspořádal v půli ledna v li-
tevském Vilniusu setkání think tan-
ků, nadací a podobných organizací ze
střední a východní Evropy. Cílem na-
šeho dvoudenního sezení bylo sezná-
mit se navzájem, podělit se o nápady
a jako vedlejší efekt se vzájemně
ubezpečit, že naše práce není lehká,
ale trpělivost se vyplácí.

Sedmatřicet osob ze sedmnácti ze-
mí dva dny probíralo svou činnost,
úspěchy a hrozby. Nové členy EU a
kandidáty doplnili zástupci z němec-
ké nadace Konrada Adenauera
(KAS), španělského FAES a švédské-
ho Jarl Hjalmarson Foundation. Čes-
kou republiku reprezentovalo CEV-
RO a v osobě Jiřího Schneidera i Pra-
gue Security Studies Institute.

Pořadatelé z IRI přišli s formátem
konference, ve kterém nejprve dosta-
li slovo zástupci stran, které bu� ne-
mají vzdělávací instituce vůbec (jako
například Občanská Platforma v Pol-
sku), nebo jsou jejich instituce v za-
čátcích. V druhém bloku dostali pros-
tor zástupci těch organizací, které pro
své strany zprostředkovávají služby
think tanků za zahraničí.

CEVRO na setkání zaujalo

Další část, která se věnovala nezá-
vislým institucím, zahájila prezentace
CEVRO. Jsem rád, že naše aktivity
byly inspirací pro další. O přestá-
vkách jsem s kolegy z Rumunska, Slo-
vinska, Ma�arska, Srbska a dalších
států probíral Liberálně-konzervativ-
ní akademii, projekt Volby v zahrani-
čí nebo třeba časopis, který držíte
v ruce.

Jeden blok byl věnován speciálně
situaci v Bulharsku. To je specifické
tím, že v něm existují organizace, kte-
ré se věnují politickému vzdělávání
napříč politickým spektrem.

Druhý den byl věnován akademič-
tějším tématům. Jiří Schneider se
dlouhodobě věnuje vzdělávacím or-
ganizacím a ve své přednášce shrnul
jejich základní poslání a funkce. KAS

zastupoval ředitel sekce politického
vzdělání Stephan Eisel. KAS byl a je
v mnohém poučením pro mladší insti-
tuce. Šedesát zahraničních kanceláří
či rozpočet sto milionů euro jako
KAS nemá a dlouho mít nebude žád-
ná z organizací postkomunistického
bloku, ale pan Eisel přinesl mnoho
zajímavých nápadů a podnětů.

O financování stranických nadací
a think tanků ze státního rozpočtu
hovořil ředitel zahraničních vztahů
Századvég Foundation Gáspár Vár-
konyi. V Ma�arsku totiž platí zákon o
finanční podpoře nadací ze státního

rozpočtu podobně, jako je tomu v Ně-
mecku či Španělsku. Zástupce FAES
Cristina Palomares představila pro-
jekty, které směřují k propagaci de-
mokracie v Latinské Americe.

Poslední blok zahájil zástupce or-
ganizátora, ředitel IRI pro Evropu
Jan Surotchak, který představil plány
své organizace pro budoucí léta a na-
bídl pomocnou ruku při rozvíjení po-
litického vzdělávání. Konferenci jsme
zakončili diskusí o prohloubení spo-
lupráce všech nadací a upevnění sítě
pravicových think tanků a nadací
v Evropě.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Jan Surotchak, Peeter Luksep, Peter Učeň (zleva)

Zdroj: Peeter Luksep, Jarl Hjalmarson Foundation

Obecné důvody politického vzdělávání

Budování a podpora demokracie

Získávání členů

Prohloubení stranické soudržnosti

Posílení strany

Vývoj stranických politik

Tvoření databáze lidských zdrojů

Vzdělávání kandidátů a členů

Trénink kandidátů

Hledání zdrojů financování



Španělsko
Portugalsko

Francie

Irsko

Andorra

Spojené království
Velké Británie a
Severního Irska

Island

pravice socialisté komunisté liberálové a středové strany

Albánie – pravicová vláda
Sali Berisha – Demokratická strana Albánie (EPP) +
menší spojenci
Andorra – liberální vláda
Albert Pintat Santolària – Liberální strana Andorry
Belgie – liberální vláda
Guy Verhofstadt – Vlámští liberální demokraté (ELDR) +
valonští liberálové (ELDR) + vlámští socialisté (PES) +
valonští socialisté (PES)
Bělorusko – komunistická diktatura
Alexander Lukašenko – president
Bosna a Hercegovina – všenárodní
koalice
Adnan Terzić – koalice nacionalistických stran tří národů
Bulharsko – velká koalice
Sergej Stanišev – Bulharská socialistická strana (PES)
+ Národní hnutí Simeona II. (ELDR) + strana turecké
menšiny (ELDR)
Česká republika – socialistická vláda
Jiří Paroubek – Česká strana sociálně demokratická
(PES) + lidovci (EPP) + Unie svobody-DEU (ELDR)
Dánsko – liberální vláda
Anders Fogh Rasmussen – Liberální strana (ELDR) +
Konzervativní lidová strana (EPP)
Estonsko – liberální vláda
Andrus Ansip – Reformní strana (ELDR) + Strana
středu (ELDR) + Lidový svaz (UEN)
Finsko – liberální vláda
Matti Taneli Vanhanen – Strana středu (ELDR) +
Sociálnědemokratická strana (PES) + Švédská lidová
strana (ELDR)
Francie– pravicová vláda
Dominique de Villepin – Svaz pro lidové hnutí (EPP)
Chorvatsko – pravicová vláda
Ivo Sanader – Chorvatské demokratické společenství
(EPP) + menší spojenci
Irsko – pravicová vláda
Bertie Ahern – Fianna Fáil/Vojáci osudu (UEN) +
Pokrokoví demokraté (ELDR)
Island – pravicová vláda
Halldór Ásgrímsson – Pokroková strana (ELDR) +
Strana nezávislosti (EDU)
Itálie – pravicová vláda
Silvio Berlusconi – Vzhůru Itálie (EPP) + Národní alian-
ce (UEN) + Liga severu + křes�anští demokraté (EPP)
Kypr – liberální vláda
Tassos Papadopooulos – Demokratická strana (ELDR)
Lichtenštejnsko – pravicová vláda
Otmar Hasler – Pokroková občanská strana (EDU) +
Vlastenecký svaz (EDU)
Litva– socialistická vláda
Algirdas Brazauskas – Litevská sociálnědemokratická
strana (PES) + Nový svaz (ELDR) + Strana práce
(EDP) + Nová demokracie a rolnická strana
Lotyšsko – pravicová vláda
Aigars Kalvitis – Lidová strana (EPP) + Nová éra (EPP)
+ Lotyšská první strana (EPP) + Svaz Zelených
a zemědělců (EGP)
Lucembursko – velká koalice
Jean-Claude Juncker – Křes�anskosociální lidová strana
(EPP) + Lucemburská socialistická dělnická strana
(PES)
Ma�arsko – socialistická vláda
Ferenc Gyurcsány – Ma�arská socialistická strana
(PES) + Svaz svobodných demokratů (ELDR)
Makedonie – socialistická vláda
Vlado Bučkovski – Sociálnědemokratický svaz (PES) +
Liberální demokratická strana (ELDR) + albánské strany
Malta – pravicová vláda
Lawrence Gonzi – Nacionalistická strana (EPP)
Moldávie – komunistická vláda
Vasile Tarlev – Komunistická strana Moldávie
Německo – velká koalice
Angela Merkel – Křes�anskodemokratická
a Křes�anskosociální unie (EPP) +
Sociálnědemokratická strana Německa (PES)

Nizozemsko – pravicová vláda
Jan Peter Balkenende – Křes�anskodemokratická výzva
(EPP) + Lidová strana za svobodu a demokracii (ELDR)
+ Demokraté 66 (ELDR)
Norsko – socialistická vláda
Jens Stoltenberg – Norská dělnická strana (PES) +
Strana středu + Socialistická levicová strana
Polsko – pravicová vláda
Kazimierz Marcinkiewicz – Právo a spravedlnost (UEN)
Portugalsko – socialistická vláda
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa – Socialistická
strana (PES)
Rakousko – pravicová vláda
Wolfgang Schüssel – Rakouská lidová strana (EPP) +
Svobodní
Rumunsko – pravicová vláda
Calin Popescu-Tariceanu – Národní liberální strana
(ELDR) + Demokratická strana (EPP) + Demokratický
svaz Ma�arů v Rumunsku (EPP) + menší spojenci
Řecko – pravicová vláda
Kostantinos Karamanlis – Nová demokracie (EPP)
San Marino – velká koalice
koalice Sanmarinské křes�anskodemokratické strany
(EPP) a Sanmarinské socialistické strany (PES)
Slovensko – pravicová vláda
Mikuláš Dzurinda – Slovenská demokratická a křes�an-
ská unie (EPP) + Strana ma�arské koalice (EPP)
Slovinsko – pravicová vláda
Janez Janša – Slovinská demokratická strana (SDS) +
Nové Slovinsko (EPP) + Slovinská lidová strana (EPP)
+ Strana důchodců
Spojené království – socialistická vláda
Tony Blair – Labouristická strana (PES)
Srbsko a Černá Hora – pravicová vláda
Vojislav Koštunica – Demokratická strana Srbska (EPP)
+ G17plus (EPP) + Srbské hnutí obnovy – Nové
Srbsko
Španělsko – socialistická vláda
J. L. R. Zapatero – Španělská socialistická dělnická
strana (PES)
Švédsko – socialistická vláda
Göran Persson – Sociálnědemokratická dělnická strana
(PES)
Švýcarsko – velká koalice
koalice čtyř největších stran socialistů, konzervativců,
liberálů a křes�anských demokratů

POLITICKÁ MAPA EVROPY
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CEVRO FÓRUM:
ŽELEZNICE V ULICÍCH
PRAHY

o cevro

A� se po Praze pohybujete, jak chce-
te, vždy narazíte na problém velkého
množství jiných přemis�ujících se osob
a vozidel. Zkrátka, jako každé jiné vel-
ké město, má i Praha své zácpy, pomalu
hýbající se davy a kolony spíše stojících
aut. Experti i politici se snaží najít řeše-
ní, které by pomohlo a bylo přijatelné
jak finančně, tak z hlediska efektivity
a vlivu na okolí.

Pár dní po tom, co se pražští radní
dohodli na prodloužení trasy A metra
do Motola a dále pak na letiště v Ruzy-
ni, uspořádalo CEVRO veřejnou dis-
kusi s názvem Železnice v ulicích Pra-
hy. Naším cílem bylo zamyšlení nad
úlohou vlaků v městské a příměstské
dopravě a případné spojení centra s le-
tištěm právě touto formou.

Úloha vlaků ve městě

Hlavní otázky zněly následovně: Má
jezdit na Ruzyni vlak? Kudy? A co pak
rovnou napojit železnici na Kladno?
A samozřejmě, jaká by měla být úloha
železnice obecně? Pozvali jsme bývalé-
ho generálního ředitele ČD ing. Šípa
a předsedu dopravního výboru
pražského magistrátu ing. Laudáta,
aby svými příspěvky zahájili celou dis-
kusi. Ing. Šíp představil několik variant
vedení trasy železnice z centra na letiš-
tě. Nejvýhodnější se jeví využití součas-
né trasy před Dejvice, i když existuje
například varianta přes Smíchov, Zli-
čín a Hostivice.

Ing. Laudát uvedl, že je třeba želez-
niční dopravu v Praze a okolí plně za-
pojit do integrovaného systému dopra-
vy. Nevýhodou je, že současný stav tratí
a zastávek v Praze nevyhovuje potře-
bám pravidelných intervalových spoje-
ní. Právě modernizace tratí by pomoh-
la i spojení Kladna s Prahou.

Samospráva hledá řešení

Jako první v diskusi vystoupil ing.
Chalupa, starosta Prahy 6 – dopravou
na letiště nejvíce dotčené městské čás-
ti. Zdůraznil, že Praha 6 nikdy netrvala
na řešení bu� metro, nebo vlak. Je tře-
ba najít vhodné vyvážení, aby byla spo-
jení využita rovnoměrně, včetně ma-
lých nádraží.

Podle hejtmana Středočeského kra-
je Petra Bendla je pro Prahu výhodné,
pokud bude se Středočeským krajem
spolupracovat. Praha díky výši svého
HDP nemá nárok na dotace z evrop-
ských fondů. Při financování infra-
struktury Středočeského kraje z těchto
fondů však může významně profitovat
i hlavní město.

Podle primátora Kladna Dana Ji-
ránka je nezbytné najít řešení v co nej-
kratší době. Mnoho občanů jeho města
denně do Prahy dojíždí nebo pracuje
na letišti a neexistující spojení je ne-
únosné jak pro ně, tak i pro občany čás-
tí Prahy po cestě do centra.

Zástupce Českých drah Bohumil
Pokorný shrnul snahy ČD o větší integ-

raci drah do městské dopravy. Zmínil
i číselné značení vlaků, které by naváza-
lo na jasná označení tramvají, autobusů
a metra. Bohužel systém značení vlaků
se neosvědčil, nebo� jak se ukázalo, ni-
kdo o něm pořádně nevěděl. Zrovna
tak se dodnes nepodařilo zajistit, aby
vozy hromadné dopravy kromě přestu-
pu na metro hlásily i přestup na vlak.

Nedostatek komunikace

To jsou příklady, na kterých bylo
možné vycítit, že komunikace dotče-
ných stran, tedy projektantů, stavitelů,
samospráv a provozovatelů není úplně
ideální. Až při diskusi se ukázalo, že
existuje mnoho námětů, které je
možné uvést do praxe, pokud se o nich
bude hovořit. I sami účastníci diskuse
uznali, že jim více komunikace chybí.

CEVRO diskusí o železnici nechtě-
lo vyřešit letité problémy dopravy
v Praze. Cílem nebylo ani propagovat
jedno řešení proti druhému. Chtěli
jsme jen poskytnout prostor pro otev-
řenou veřejnou diskusi dotčených
stran. Jak se během večera ukázalo,
existuje mnoho diskutabilních bodů,
ale malý zájem je diskutovat. Pokud se
nám podařilo tento zájem trochu
oživit, splnili jsme cíl, který toto CEV-
RO Fórum mělo.

Pozn.: Pokud máte zájem prohlédnout
si prezentace ing. Šípa a ing. Laudáta,
naleznete je na www.cevro.cz

PETRA VIKTOROVÁ

tajemnice CEVRO
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JAK POSTAVIT
VÍTĚZNOU KAMPAŇ

o cevro

Nikdo před volbami v Polsku minu-
lý rok nečekal, že vyhraje strana Právo
a spravedlnost (PiS) dvojčat Kaczyń-
ských. Přesto se tomu tak stalo a favo-
rit voleb Občanská platforma (PO) se
ocitl na druhém místě, když ho PiS ve
finiši předběhl.

Velký podíl na tom měla skvěle
zvládnutá kampaň, jejíž stavbě veleli
poslanci Evropského parlamentu, ale
hlavně odborníci na volební kampaně
Michal Kamiński a Adam Bielan. Oba
léta projížděli kampaně pravicových
stran po celém světě, studovali jejich
postupy, hodiny a dny trávili v interne-
tových archívech. Na nich bylo vymys-
let kampaň, která pomůže PiS dohnat
PO.

Základem úspěchu bylo začít včas.
Proto PiS přišel s plánem Jaro Poláků,
což byla série koncertů, které měli ne-
násilnou formou upozornit na kandi-
dáty PiS. Pak již následovala pečlivě
připravená mediální kampaň s prvky
britských, amerických i dalších před-
volebních kampaní. Lídr PiS procesto-
val celé Polsko, absolvoval mnoho mí-
tinků denně.

Obrovskou výhodou při přípravě
kampaně bylo, že vedení strany se
podřídilo radám a doporučením týmu.
Pečlivá práce se stále novými průzku-
my voličských nálad a přání pomohla
připravit pro kandidáty směs témat,
kterými mohli oslovit voliče.

Vítězové pro ODS

CEVRO v rámci svého projektu
Poučení z voleb v zahraničí pozvalo
oba hlavní stratégy PiS, Kamińskiho
i Bielana, aby vystoupili pro představi-
tele a kandidáty ODS. Uspořádali
jsme seminář, na kterém v sobotu 28.
ledna zazněly rady, jak postavit vítěz-
nou kampaň, čeho se vyvarovat, čeho
využít.

Účastníci měli možnost s pány
z Polska diskutovat jejich názor na
šance ODS, poznat, jaké argumenty
byly v Polsku použity například proti
rovné dani, jak uchopit korupci ve
vládních kruzích, zkrátka, jak dobrou

kampaní pomoci prodat vlastní politi-
ku. Je pravda, že existuje rozdíl mezi
českou a polskou politickou scénou.
Ne vše, co na semináři zaznělo, je
použitelné v našem prostředí. Mini-
málně je však jasné, že jak v Polsku,
tak u nás, pokud chce strana uspět,
musí být její představitelé vidět, jasně

argumentovat aktuální problémy
a v kampani se pohybovat s promyšle-
nými plány.

CEVRO se volbám v zahraničí věnuje
dlouhodobě. Více např. v předešlých čís-
lech CEVRO Revue, v publikacích Ana-
lýzy či na stránkách www.cevro.cz.

JIŘÍ KOZÁK

projektový manažer CEVRO

Michal Kamiński

Během semináře došlo i na rozbor jednotlivých televizních spotů PiS, včetně
toho, kterým strana kritizovala plán rovné daně.

Adam Bielan
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o cevro

JAN MORAVA

projektový manažer CEVRO

V polovině ledna spustilo CEVRO interneto-
vý portál VolebniFakta.cz. Mohl byste krát-
ce představit celý projekt?

CEVRO nemohlo nečinně při-
hlížet výrokům Paroubka a spol.,
a proto se rozhodlo zřídit internetový
portál, kde budou výroky a výkřiky
ČSSD uváděny na pravou míru. K ar-
gumentaci nám slouží čísla z veřejně
dostupných zdrojů, jako jsou ČSÚ,
ministerstva a organizace typu Trans-
parency International. Nepopíráme,
že inspirací nám byly podobné portály
například v USA nebo Německu, kte-
ré měly u veřejnosti úspěch.

Jaké máte na webovou stránku ohlasy?
Každý den přicházejí nové a nové

ohlasy a jsou pro nás tou nejlepší mo-
tivací k další práci. Samozřejmě, že
kromě reakcí jako „díky za super
stránky“ nebo „konečně víme, kde na-
jít argumenty,“ jsme zaznamenali
i negativní reakce typu „jděte se vy-
cpat“. Portál, který ukazuje více fakt
a méně fikce o vládnutí ČSSD, zřejmě
někomu vadí. Koncem ledna a počát-
kem února jsme byli terčem razantní-
ho útoku hackerů a stránky tak mohly

být po určitou dobu pro některé čte-
náře nedostupné. Důležité je, že se
k nám tito čtenáři po vyřešení problé-
mů vracejí. Těm, pro které byl portál
nedostupný, se touto cestou omlouvá-
me.

Kolik zájemců doposud stránky navštívilo?
Za prvních čtrnáct dní portál nav-

štívilo 36 245 unikátních čtenářů. Má-
me 6 737 přihlášených odběratelů Ne-
wsletteru. V našich anketách hlasova-
lo celkem 7 593 čtenářů. Zajímavé
jsou také výsledky anket – 84% hlasu-
jících se domnívá, že ČSSD nesplnila
volební sliby z roku 2002, 86% hlasují-
cích říká, že ČSSD není úspěšná v boji
proti korupci a 95% čtenářů tvrdí, že
se za vlád ČSSD nesnížila byrokracie.

Počítáte s provozováním serveru až do le-
tošních voleb?

Ano a nejen to. Chystáme další
úpravy portálu, aby byl pro návštěvní-
ky ještě zajímavější. Zavedeme hlaso-
vání čtenářů o výrok měsíce, zpřístup-
níme RSS kanál a nabídneme ke
stažení bannery na portál www.Vo-
lebniFakta.cz. Vyzveme také naše čte-

náře, aby nám zasílali vlastní vyhleda-
né výroky a vytvořené karikatury poli-
tiků ČSSD.

Mohl byste zmínit některé zajímavé výroky,
které se na portálu doposud objevily?

Například u výroku Z. Škromacha:
„Ekonomové jsou taková zvláštní
a hodně suchá skupina lidí, kteří ne-
ustále prudí svými názory“ jsme
zvažovali, zda ho dát do sekce výroky
nebo humor. Vzhledem k tomu, že
Z. Škromach řídí ministerstvo, které
přerozděluje 357,2 miliardy Kč, ne-
boli 37,3% výdajů státního rozpočtu
pro rok 2006, nám to nakonec příliš
humorné nepřišlo. Zajímavé jsou ta-
ké úryvky z programu ČSSD o valori-
zaci důchodů, zvýšení porodného ne-
bo nezaměstnanosti, když fakta říkají,
že poměr průměrného důchodu
k průměrné mzdě za vlád ČSSD vý-
razně poklesl, porodné rostlo poma-
leji než průměrná mzda a počet neza-
městnaných narostl na více než
400.000. Pokud Vás zajímají přesná
čísla, konkrétní sliby, výroky a výkři-
ky, neváhejte a navštivte portál
www.VolebniFakta.cz.

VOLEBNÍ FAKTA UVÁDĚJÍ NA PRAVOU
MÍRU VÝKŘIKY ČSSD

Druhý a třetí lednový týden opět
pokračovala výuka v rámci třetího roč-
níku Liberálně-konzervativní akade-
mie Cevro. Akademici v Praze i Olo-
mouci měli tentokrát mírně odlišný
program – zatímco v Praze přednášel
Tomáš Klvaňa o vztahu politiků a no-
vinářů a dvojice Jiří Frgal – Hana Svo-
bodová se věnovala komunikačnímu
tréninku, v Olomouci k tomu přibyly
ještě strany a stranické systémy v po-
dání politologa Petra Sokola.

V únoru se Akademie dostala do
své druhé poloviny. Zatímco v Praze

18. února přednášelo moravsko-české
duo lektorů Vojtěch Šimíček, soudce
Nejvyššího správního soudu, spolu
s analytikem Liberálního institutu Jo-
sefem Šímou, olomoučtí posluchači
měli o týden později možnost vyslech-
nout pražskou politologicko-ekono-
mickou dvojici Miroslav Novák z Ka-
tedry politologie Fakulty sociálních
věd – Petr Mach z Centra pro ekono-
miku a politiku.

AKADEMIE SE PŘEHOUPLA DO SVÉ
DRUHÉ POLOVINY

ZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

Tomáš Klvaňa na přednášce
v Olomouci
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Počínaje tímto číslem Vám bude-
me přinášet v CEVROREVUE novou
rubriku – CEVRO v médiích. Tato
část časopisu by Vám měla přinášet
stručný pohled na to, kde, o čem a jak
se v českých médiích referovalo
o CEVRO.

V lednu dominovala Volební Fakta

Hlavním tématem, díky němuž se
CEVRO dostalo v lednu do médií, by-
lo spuštění internetového serveru Vo-
lebniFakta.cz. K tomuto tématu se ob-
jevily texty v Lidových novinách (str.
2), v Denících Bohemia a na interneto-
vé zpravodajském serveru ČTK ceske-
noviny.cz.

Lidové noviny ve své domácí zpra-
vodajské rubrice informovaly, že na
server VolebniFakta.cz se mohou zá-
jemci dostat i při kliknutí na jméno
„Paroubek“ na některých interneto-
vých serverech. „Je to velmi efektivní
způsob předvolebního boje. Kdekoliv
se v daných médiích objeví cokoliv
o oponentovi, mohu prostřednictvím
bubliny, která se objeví nad odkazem
při najetí myší, posílit negativní tvrze-
ní o něm nebo vyvracet pozitivní. Ješ-
tě více pak mohou strany na voliče pů-
sobit, pokud klikne na odkaz,“ uvedl
Lidovým novinám ředitel jedné z in-
ternetových reklamních agentur Ro-
bert Němec. Podobným způsobem re-
ferovaly o spuštění stránky i České
noviny.

„Jsme přesvědčeni, že se sociální
demokraté snaží zamést pod koberec
své sliby před volbami a současně spo-
léhají na svoji dryáčnickou kampaň pl-
nou hulvátství a překrucování faktů,“
vysvětlil na stránkách Deníků Bohemia
cíl stránek VolebniFakta.cz Ivan Lan-
ger, místopředseda ODS a předseda

správní rady CEVRO – Liberálně-kon-
zervativní akademie.

Téma Volební Fakta bylo i náplní
textu v měsíčník 51 pro, ve kterém
projektový manažer CEVRO Jan Mo-
rava uváděl na pravou míru jeden z vý-
roků Jiřího Paroubka.

O CEVRO se ovšem referovalo
i v jiných souvislostech. Na názorové
stránce deníku Právo (!) z 26. ledna se
objevil komentář Martina Hekrdly, kte-
rý jako své hlavní téma zvolil (jak jinak)
kritiku knihy CEVRO „Proč volím pra-
vici“. O obsahu raději pomlčet …

CEVRO se věnovalo první číslo Revue
politika

Hned na třech místech se dostalo
pozornosti CEVRO na stránkách led-
nového čísla brněnské Revue politika.
Šéfredaktor František Mikš hned
v editorialu při komentování situace
v současné ODS odkazuje na analýzu
politologů CEVRO Petra Sokola
a Ladislava Mrklase ze srpna 2002,
která se věnovala rozboru příčin teh-
dejší volební porážky Občanské de-
mokratické strany. František Mikš při-
pomněl tři tehdejší doporučení polito-
logů CEVRO, která by ODS, chce-li
být úspěšná, měla provádět – zahájení
vnitřní, by� i ostré diskuse o všem co
ODS v minulých letech učinila či uči-
nit hodlá; vypracování nové mediální
strategie, postavené na trpělivém pře-
svědčování těch, kteří jsou přesvědči-
telní; a provádění drobečkové politiky
na pravici se snahou nalákat do svých
řad všechny pravicově smýšlející osoby
z různých stran.

Podruhé zmínil CEVRO ve svém
příspěvku politolog Michal Kubát, kte-
rý se zabýval teorií a praxí fungování
občanské společnosti v České republi-

ce. Uvedl, že ačkoliv je ODS často ná-
lepkována jako strana vůči občanské
společnosti nepřátelská, sama má po-
měrně dobře vybudovanou tzv. „vnit-
rostranickou občanskou společnost“,
mezi níž zařadil i CEVRO.

O čem ještě psala média v souvislosti
s CEVRO

V průběhu ledna CEVRO rovněž
publikovalo několik autorských textů
– ředitel CEVRO Ladislav Mrklas se
v měsíčníku 51pro věnoval analýze
britské předvolební kampaně v roce
1979, kterou za Konzervativní stranu
poprvé vedla Margaret Thatcherová.
Tyto volby byly ukázkou moderní vo-
lební kampaně a i známý billboard
„Labouristé nepracují“ nakonec do-
vedly Konzervativní stranu k vítězství.
„Toryové nepodlehli opojení z vlastní
dokonalosti a poslouchali rady profe-
sionálů. Svoji šanci přetavili v přesvěd-
čivé vítězství … Zvítězili, aniž by uh-
nuli ze svých zásad. Zvítězili, protože
byli skutečně připraveni. Poučili se
z pobytu v opozici a čas vymezený na
tento pobyt rozhodně nepromrhali,“
píše na závěr L. Mrklas.

Druhý autorský text sepsal ředitel
CEVRO pro nově vycházející Evrop-
ské noviny a věnoval se v něm možnos-
ti využití evropské otázky v současné
volební kampani v České republice.
Zdůraznil, že toto téma se stane
v předvolebním boji spíše okrajovým
a bude probíhat zejména mezi názoro-
vě blízkými stranami, především pak
o středové voliče.

Ladislav Mrklas byl kromě toho
ještě hostem pořadu Rozhovor na
konci týdne Rádia Česko, kde hovořil
o aktivitách CEVRO a současné před-
volební situaci v ČR.

CEVRO V MÉDIÍCHZBYNĚK KLÍČ

výkonný redaktor

CEVROREVUE

v lednu 2006
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zahraniční inspirace

VOLEBNÍ ROK 2006

Už leden přinesl několik zajímavých
volebních klání. V Evropě se volily dvě
hlavy států a souboj mezi levicí a pravicí
skončil nerozhodně. Pravice bodovala
díky bývalému premiéru Anibal Cava-
co Silvovi v Portugalsku, naopak socia-
listé obhájili, díky znovuzvolení Tarji
Halonenonové, křeslo hlavy státu ve
Finsku. Zimní volební kampaň si
prožila také druhá největší země světa.
V Kanadě se před vánoci zhroutila
menšinová levicová vláda a voliči v ze-
mi javorového listu předali v lednových
volebách moc konzervativcům Alana
Harpera.

Modrý Visegrád?

Hned třikrát půjdou voliči k urnám
v zemích visegrádské čtyřky. Po dlou-
hých letech existuje naděje, že všechny
čtyři státy budou mít pravicovou vládu.
K naplnění tohoto přání ale chybí vítěz-
ství ve všech třech volebních bitvách,
včetně červnových voleb u nás. Sloven-
ský premiér Mikuláš Dzurinda se po-
kusí obhájit čtyřleté období příklad-
ných ekonomických reforem, přesvěd-
čit voliče, že poslední měsíce ve zname-
ní rozpadající se pravicové koalice se
nebudou opakovat a usmířit své bývalé

koaliční partnery. Předčasné volby,
které proběhnou jen o čtvrt roku před
řádným termínem – 17. černa, totiž vy-
volal rozpad Dzurindovy vládní koali-
ce.

Viktor Orbán s jeho stranou FiDeSz
se v Ma�arsku v dubnových parla-
mentních volbách bude snažit o come-
back do premiérského křesla po velmi
těsné porážce z roku 2002. FiDeSz za-
tím vede podle odhadů voličských pre-
ferencí nad dosud vládními socialisty
o dvě až šest procent. Další strany by se
už do ma�arského zákonodárného
sboru neměly propracovat.

Souboj titánů: Berlusconi vs. Prodi

Největší dosah na evropskou politi-
ku asi budou mít volby na Apeninském
poloostrově. Italové půjdou volit devá-
tého dubna. Jejich premiér a vůdce
koalice Dům svobod Silvio Berlusconi
se již zapsal do dějin země jako nejdéle
vládnoucí předseda vlády a nyní se po-
kusí obhájit pozici lídra italské politiky.
Postaví se mu zdatný soupeř. Levico-
vou koalici Svaz (L’Unione), která se
dříve nazývala Olivovník, povede býva-
lý šéf Evropské komise Romano Prodi
– muž, který stál v čele italské vlády
před Berlusconim. Televizní magnát
Berlusconi ztrácí aktuálně na Prodiho
spojenectví kolem čtyř procent, ale boj
nevzdává. Pro volební vítězství dělá
opravdu mnoho, včetně změny voleb-
ního systému nebo uzavření koalice s
miniaturní stranou Mussoliniho vnuč-
ky Alessandry.

Ostře sledované budou jistě také
březnové volby na Ukrajině. „Oran-
žový tábor“ se rozpadl na blok kolem
prezidenta V. Juščenka a uskupení ko-

lem bývalé premiérky J. Tymošenkové.
Obě jejich formace ovšem měsíc před
volbami zaostávají za stranou muže, je-
hož pokus manipulovat prezidentské
volby v říjnu 2004 oranžovou revoluci
vyvolal – proruského S. Janukovyče.
K zisku většiny v ukrajinském parla-
mentu by dokonce nyní nemuselo stačit
ani spojení Juščenka a Tymošenkové.

V Evropě se bude letos volit také
ještě ve Švédsku, a to 17. září. V tradič-
ní baště sociální demokracie se zatím,
zdá se, schyluje k nástupu středopravi-
cové vlády. Konzervativci, ve Švédsku
nazývaní Umírnění, stíhají sociální de-
mokraty a ve volebních preferencích
jsou jim na švédské poměry netradičně
blízko, když ztrácejí už jen tři procenta.
Lídr Umírněných Fredrik Reindfeldt
se zaměřil se svou politikou nižších da-
ní i na méně majetné vrstvy Švédů a za-
tím se to vyplácí. Konzervativci vedená
čtyřčlenná koalice Aliance pro Švédsko
totiž předstihla sociální demokraty s je-
jich zelenými a postkomunistickými
potenciálními spojenci (nyní tolerují
menšinovou vládu) již o více než pět
procent.

Zámoří: kongresové volby

Mimo Evropu míří zraky pozorova-
telů zejména na americký kontinent.
Druhé listopadové úterý si občané
USA zvolí celou Sněmovnu reprezen-
tantů a třetinu senátorů. Prezidentova
Republikánská strana je oslabena ko-
rupční aférou a snaží se minimalizovat
ztráty, aby se pokusila udržet kontrolu
nad oběma komorami Kongresu.

Mimoevropským volebním soubo-
jem roku se mohou stát také prezident-
ské volby v sousedním Mexiku. Kon-
zervativec Vicente Fox, který po sedm-
desáti letech prolomil nadvládu Revo-
luční institucionální strany, už nemůže
podle ústavy podruhé kandidovat a vý-
sledek zřejmě přinese jednu ze dvou
nepříliš vítaných možností: bu� se
k moci vrátí „státostrana“ PRI nebo se
Mexiko stane další latinskoamerickou
zemí v řadě, kde nastoupí levicový po-
pulismus.

V ČESKÉ REPUBLICE LETOŠNÍ ROK ČASTO OZNAČUJEME JAKO
SUPERVOLEBNÍ. VÝZNAMNÉ VOLBY SE VŠAK LETOS NEUSKUTEČNÍ POUZE
U NÁS. PODÍVEJME SE, CO BY SE MOHLO ZMĚNIT NA POMYSLNÉ POLITICKÉ
MAPĚ EVROPY A SVĚTA. NEČEKAJÍ NÁS SICE VOLBY V NEJVLIVNĚJŠÍCH
STÁTECH SVĚTA, ALE BEZESPORU NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH VOLEBNÍCH
SOUBOJŮ.

PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog
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Připomeňme si v kostce život Abra-
hama Lincolna. Narodil se v únoru ro-
ku 1809 na farmě ve státě Kentucky.
Ačkoli jeho otec byl mj. majitelem ně-
kolika farem, vyrůstal Abraham Lin-
coln ve skromných poměrech. V jeho
jedenadvaceti letech se Lincolnovi
přestěhovali do Illinois, kde se Abra-
ham živil například jako dřevorubec,
vorař či obchodní příručí. Stejně jako
dříve však trávil i nyní podstatnou část
svého času četbou knih, což mu br-
zy vyneslo pověst „studovaného člo-
věka“.

V roce 1832 se Lincoln pokusil zís-
kat křeslo v illinoiské sněmovně, avšak
neúspěšně. Ve svém volebním progra-
mu, který předpokládal zřízení cen-
trální banky, ochranná cla a celoná-
rodní zlepšení veřejných institucí, se
přihlásil ke straně whigů. Pečlivě sle-
doval politickou situaci v zemi, začal
studovat práva a svou advokátskou
zkoušku složil roku 1836. Ve druhé
polovině třicátých let až do začátku
let čtyřicátých byl čtyřikrát zvolen
do místního zákonodárného shromáž-
dění.

1846: Zvolení do Kongresu

Roku 1846 kandidoval Lincoln ve
volbách do Kongresu USA a byl zvo-
len. Během svého působení se prosla-
vil např. odmítáním války s Mexikem
v době, kdy již boje končily. Tato opo-
zice však byla spíše výrazem všeobec-
ného odmítání všech nespravedlivých
činů, za který považoval Lincoln i tuto
válku, a stejně tak snahou upozornit
na příliš velkou koncentraci moci v ru-
kou amerického prezidenta. Během
svého volebního období v Kongresu
navrhoval Abraham Lincoln i částeč-
né osvobození otroků, Kongres však
jeho návrhu po nátlaku majitelů otro-
ků nevyhověl.

Podruhé se již Lincolnovi do Sně-
movny reprezentantů dostat nepoda-
řilo a zdálo se, že jeho politická čin-
nost je u konce – vytvořil si prosperují-
cí advokátní praxi, vydobyl dobrou po-
věst díky svým názorům, upřímnosti

a rozumu, roku 1842 se pak oženil
a během manželství zplodil čtyři děti.

Občanská válka

Mezitím se však politická situace
změnila – vztahy mezi Severem a Ji-
hem se vyhrocovaly a napětí narůstalo,
problém otrokářství rozkládal stále
i stranu whigů, která se v tomto dů-
sledku nakonec i rozpadla. Abraham
Lincoln se proto odhodlal k návratu
na politickou scénu, v senátorských
volbách ovšem neuspěl proti demo-
kratu Douglasovi. V roce 1860 se ale
Lincoln stal republikánským kandidá-
tem na prezidenta. Jeho volební prog-
ram sliboval konec dalšího rozšiřování
otroctví, ochranná cla a rychlé udělo-
vání občanství přistěhovalcům. Zvole-
ní Abrahama Lincolna prezidentem
v roce 1861 se kvůli jeho názorům
ovšem neobešlo bez komplikací, ne-
bo� větší část jižanských statkářů stále
vlastnila otroky a nechtěla o ně přijít.

Spor mezi Severem a Jihem naplno
propukl na jaře roku 1861. Zpočátku
bojům dominovala jižanská vojska ge-
nerála Lee, karta se ovšem začala po-
stupně obracet. Již v roce 1863 vyhlásil
Lincoln svobodu otroků ve vzbouře-
ných státech Jihu a o rok později pos-
tavil díky 13. ústavnímu dodatku ot-
roctví mimo zákon. Promyšlené vede-
ní operací a prozíravá politika násled-
ně dovedla Sever v roce 1865 k vítěz-
ství a definitivnímu zrušení otroctví.

Druhé funkční období

Dne 4. března 1865 byl Abraham
Lincoln uveden podruhé do prezi-

dentského úřadu a v dubnu 1865 vyty-
čil základní linie budoucí politiky:
ohleduplnost vůči Jihu, co možná nej-
rychlejší vytvoření vlastních, avšak
loajálních vlád v jižních státech, začle-
nění povstalců do civilního života, spo-
jené s navrácením všech občanských
práv.

Realizace těchto návrhů se ovšem
Lincoln nedožil. Před schválením tři-
náctého dodatku Ústavy byl v dubnu
roku 1865 zavražděn. Stalo se tak ve
Fordově divadle rukou jižanského fa-
natika a herce J. W. Bootha.

ABRAHAM LINCOLN –
BOJOVNÍK ZA

ROVNOPRÁVNOST
ABRAHAM LINCOLN, PŮVODNĚ PRÁVNÍK, SE STAL ŠESTNÁCTÝM

PREZIDENTEM USA – DO SVÉ FUNKCE BYL ZVOLEN V ROCE 1861 JAKO PRVNÍ
Z ŘAD REPUBLIKÁNSKÉ STRANY. V PREZIDENTSKÉM ÚŘADĚ SETRVAL DO

ROKU 1865. BĚHEM DRUHÉHO ROKU SVÉHO VLÁDNUTÍ, V DOBĚ PROBÍHAJÍCÍ
OBČANSKÉ VÁLKY, NAPSAL: „JE DOCELA MOŽNÉ, ŽE V TÉTO OBČANSKÉ

VÁLCE SE BOŽÍ ÚMYSL ZCELA LIŠÍ OD ÚMYSLŮ OBOU ZNESVÁŘENÝCH STRAN,
PŘESTO I TAKOVÉ LIDSKÉ SNAŽENÍ JE DOBRÉ K VYKONÁNÍ JEHO VŮLE“.

Abraham Lincoln
(1809–1865)
• šestnáctý prezident Spojených

států amerických (1861–1865),
první za Republikánskou stranu

• americký svátek President s Day
(12. února) – výročí narození Ab-
rahama Lincolna

JANA JELÍNKOVÁ

redaktorka časopisu Klíč
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Bernard Goldberg

Jak novináři manipulují

V minulých měsících vyšla pod názvem
„Jak novináři manipulují“ v nakladatelství Ideál
kniha, která by neměla uniknout pozornosti ni-
koho, kdo se zabývá médii a jejich vztahem
k závažným společenským problémům. Jejím

autorem je dlouholetý televizní reportér Ber-
nard Goldberg, nositel sedmi prestižních oce-
nění EMMY, který svůj profesní život spojil pře-
devším s prací pro americkou televizní společ-
nost CBS.

Jak sám autor v úvodu přiznává, nebylo pro
něho nijak snadné takovouto knihu napsat – za-
bývá se totiž poměry, které vládnou v americké
televizní žurnalistice. Vypovídá v ní o liberální
(v evropském slova smyslu levicové) předpo-
jatosti velké většiny amerických televizních re-
portérů. V knize nenalezneme důkazy o něja-
kém tajném spiknutí liberálních žurnalistů. Jak
sám autor napsal „problém je v tom, že …
hvězdy večerních zpráv se domnívají, že liberál-
ní předpojatost znamená pouze jediné: být tvrdý
na Republikány a mírným na Demokraty. Sku-
tečná zaujatost médií však nespočívá v tom,
kterou politickou stranu napadají. Liberální
předpojatost vychází z jejich vidění světa“ (str.

23) Výše uvedenou tezi v celé knize ilustruje na
mnoha dalších příkladech (problematika neza-
městnanosti, feminismus, AIDS aj.), při nichž
liberální reportéři manipulovali fakty a statisti-
kami. Zajímavostí je, že motivací k napsání
článku kritizujícímu protěžování Demokratů,
který knize předcházel, byla zkreslená televizní
reportáž, která zesměšňovala návrh Steva For-
bese na zavedení rovné daně ve Spojených stá-
tech amerických.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA

Jaké jste znamení a kolik je Vám let?
Rak, 48 let

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Od roku 1991.

Máte rodinu?
Ano, manželku Andreu a tři děti.

Jaké přání byste si rád splnil?
Chtěl bych mít víc času na svou rodinu.

Jaké máte koníčky?
Je jich hodně – politika, hudba, divadlo, knihy,
příroda.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Konkrétní vzor nemám, obdivuji lidi, kteří se do-
káží pro něco nadchnout a dělají věci naplno.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Vybírám si hlavně zpravodajské pořady.

Jakou posloucháte muziku?
Poslouchám každou dobrou hudbu – folk, coun-
try, jazz, rock i klasiku. Rád se doma zavřu do
pracovny, založím vinylovou desku či cédéčko
do přehrávače a zesílím zvuk…

Kterou barvu máte rád?
Modrou!

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Jsem patriot a pokud jde o tuzemskou dovolenou
volil bych České středohoří. Když by to měla být
zahraniční dovolená, jel bych do Řecka.

Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Mám rád chytré a pracovité ženy. Taková je i má
manželka, je obdivuhodné, jak zvládá domácnost
a děti takřka beze mne, zároveň se dovede pěkně
oblékat a upravit a přitom ještě zpívá.

Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Když se má manželka po pěti letech a po mateř-
ské dovolené s dvěma dětmi vrátila zpět do di-
vadla. Naprosto skvěle zvládla po takové době
své role v muzikálech Řek Zorba a Jeptišky.

Jiří Šulc / hejtman Ústeckého kraje

JAN VEVERKA

bankéř Citigroup, absolvent

LKA

Psát o nešvarech byznysu, armády nebo církvi je
asi tak nebezpečné jako jít se projít v poledne do
městských sadů.
Jenže já jsem se vypravil na procházku na minové
pole. Berete-li si na paškál papeže, je to jedna
věc, berete-li si však na paškál média, je něco
docela jiného. A pokud si je berete na paškál zev-
nitř … je to přímo hřích. Je to smrtelný hřích.

Starý argument, že velké televizní stanice a jiné
mediální elity jsou liberálně orientované, je tak
očividně pravdivý, že už téměř nemá smysl
o něm diskutovat.
Ne, nescházíme se v potemnělých zákoutích,
abychom spřádali plány jak zprávy zkreslit. Není
to totiž nutné, pro většinu reportérů je to docela
přirozené.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Historický exkurz do dějin
České republiky

1/ První český zákoník, pocházející z roku
1039, se nazývá:
a) Dekreta Břetislavova
b) Chamurabiho zákoník
c) Zákon dvanácti desek

2/ Významný český král Jan Lucemburský
vyřkl při jedné z bitev památná slova: „To
se nikdy nestane, aby český král z boje
utíkal“. Kde se bitva odehrála a v kterém
roce?
a) na Moravském poli 1278
b) u Moháče 1526
c) u Kresčaku 1346

3/ Protiprávní okolnosti vstupu cizích
vojsk v roce 1968 následně vyšetřovala
komise pojmenovaná:
a) Hofmanova
b) Pillerova
c) Bartuškova

4/ V letech 1378–1419 vládl Václav IV.
Doba jeho vládnutí se časově kryje
s výtvarným uměním označovaným
názvem:
a) krásný sloh
b) baroko
c) biedermeier

5/ Toleranční patent vydal:
a) Leopold II.
b) František I.
c) Josef II.

6/ Posledně korunovaným českým králem
byl Ferdinand V. v roce:
a) 1848
b) 1836
c) 1916

7/ V roce 1848 probíhal ve většině
evropských zemí tzv. politický
osvobozovací proces s označením:
a) Indiánské léto
b) Jaro národů

8/ Rozdělením Rakouska-Uherska po
I. světové válce vznikly dva nové státy,
Rakousko a Ma�arsko. Jakým právním
aktem vzniklo v roce 1918
Československo?
a) secese (odštěpení)

b) exequator
c) exequatur

9/ Poslední císař Rakousko-Uherska Karel
I. se po sesazení z trůnu v roce 1918
pokusil ještě dvakrát stát nástupnickou
hlavou státu. V které zemi to bylo?
a) Ma�arsko
b) Rakousko
c) Sudety

10/ Kdo byl prvním československým
předsedou vlády?
a) Syrový
b) Kramář
c) Hodža

11/ Kolik vlád se v období let 1918–1938
vystřídalo na politické scéně
prvorepublikového Československa?
a) 10
b) 15
c) 20

12/ Národní výbor, jenž byl hlavním
strůjcem politického převratu v roce 1918,
se přetransformoval do tzv. Revolučního
národního shromáždění, což byl
parlament. Z kolika komor se skládal?
a) jedné
b) dvou

13/ V roce 1920 tehdejší ČSR, Jugoslávie
a Rumunsko uzavřely smlouvu o vzájemné
pomoci v případě napadnutí jakéhokoli
z členů Ma�arskem. Jak se daná smlouva
jmenuje?
a) Trianonská
b) Trojdohoda
c) Malá dohoda

14/ V jakém časovém rozmezí u nás
existovala tzv. druhá republika?
a) září 1938–15. 3. 1939
b) 15. 3. 1939–8. 5. 1945
c) 28. 10. 1918–30. 9. 1939

15/ Katedrála sv. Víta ukrývá české
korunovační klenoty. Legenda praví: „Kdo
je neoprávněně použije, brzy zemře“.
Takovéto chyby se údajně po svém
nástupu do funkce zastupujícího říšského
protektora Čech a Moravy dopustil:

a) Heydrich
b) Frank

16/ V současné době se Česká republika
označuje jako republika:
a) čtvrtá
b) první
c) pátá

17/ Krátce po ukončení II. světové války,
v roce 1946, ustavila komunistická strana
spolu se sociální demokracií, lidovci
a národními socialisty uměle vytvořenou
soutěž politických stran pod názvem:
a) Politická fronta
b) Pokroková fronta
c) Národní fronta

18/ Který z níže uvedených prezidentů byl
nucen abdikovat?
a) Novotný
b) Zápotocký
c) Gottwald

19/ Pražské jaro 1968 bylo hned
v zárodku umlčeno vstupem vojsk pěti
socialistických států pod vedením
Sovětského svazu. Které ze dvou států se
odmítly na invazi podílet?
a) Rumunsko a Albánie
b) Rakousko a NDR
c) Jugoslávie a Ma�arsko

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

Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Právo, dějiny a politologie jsou
obsaženy všude kolem nás. Stává se
přímo nutností znalosti o nich
procvičovat a soustavně prohlubovat.
8–14/ Vědomosti máte průměrné,
ale to vůbec nevadí. Na dobrém
základu se dá vždycky stavět.
15–19/ Vaše poznatky jsou
obdivuhodné, jistě je použijete
v reálném životě. A pokud ne, tak
jako koníček nejsou k zahození.

RENÉ ŠIFTA

spolupracovník

CEVROREVUE
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Víte, kde působí světoví pravicoví politikové?

Guy Verhofstadt Belgie

Ivo Sanader Estonsko

Kostas Karamanlis Francie

Bertie Ahern Chorvatsko

Jan Peter Balkenende Irsko

Janez Janša Itálie

Silvio Berlusconi Lotyšsko

William Hague Ma�arsko

Viktor Orbán Německo

Juhan Parts Nizozemí

Hans-Gert Pottering Řecko

Nicolas Sarkózy Slovinsko

Einars Repše Velká Británie

ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ

Další obrázky najdete na internetovém portálu CEVRO www.VolebniFakta.cz autor: Jiří Ďuriš

Hádanka

Řešení:Hádanka:NafotografiijeJiříPapež.Kvíz:GuyVerhofstadt–Belgie,IvoSanader–Chorvatsko,KostasKaramanlis–Řecko,BertieAhern–
Irsko,JanPetrBalkenende–Nizozemí,JanezJanša–Slovinsko,SilvioBerlusconi–Itálie,WilliamHague–VelkáBritánie,ViktorOrbán–Ma�arsko,
JuhanParts–Estonsko,Hans-GertPottering–Německo,NicolasSarkózy–Francie,EinarsRepše–Lotyšsko

Kvíz
Na obrázku je jeden z poslanců ODS. Poznáte ho?

?
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ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

„Nejlepší cestou, jak zničit svého nepřítele, je …“ Dokončení výroku Abrahama Lincolna, o němž se dočtete
v rubrice Galerie osobností, najdete v tajence. Výrok Ronalda Reagana z minulého čísla zní: „Vláda je jako
dítě: zažívací ústrojí s obrovským apetitem a minimální zodpovědností.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE PETR SOKOL

šéfredaktor CEVROREVUE,

politolog

únor

ODS podpořila zákon o střetu zájmů
Poslanecká sněmovna dnes i hlasy poslanců Občanské demokratické stra-
ny schválila nový zákon o střetu zájmů. Účelem zákona je zamezit vzniku
střetu zájmů veřejných funkcionářů, zavést efektivní kontrolu nabývání je-
jich majetku a účinně trestat porušení zákona. Občanská demokratická stra-
na podpořila vládní návrh zákona o střetu zájmů, nebo� poslanci schválili
většinu pozměňovacích návrhů, které ODS předložila. Tyto návrhy se týkají

rozšíření okruhu osob, na než se zákon vztahuje, například o policisty, státní
zástupce či vymezený okruh zástupců právnických osob vzniklých ze záko-
na, snižují limit pro oznámení o příjmech a darech z 300 tisíc na 100 tisíc
korun a zároveň zavádějí ochranu veřejných funkcionářů před zneužitím
údajů o jejich majetku a příjmech. Zákon o střetu zájmů by měl nabýt účin-
nosti 1. ledna 2007.

ODS boduje mezi nezaměstnanými
Občanská demokratické strana podle průzkumu překvapivě boduje mezi ne-
zaměstnanými. ODS chtělo před čtyřmi lety volit deset procent nezaměstna-
ných, zatímco letos v lednu to byl údajně již dvojnásobek. Přesně o deset
procent naopak u nezaměstnaných klesla obliba sociální demokracie. ČSSD
si ale v poslední době naklonila ženy v domácnosti, od nich by nyní dostala
o 12 procent více než před čtyřmi lety. Vyplývá to z rozboru stranických pre-
ferencí, který pro Hospodářské noviny zpracovali analytici Sociologického
ústavu Akademie věd.Kdyby měly v Česku volební právo pouze ženy, nemu-
sela by se ODS o svůj volební výsledek obávat. Dostala by rovných 40 pro-

cent hlasů. Za poslední čtyři roky si ODS u žen polepšila o celých deset pro-
cent a o šest procent tu poráží sociální demokraty. ODS nyní věří každý pátý
člověk bez práce, ČSSD by volil každý třetí nezaměstnaný. Nejvíce u této
skupiny bodují komunisté, kteří by dostali většinu zbylých hlasů. Lidovci ne-
přesvědčili voliče o své schopnosti vyřešit nezaměstnanost. Úspěch zazna-
menali politici ODS u důchodců, své hlasy by k nim přesunulo o deset pro-
cent penzistů více než před čtyřmi lety. Podle průzkumů se však od ODS od-
vracejí její tradiční voliči – za čtyři roky přišla o sympatie deseti procent
drobných podnikatelů.

Satirická a ironizující kampaň "Masky", kterou ODS připravila k programové
konferenci ČSSD, má upozornit na opakované neplnění programových slibů
sociální demokracie, její personální a programovou prázdnotu a nebezpečí
pokračujícího sbližovaní s KSČM. V reklamní části využila některé z předsta-
vitelů ČSSD jako symboly oslabování demokratických principů v české poli-
tice (předseda vlády Jiří Paroubek), neprofesionality a neodbornosti (ministr
financí Bohuslav Sobotka) a touhy po moci za jakoukoliv cenu a za pomoci

jakékoliv politické strany (ministr zdravotnictví David Rath). Doplňkem je
symbolické propojení s „napravenými, reformujícími se“ komunisty pros-
třednictvím předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. ODS se na rozdíl od svých poli-
tických konkurentů k takové kampani hlásí a podepisuje se pod ni. Považuje
tento způsob vedeni volební kampaně za standardní, slušný a etický nástroj
vyjádření politických postojů, známý a používaný v demokratických zemích
celého světa.

Kampaň „Masky“ upozorňuje na neplnění slibů ČSSD

Sněmovní vyšetřovací komise, která se zabývala spornou privatizací Unipet-
rolu, skončila 1. února svou práci. ODS v PS neuspěla s žádostí o pro-
dloužení jejího mandátu do konce března, i když tento návrh podpořili i vlád-
ní lidovci. Místopředseda ODS Petr Nečas obvinil odpůrce dalšího sněmov-
ního vyšetřování z toho, že chtějí kauzu Unipetrol „zamést pod koberec“. Ko-
mise podle něj selhala a případ spíš zamlžila. Podle ODS existují vážné dů-

vody, proč komise měla pokračovat v dalším šetření. Nadále totiž existují
vážné pochybnosti o rozhodnuti vlády ze dne 21. 1. 2004, kdy došlo k vyřa-
zení tří ze šesti zájemců o koupi Unipetrolu. Nebyly vyjasněny důvody cesty
ředitele kabinetu předsedy vlády Paroubka Zdeňka Doležela do Polska
a okolnosti stanovení ceny akcií Unipetrolu pro minoritní akcionáře. ODS se
proto rozhodla ve vyšetřování sama pokračovat.

ODS proti ukončení vyšetřování kauzy Unipetrol

Předseda ODS Mirek Topolánek 17. února jednal s polským prezidentem Le-
chem Kaczyńskim v rámci jeho pracovní návštěvy České republiky. Schůzka
obou politiků se uskutečnila ještě před setkaním Lecha Kaczyńského s před-
sedou vlády Jiřím Paroubkem, což Mirek Topolánek považuje za symbolické.
V průběhu setkání oba politici vyjádřili nespokojenost s kompromisním ře-
šením směrnice o službách v EU, která byla o den dříve schválena Evrop-
ským parlamentem. Evropská unie podle Topolánka a Kaczyńskeho potřebu-
je co nejrychlejší a nejširší liberalizaci svého trhu. Z tohoto pohledu je přija-

té znění směrnice zcela nedostatečné. Během půlhodinového setkání Topo-
lánek s Kaczyńskim projednávali také společný postup ve věci evropské
ústavy, finanční perspektivy EU na léta 2007–2013 a liberalizaci trhu v ob-
lasti pohybu služeb a osob. Shodli se v otázkách potřeby zjednodušování ev-
ropské i národní legislativy a na postupném odbourávaní administrativních
překážek rozvoje podnikání v obou zemích. Prioritou je podle obou politiků
boj s korupcí a vytváření transparentního hospodářského a legislativního
prostředí.

Topolánek jednal s polským prezidentem
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Publikace
– 15 let poté
– Sociální stát – sen, nebo noční můra?
– Co si myslí Topolánek
– Proč volím pravici
– Britské volby
– Politika zaměstnanosti
– Sociální politika
– Zdravotní politika

Liberálně-konzervativní akademie
– Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
– 2005/2006: studijní skupiny v Praze a Olomouci; kurzy 

ekonomie, komunikace a veřejné prezentace, 
mezinárodních vztahů, politického marketingu, 
politologie, práva

CEVROREVUE – časopis 
pro příznivce pravicové politiky
– Informace, které musíte mít!

Konference a semináře
– Hamburk, Madrid, Lisabon, Vídeň, Krakov
– Forum Populini – Rovná daň, V4+Ukrajina
– Diskusní fóra v Ostravě, Plzni, Pardubicích a Praze




