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Časopis CEVRO REVUE
vychází od roku 2001,
od ledna 2003 jako
měsíčník.
Časopis CEVRO REVUE
je unikátním zdrojem
informací pro všechny
tvůrce i příznivce české
pravicové politiky.
Poskytuje prostor pro
diskuzi o nejrůznějších
politických
a ekonomických
tématech.
K přispěvatelům patří
politici, akademici,
publicisté a další
příznivci nejen české
liberálně-konzervativní
politiky.
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úvodník

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE

Právě se vám dostává do ruky další, letos již desáté číslo časopisu CEVROREVUE. Jeho klíčovým tématem se
stal fenomén, který je v poslední době
v České republice stále více předmětem veřejné diskuze. Jedná se o téma
politického extremismu. Po zákazu
Komunistického svazu mládeže sáhlo
ministerstvo vnitra nedávno k návrhu
na zákaz krajně pravicové Dělnické
strany. Zákazy sice extremismus neodstraní, ale jsou nezbytným signálem
extremistům, že jejich aktivity proto
demokratickému státu a lidským právům nezůstanou bez odezvy.
Tematická část tohoto čísla nabízí
několik analýz současného stavu ex-

tremismu v ČR i v Evropě. Z médií se
občas může zdát, že převažuje, a je
proto nebezpečnější, extremismus
pravicový. V tomto čísle publikované
analýzy ale potvrzují, že obě formy extremismu jsou si v základních prvcích
podobné a jejich nebezpečnost je obdobná.
V Galerii osobností světové pravice
jsme tentokrát napřeli pozornost do
současné izraelské politiky a politolog
Marek Čejka představuje politickou
dráhu možné izraelské premiérky Cipi
Livniové.
V pravidelném okénku do třetího
světa se podíváme do stále neklidného
afrického Konga.

V zahraniční inspiraci jsme pro
změnu vybrali analýzu zemských voleb
v sousedním Bavorsku. V něm se nedávno uskutečnily volby, v nichž pravicová CSU po desetiletích ztratila většinu v zemském sněmu. Výsledky bavorských voleb na stránkách CEVROREVUE analyzuje poslankyně Helena Mallotová.
Ve vědomostním testu zůstáváme
styloví a i zde se zabýváme podobami
levicového i pravicového extremismu.
V nepolitickém rozhovoru se představuje poslanec Oldřich Vojíř. Bohaté
aktivity CEVRO v posledních týdnech
představuje rubrika O CEVRO.
Příjemné čtení!

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER

Divácké násilí je společenským fenoménem, který znamená významnou
a znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Ministerstvo vnitra
se ve spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty touto problematikou, zejména nalezením co nejuspokojivějšího řešení, zabývá. I proto jsem
v poslanecké sněmovně předložil pozměňovací návrh k návrhu trestního
zákoníku, který do systému sankcí začleňuje nový trest zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské
akce. Tento trest postihuje v první řadě
problematiku diváckého násilí, avšak
lze si představit jeho uplatnění i v dalších oblastech boje proti různým formám extremismu.
Využití institutu alternativního trestu se jeví jako velmi vhodné. Trestná
činnost týkající se diváckého násilí je
realizována nejčastěji v souvislosti se

ZÁKAZ VSTUPU OMEZÍ
NÁSILÍ NA STADIONECH
sportovním utkáním a z tohoto prostředí až na výjimečné situace nevybočuje. Proto není bezprostředně nezbytné využívat tak citelný zásah do života
pachatele, jaký představuje trest odnětí svobody (samozřejmě nelze uložení
takového trestu v závažných případech
diváckého násilí zcela opomenout).
Podstatou nového alternativního
trestu je soudem vyslovený zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to na dobu až deseti let.
Odsouzenému se po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na určených
sportovních, kulturních a jiných společenských akcích a vzniká možnost uložit mu povinnost dostavovat se podle
pokynů probačního úředníka v období
bezprostředně souvisejícím s konáním
zakázané akce k Policii ČR.
Důležitým prvkem pro pozitivní dopad této sankce na potírání (nejen) di-

váckého násilí je nastavení efektivního
systému kontroly dodržování soudem
vysloveného zákazu. Proto navštíví-li
odsouzený akci, na kterou se vztahuje
trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, případně
jiným způsobem maří účel tohoto trestu, spáchá tak trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí s horní hranicí trestní sazby až tři léta.
Důsledná aplikace tohoto trestu
spolu s efektivní kontrolou jeho výkonu se stane, jak doufám, jedním z významných nástrojů boje proti diváckému násilí.
Nelze se však ubírat pouze cestou
represe. Důležitý předpoklad úspěchu
leží také na bedrech sportovních klubů
a svazů, které by se měly významným
způsobem angažovat v aktivitách vedoucích k předcházení zmíněným problémům.
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téma

POLITICKÝ EXTREMISMUS
A RADIKALISMUS
NA CESTĚ ZMĚNY
POSLEDNÍ INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČR
V ROCE 2007, VYDANÁ MV ČR V TOMTO ROCE A VZATÁ NA VĚDOMÍ VLÁDOU
JAKO PŘÍLOHA Č. 2 ZPRÁVY O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI
A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007,
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NEPOSTRÁDÁ VE SVÉ II. KAPITOLE (NA S. 2–16) STRUČNOU
CHARAKTERISTIKU EXTREMISTICKÉ SCÉNY (S. 2–6).
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Zde se můžeme dočíst, že v České republice existuje tzv. pravicový extremismus, který tvoří neonacistická scéna
a krajně nacionalistické skupiny. Je tu
však také extremismus levicový, jakoby
postavený na stejnou úroveň, a ten
představují anarcho-autonomní hnutí
a marxisticko-leninské skupiny a skupiny
trockistické.
Definice extremismu a tzv. kriminality s extremistickým podtextem pak odkazuje na různé Zprávy MV ČR z druhé
poloviny devadesátých let 20. století,
které vyvolávaly pozornost tím, že vycházely z lineárního uspořádání politických stran a hnutí na ose pravice–střed–levice, a to jim umožňovalo svévolně
zacházet se slovy indikativními, stigmatizujícími, nebo dokonce hanobícími,
aniž bylo doloženo, proč politické strany a skupiny požadující silný stát a vládu
pevné ruky jsou považovány za pravicové, a ty, které, stručně řečeno, chtějí
bezvládí, anarchii, naopak za levicové.
Dělení politických stran na pravicové a levicové je jen žurnalistickou nadsázkou, která umožňuje rychle pojmenovat demokratické a nedemokratické
politické strany podle aktuálního, populárního, ale často nesprávného nebo
dokonce svévolného výkladu slov. Potom není třeba pravicovost nebo levicovost ověřovat nějakým studiem, ale stačí ji za takovou vyhlásit a podle aktuální
potřeby tato slova použít k adoraci nebo hanobení.
Nicméně z dat této Informace vyplývá, že na území ČR existují skupiny
osob, které se někdy spontánně, někdy
díky skryté iniciativě organizují a snaží
se, zejména v posledních deseti letech,
být aktivní na místní, komunální, ale
i celostátní úrovni. Jejich programem je

někdy až agresivní kritika současného
politického režimu v ČR nebo EU, zdůrazňování myšlenky národní a vlastenectví na úkor všeobecně chápané občanské společnosti, široce koncipovanému chápání koncepce lidských práv
nebo demokracie. Typický je pro ně nenávistný antikomunismus nebo naopak
antikapitalismus a boj proti systému.
Hlavní znak: Nenávist
Typickým průvodním jevem těchto skupin je intolerance, neochota naslouchat
názorům oponentů nebo dokonce nepřátel, které si konkrétní skupina sama
definuje, aniž vychází z nějaké širší volonté géneral. Zejména pak i zneužívaní
stereotypů nenávisti a záští, mezi nimiž
nenávist vůči Židům a židovství, cizincům a přistěhovalcům, různým populacím označovaným jako rasy, hrají dominantní roli.
Díky až nadbytečné mediální pozornosti se v poslední době soustřeuje zájem veřejnosti na tzv. neonacistickou
scénu a české nacionalisty, někdy zejména v komentářích denního tisku
označované za české fašisty. Z těchto
několika skupin, jejichž počet členů se
počítá na desítky, se zdá být nejatraktivnější neexistující nebo ilegální hnutí
Národní odpor, které se pokusilo registrovat jako politická strana v roce 1999.
Od té doby se zjevuje jak bájný fénix
především na různých informačních
serverech nebo v jejich odkazech a je
spíše virtuální realitou. Protože v elektronické komunikaci se Národní odpor
představuje jako organizace bez vedení, jako široce decentralizovaná a odvolávající se na své snad skutečné kontakty s evropskými neonacisty, budí zájem

Z DENĚK Z BOŘIL
prorektor Academia Rerum
Civilium

i obavy veřejnosti, a pokud se objevují
její emblémy při manifestacích nebo
demonstracích, utvrzuje to občany ČR
v přesvědčení o existenci této tajemné
organizační sítě.
Ve skutečnosti jen několik z původních zakladatelů Národního odporu je
politicky aktivních a v posledních několika měsících vstoupili do MV ČR registrované neparlamentní Dělnické
strany, která se účastní volební politické
soutěže. Tato strana v poslední době sice nezměnila svou rétoriku, ale existují
obavy, že její noví členové změní její politický program.
Třetím příkladem veřejné činnosti
neparlamentní politické strany je Národní strana, jejímž programem má být
myšlenka národního a českého vlastenectví. Také ona vzbudila zájem veřejnosti díky svým akcím vyvolávajícím
konfliktní situace mezi různými skupinami občanů ČR a její poslední veřejné
vystoupení 28. října t. r. v Praze bylo dokonce z moci úřední rozpuštěno.
Pozor na nový program
Tyto tři příklady (mohli bychom jmenovat další) jsou dnes typickým důkazem,
že i tzv. extremismus je na své cestě
změny a jeho původně jen generační
sounáležitost se postupně rozpadá a jako nová alternativa skupinové identifikace objevuje politický program.
Současnou reakcí na tuto změnu je
mediální kritika nebo spíše negativní
propagace, příležitostné represe státních orgánů, snaha vydělovat tyto skupiny z většinové společnosti a definovat
je jako ústavnímu pořádku ČR nepřátelské. To je ovšem stejný postup, který
doporučují extremisté vůči těm ostatním. A protože, jak říkal zakladatel nezávislého Československa již skoro
před stoletím, českou společnost a její
demokracii ohrožují tradičně dvě obce
– Kocourkov a Hulvátov, můžeme
předpokládat, že latentní záš , nenávist
a intolerance se mohou stát zjevnými.
Boj s nepřítelem, kterému nerozumím,
může nejen jej posílit, ale i nás samotné
učinit jemu podobnými.

téma

politolog FSS MU

Příčiny slabé pozice pravicového extremismu je třeba vidět hlavně v tradicích české politiky a ultrapravice samotné, ve stávající politické kultuře
i v tristním vnitřním stavu polistopadového pravicově extremistického
spektra. Krajní pravice má na českém
území dlouholetou tradici, ale vlastními silami se zde vždy prosazovala jen
ve velmi omezeném rozsahu.
Po pádu komunismu se pravicový extremismus v českém politickém
spektru opět etabloval, přičemž doposud nejsilnější pozici získal v 90. letech. K úspěchu pravicových extremistů přispěla deziluze části nekomunisticky naladěné veřejnosti z nenaplnění
vlastních očekávání polistopadového
vývoje (včetně nespokojenosti s novými politickými elitami, s nárůstem kriminality a s interetnickým napětím).
Na českém území se tehdy masově
rozvíjely rasistické subkultury mládeže, především část skinheads. Jejich
příslušníci stáli i za vlnou násilí namířeného proti Romům, cizincům jiné než
bílé pleti a politickým oponentům z řad
krajní levice a alternativní mládeže.
Stranickopolitické ambice pravicového
extremismu reprezentovalo Sdružení
pro republiku – Republikánská strana
Československa pod vedením Miroslava Sládka. Tato strana měla v letech
1992–1998 parlamentní zastoupení.
Její úspěchy se dají přičítat tehdejšímu
stavu politické kultury a mediální prezentace politických problémů.
Soudobý pravicový extremismus v ČR
Od roku 1998 se někdejší pozici
SPR-RSČ ve stranickém systému pokusilo zaujmout několik organizací
a koaličních projektů, nicméně žádný
z nich nebyl doposud úspěšný (např.
Národně sociální blok z roku 2001 nebo Národní pětka z roku 2005). Pravicově extremistický prostor je charakteristický vnitřní roztříštěností, která
je způsobena osobními, ideologickými
i strategickými spory.
V soudobém ultrapravicovém stranickém spektru dominují Národní

PRAVICOVÝ
EXTREMISMUS
V ČESKÉ POLITICE
V ČESKÉ REPUBLICE PŮSOBÍ NĚKOLIK PRAVICOVĚ EXTREMISTICKÝCH
ORGANIZACÍ. JEJICH CELKOVÝ VLIV NA STRANICKOPOLITICKÝ SYSTÉM JE
VŠAK VELMI MALÝ. PRAVICOVÝ EXTREMISMUS JE MOŽNÉ CHÁPAT I JAKO
BEZPEČNOSTNÍ HROZBU, KTERÁ ALE NENÍ SCHOPNA ZÁSADNĚ NARUŠIT
STABILITU NYNĚJŠÍHO POLITICKÉHO SYSTÉMU.

strana, která reprezentuje české husitsky orientované nacionalisty, a především Dělnická strana, která se odštěpila od Sládkových republikánů
a v současnosti je částečně propojena
s neonacistickým prostředím (přestože dříve se zúčastnila i společných
aktivit s komunistickými národovci).
Dělnická strana postavila v krajských
volbách v roce 2008 kandidátky ve
všech krajích a někde se přehoupla
přes jednoprocentní hranici. Celkově
obdržela v republikovém rámci 0,9 %
hlasů. Obě výše uvedené strany si veřejnou pozornost získávají svými paramilitárními složkami, Národní strana
svou Národní gardou a Dělnická strana Ochrannými sbory. Existuje i několik menších stran, které je možné řadit
do oblasti pravicového extremismu
nebo jeho blízkosti.
Část českých autonomních nacionalistů se hlásí k prvorepublikovým fašistickým tradicím, což ne zcela odpovídá
neonacistickému německému vzoru.
V nestranickém prostředí dominují
militantní neonacistické struktury,
především Národní odpor a Autonomní nacionalisté. Oba projekty jsou
inspirovány z Německa, protože
s tamní scénou jsou udržovány intenzivní kontakty. Část českých autonomních nacionalistů se však hlásí k prvorepublikovým fašistickým tradicím,
což ne zcela odpovídá neonacistickému německému vzoru. V militantní
scéně v posledních letech nastal odklon od do té doby převažující skinheadské image ve prospěch „moderního NS vzhledu“, který je charakteristický módními oděvními značkami
z prostředí ultrapravicové scény.

Perspektivy pravicového extremismu
v České republice
Tradicionalistický pravicový extremismus má v soudobé ČR poměrně malou
šanci na výraznější volební úspěchy.
Jeho političtí reprezentanti nedokážou vzbudit dojem hodnověrné kompetentnosti pro řešení důležitých politických problémů. Potenciál části protestních voličů blízkých ultrapravici by
snad mohly podchytit některé nové
populistické subjekty, které by kombinovaly propagaci „nezávislé politiky“
bez tradičních ideologických vzorů
s tvrdými principy „práva a pořádku“,
xenofobií a zahraničněpolitickým izolacionismem, pokud by měly v čele dostatečně charismatickou osobnost. Nemuselo by se však jednat o otevřeně
extremistické subjekty, ale spíše o moderní formu pravicového populismu
po západoevropském vzoru.
I nadále bude pro část mládeže
v ČR přitažlivé angažmá v militantním
neonacistickém spektru. Někteří mladí lidé zde nacházejí svět prožitků odpovídající jejich psychickému profilu (agresivita, manifestovaný protest,
snaha o dominanci) a naplnění touhy
být součástí údajně elitářského kolektivu. Militantní ultrapravicová scéna je
u nás poměrně početná. Bude zapříčiňovat problémy hlavně ve formě násilných excesů proti příslušníkům nepřátelsky definovaných skupin a v některých lokalitách bude přispívat ke zvyšování napětí v soužití mezi Romy či
přistěhovalci na straně jedné a majoritou na straně druhé. Na uskutečnění
svých celkových politických cílů však
přinejmenším ve střednědobém horizontu nemá tato část politického spektra dostatečný potenciál.
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KRAJNÍ LEVICE
V ČESKÉ REPUBLICE
ZÁKLADNÍM ROZDÍLEM MEZI LEVICÍ A PRAVICÍ NEJSOU, JAK SE MNOHO LIDÍ
DOMNÍVÁ, ODLIŠNÉ NÁZORY NA ROLI STÁTU, KOLEKTIVISMUS ČI NAOPAK
INDIVIDUALISMUS A PODOBNĚ. K TAKOVÉMU ZJEDNODUŠENÍ MOHLO DOJÍT
NEJSPÍŠE NÁSLEDKEM ZTOTOŽNĚNÍ PRAVICE S LIBERALISMEM A LEVICE SE
SOCIALISMEM. POLITICKÉ SPEKTRUM JE VŠAK MNOHEM BOHATŠÍ.

Konzervativismus se odkazuje ke společnosti, anarchismus na druhou stranu odmítá stát jako takový a existuje
v něm silný individualistický proud.
Rozdíl mezi pravicí a levicí spočívá
v postojích k ideji rovnosti. Pravice obhajuje nerovnost a bere ji jako přirozenou – ekonomickou, sociální, někdy
politickou či rasovou. Naopak levice
považuje rovnost za podstatnou, ne-li
nejdůležitější hodnotu. Krajní či extrémní levice vesměs vystupuje proti liberálně demokratickému politickému
zřízení a chce je nahradit jiným, podle
ní spravedlivějším zřízením, ve kterém
bude dosaženo vyšší míry nejen politické, ale i sociální a ekonomické rovnosti. Podle toho ji lze identifikovat.
Krajní levice? Nejen komunisté
V ČR nikdy neexistovala pouze levice
v podobě komunistické strany. To se
plně ukázalo po roce 1989. V této době se vynořila celá řada levicových
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Anarchistické hnutí je v posledních
letech ve výrazném útlumu. Jedinou
významnější aktivitou, na které se podílí, je boj proti krajní pravici.
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a krajně levicových uskupení, které
byly dříve v opozici. Šlo o trockisty, revoluční marxisty i anarchisty. Stranou,
ve které se počátkem 90. let nekomunistická radikální levice sjednotila, byla Levá alternativa. Cílem této strany
bylo dosažení samosprávného socialismu. Odmítala restauraci kapitalismu tak, jak ji prosazovalo pravé křídlo
OF, vícesektorová ekonomika byla
přijímána pouze jako dočasná nutnost. LA se však neprosadila. Na jejím
kolapsu měl podíl i vnitrostranický

spor o to, zda spolupracovat s komunistickou stranou při předvolební
kampani v roce 1992. Po tichém zániku LA se zástupci krajní levice rozptýlili do řady menších organizací.
Zajímavých bylo několik trockistických organizací (Budoucnost, Socialistická solidarita, později Socialistická organizace pracujících či REVO
aj.) i anarchistických skupin (ČAS,
Anarchistická federace, později ČSAF
či Federace sociálních anarchistů aj.).
Po celá 90. léta docházelo ke štěpení,
zakládání nových organizací, přílivu
a odlivu členů. Vzhledem k tomu, že
politické klima v ČR v 90. letech levici
příliš nepřálo, tyto skupiny nikdy nezískaly širší podporu. Pevněji se krajní
levice zachytila pouze mezi mládeží.
To se odrazilo na jejím programu
a činnosti a zároveň to omezilo její politický vliv. Témata zajímavá pro mladé lidi, jako například antifašismus
(AFA, IPRA) anebo koncem 90. let
hnutí proti ekonomické globalizaci
(INPEG), odpor proti školnému, kultura a subkultury byly oblastmi, kde se
výrazně angažovali jak revoluční marxisté, tak anarchisté. Přestože se opakovaně pokoušeli navázat kontakty
například s odbory, pro odborové organizace byly jejich postoje příliš radikální. Krajní levice tak zůstala v ČR do
značné míry izolována.
Spojení socialistů a nacionalistů
Zajímavým fenoménem je posílení
politických proudů spojujích ideu sociální rovnosti s nacionalismem. V ČR
tak byla například založena strana Národních bolševiků. Ta je inspirovaná
ruským nacionálním bolševismem Limonova. Na opačném konci politické-

ho spektra se v Německu objevil autonomní nacionalismus. Přebírá řadu
prvků chování, oblékání a organizace
od anarchistické levice, revoluční myšlenky strasserovského křídla NSDAP,
vystupuje stejně ostře proti cizincům
jako proti kapitalismu. V současné době autonomní nacionalisté působí už
i v ČR. Budoucí politický vliv těchto
skupin lze jen obtížně odhadnout, zdá
se ale, že přinejmenším v nejbližší době jejich atraktivita poroste.
Zajímavým fenoménem je posílení politických proudů spojujích ideu sociální rovnosti s nacionalismem.
Anarchistické hnutí je v posledních
letech ve výrazném útlumu. Jedinou
významnější aktivitou, na které se podílí, je boj proti krajní pravici. To mu
však nemůže zajistit výraznější odezvu
veřejnosti. V současné době jsou nejsilnější radikální proudy spojené s komunistickou stranou. Zatímco KSČM
sama se během času „sociál-demokratizovala“, značně zmírnila program
i rétoriku a nemá již – krom názvu –
nic společného s komunistickými stranami první poloviny 20. století, některé skupiny spojené s ní personálně
anebo organizačně se stále hlásí k odkazu sociální revoluce. Jednou z nich
byl Komunistický svaz mládeže, který
byl v roce 2006 rozpuštěn Ministerstvem vnitra ČR. Nedávno však byl založen a zaregistrován Svaz mladých
komunistů, který aspiruje na následnictví. S radikálními komunisty relativně často spolupracují trockisté. Radikální levice spojená s KSČM by
mohla v budoucnu zaznamenat zisky.
Její hlavní výhodou oproti ostatním
organizacím je zázemí poskytované
umírněnou komunistickou stranou.
Faktem ovšem zůstává, že v případě, že se bude dále zvyšovat životní
úroveň obyvatelstva, neobjeví se výrazné ekonomické problémy a nebudou se příliš rozevírat nůžky mezi vysokopříjmovými skupinami a většinou
populace, krajní levice podstatnou politickou roli hrát nebude.
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FPÖ (Svobodomyslná strana Rakouska) získala 17,5 % hlasů a také Haiderův BZÖ (Svaz pro budoucnost Rakouska) posílil oproti posledním volbám na 10,7 %. Kde hledat kořeny popularity těchto stran a jakou sílu na rakouské politické scéně představují?
FPÖ byla od 50. let minulého století opoziční stranou vůči proporčním
mechanismům velké koalice sociálních demokratů a lidovců. Organizačně navazovala na velkoněmecky
orientovaný postnacistický VdU (Svaz
nezávislých) založený roku 1949. Po
„liberálním“ období 70. let a vládní
účasti v letech 1983–86 se předsedou
stává autoritativní vůdce Jörg Haider.
Posun na politickou pravici a programový populismus byl pro voliče velmi
přitažlivý a FPÖ nadále posilovala
svou pozici na úkor dvou etablovaných
rakouských vládních stran. Volily ji
všechny sociální vrstvy jako stranu
protestu, největší podporu zaznamenala u manuálních dělníků. Druhou
skupinou, kde populisté získali oproti
jiným stranám výrazné volební zisky,
byli mladí voliči ve věku do 30 let.
FPÖ a boj proti sociálnímu modelu
Vedle rasismu a antisemitismu, pro
které můžeme stranu zařadit mezi extremistické strany, se FPÖ věnovala
zvláště populistickým tématům. Směřovala od liberální rétoriky a německého nacionalismu éry před nástupem
Haidera k rakouskému patriotismu
a koncentrovala se na obhajobu „národního společenství“ Rakušanů proti
byrokracii a cizincům. Profilovala se
jako strana „obyčejných lidí“ a ostře
kritizovala veřejné instituce a zájmové
struktury rakouského sociálního modelu (Sozialpartnerschaft), od počátku
90. let také byrokracii Evropské unie,
globalizaci a roli „světového kapitálu“.
Před volbami v roce 1999 zdůrazňovala v programu své tradiční zaměření
proti imigrantům, novým tématem
strany se stala sociální politika (např.
podpora v mateřství). S těmito tématy
výrazně uspěla! V roce 1999 skončila

PRAVICOVÍ POPULISTÉ
– VÍTĚZOVÉ
RAKOUSKÝCH VOLEB
LETOS JE TO PODRUHÉ ZA POSLEDNÍCH DESET LET, KDY VOLEBNÍ
POTENCIÁL POPULISTŮ DOSÁHL NA SPOLKOVÉ ÚROVNI V RAKOUSKU
BEZMÁLA TŘETINY ODEVZDANÝCH HLASŮ. V RAKOUSKÝCH PŘEDČASNÝCH
PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH, KTERÉ SE KONALY 28. ZÁŘÍ 2008, ZAZNAMENALY
DVĚ PRAVICOVĚ POPULISTICKÉ STRANY FPÖ A BZÖ VÝRAZNÝ
NÁRŮST HLASŮ.

FPÖ s 26,91 % hlasů na druhém místě
za sociálními demokraty a o 415 hlasů
předstihla rakouské lidovce, se kterými v únoru 2000 vytvořila „černo-modrou“ vládní koalici (kabinet kancléře
Wolfganga Schüssela).
FPÖ se díky výsledku podzimních
voleb v roce 1999 stala nejsilnější pravicovou extrémní stranou v západní
Evropě. Rakousko však bylo za její
účast ve vládě v průběhu roku 2000 vystaveno diplomatickým sankcím ze
strany 14 členských států Evropské
unie. Převzetí vládní odpovědnosti
a tím ztráta protestního image však odstartovaly vnitřní krizi strany a pokles
popularity (10 % ve volbách 2002).
V důsledku krize vystoupil v dubnu
2005 ze strany Jörg Haider se svými
příznivci a založili novou stranu BZÖ.
Poté, co ani tato změna nepřinesla nárůst hlasů ve volbách 2006 (dohromady získali populisté 15 %), zažilo Rakousko návrat k velké koalici.
Rakouská FPÖ se díky výsledku podzimních voleb v roce 1999 stala nejsilnější pravicovou extrémní stranou
v západní Evropě.
Do volební kampaně 2008 šla současná FPÖ vedená Heinzem-Christianem Strachem pod heslem „sociální
a vlastenecká strana“. Požadovala časové omezení práva na azyl a ztrátu
povolení k pobytu pro přistěhovalce
v případě, že budou delší dobu bez
práce nebo spáchají trestný čin. FPÖ
navázala na protesty proti rozšíření
EU z roku 2001 a ve volebním boji odmítala tzv. ústavní smlouvu (Lisabonskou smlouvu) a přijetí Turecka do Evropské unie, prosazovala striktní neu-

tralitu, zachování suverenity a posílení
armády. Dalším tématem bylo zpřísnění trestů za násilné delikty, zvláště
v oblasti obchodu s drogami. Podobně
jako ostatní strany se také věnovala
například tématu domácí péče o staré
lidi.
BZÖ jako dvojče Svobodných
BZÖ postavila svou kampaň na charismatické osobnosti korutanského
hejtmana Jörga Haidera. Přestože se
strana úmyslně distancuje od FPÖ
(oproti modré barvě FPÖ staví oranžovou), vyznačují se jejich programy
řadou velmi podobných rysů v sociální
politice, postoji ke kriminalitě i k EU.
Pro BZÖ je typický požadavek na zdanění transferů kapitálu zvláštní daňovou sazbou, zavedení rovné daně a výrazné daňové úlevy pro rodiny s dětmi.
BZÖ zásadně odmítá globální kapitalismus, podporuje drobné podnikání
a regionálně organizované ekologické
zemědělství. V těchto volbách kladla
zvláštní důraz také na politiku podporující rodinu proti „egoistickému individualismu“.
11. října 2008 nastala v pravicovém
táboře extremistů změna. Při autonehodě zemřel Jörg Haider. To však nic
nemění na jednání vítězné SPÖ v čele
Wernerem Faymannem s ÖVP o velké
koalici. Právě její rozpad však vedl
k předčasným volbám. Rakouští populisté tak pravděpodobně zůstanou
v pozici stran, které budou nadále kritizovat již tak značně oslabený proporční systém a z této protestní pozice získávat hlasy. Je to ale určitě lepší varianta než jejich přítomnost v rakouské vládě.
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POKUSY O ZÁKAZ
KOMUNISMU V ČR
ÚVAHY O ZRUŠENÍ KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA SE OBJEVILY
JIŽ V PRŮBĚHU TZV. SAMETOVÉ REVOLUCE V ROCE 1989 (A TO I UVNITŘ
TÉTO STRANY), ALE NEBYLY S OHLEDEM NA TEHDEJŠÍ VÝVOJ AKCEPTOVÁNY.
NA MIMOŘÁDNÉM SJEZDU V PROSINCI 1989 SE KSČ NA ROZDÍL OD
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STÁTOSTRAN V MAĎARSKU, POLSKU ČI V NĚMECKÉ DEMOKRATICKÉ
REPUBLICE NEPŘEJMENOVALA ANI NEROZPUSTILA.
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V roce 1990 se o zákaz propagace komunismu pokusil tehdejší pražský
prokurátor (a pozdější ministr vnitra
a ještě později významný advokát) Tomáš Sokol, ale neuspěl. Totéž potkalo
i iniciativu několika menších stran.
V roce 1991 byla přijata novela trestního zákona, která zakotvila zákaz
propagace fašismu i komunismu,
avšak tehdejší federální ústavní soud
taxativní výčet obou hnutí zrušil.
Jeho argumentace spočívala v tvrzení, že hnutí potlačující práva a svobody občanů musí naplňovat určité
znaky, což ovšem všechny formy komunismu nemusejí splňovat. Proto vypustil přímý odkaz na fašismus a komunismus, což ovšem neznamenalo,
že by byl trestně právní postih komunismu vyloučen. Nicméně ustanovení
trestního zákona omezující svobodu
projevu nebyla na projevy komunismu
uplatňována. Jedinou výjimku představoval až soudní proces s mladým
dogmatickým komunistou Davidem
Pěchou v letech 2001–2003 (důvodem
byly jeho články v časopise Pochodeň),
který byl ovšem osvobozen.
Novela trestního zákona z roku
2001 (jejímž iniciátorem byl tehdejší
poslanec za ODS Jiří Payne) zakotvila v § 261a trestnost veřejného popírání, zpochybňování, schvalování nebo
ospravedlňování nacistického nebo
komunistického genocidia nebo jiných
zločinů komunistů nebo nacistů proti
lidskosti. Ani toto ustanovení ovšem
nebylo proti projevům komunismu
v dokončeném trestním řízení využito.
Poslední aktivitou k zákazu KSČM je
zpráva senátní komise, vedené senátorem Jaromírem Štětinou, která navrhuje pozastavit činnost strany.

Potlačuje KSČM lidská práva?
Hlavní možný protikomunistický paragraf 260 zní: „Kdo podporuje nebo
propaguje hnutí, které prokazatelně
směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou,
náboženskou či třídní záš nebo záš
vůči jiné skupině osob, bude potrestán
odnětím svobody na jeden rok až pět
let.“ (Kvalifikovaná skutková podstata
zpřísňuje tresty na tři roky až osm let
při spáchání činu tiskem, rozhlasem,
televizí nebo jiným podobně účinným
způsobem, při spáchání činu členem
organizované skupiny nebo za stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu.)
Tento paragraf je však v dokončených
trestních řízeních využíván pouze proti neonacistům.
Výhodou opakujících se snah o zákaz
komunismu může být nastavování zrcadla totalitním levicovým proudům
propojeným, s evropským mainstreamem.
O zákaz propagace komunismu se
pokoušela i řada obecních vyhlášek,
které měly územně ohraničenou působnost. Byly však nadřízenými správními orgány i ústavním soudem rušeny
s poukazem na skutečnost, že takováto úprava není obcím zákonem svěřena do jejich kompetencí. V antikomunistických strukturách se objevily i pokusy o využití zákona o protiprávnosti
komunistického režimu a odporu proti němu při potlačování polistopadového komunismu. S ohledem na deklaratorní povahu tohoto zákona směřujícího do minulosti to však nebyl odpovídající právní podklad.

Stinné stránky zákazu KSČM
Po případném zákazu KSČM a trestním postihu komunistů by jejich myšlenky hlásané pod mírně pozměněnou
hlavičkou měly odezvu ve velké části
veřejnosti a staronová strana by mohla
získat ještě větší popularitu. Nejdogmatičtější komunisté by teoreticky
mohli přejít k sabotážní i teroristické
činnosti, i když např. historické zkušenosti se strukturami StB po přijetí lustračních zákonů to nepotvrzují.
Zákaz komunistických symbolů by
se navíc v době stále silnějších zásahů
státu do svobody jednotlivce v evropském prostoru mohl stát i prostředkem k diskreditaci a odstranění nepohodlných osob, případně k postupům
vůči nonkonformní levicové mládeži
(která by z levicového přesvědčení za
několik let vyrostla) v zemích s konzervativními vládami.
Paušální zákaz komunismu by
mohl sjednotit i proudy, které se
v rámci ultralevice hlásily k vlastnímu
pojetí komunismu a přitom bojovaly
proti ostatním, čímž oslabovaly celkovou akceschopnost krajní levice. Je
např. možné připomenout, že nejnásilněji v polistopadové historii ČR
proti komunistům marxisticko-leninského a trockistického zaměření vystupovaly osoby vyznávající anarchokomunistické ideje.
Výhodou opakujících se snah o zákaz komunismu tak může být nastavování zrcadla totalitním levicovým
proudům propojeným s evropským
mainstreamem. Právě z této oblasti vycházejí v poslední době iniciativy za
stále silnější omezování svobody slova
pod záminkou boje proti fašismu, xenofobii a rasismu, které může být
snadno zneužitelné i proti demokratické pravici. (Typické je to mj. pro činnost Komunistického svazu mládeže
a s ním spjatých trockistických skupin
např. na základě debat o imigraci.)
Článek vyšel s laskavým svolením Centra pro studium demokracie a kultury,
analýza vyšla v Revue politika 2/2005.
Kráceno, mezititulky redakce.
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ROZHOVOR
Lukáš Novotný / Řešením
politického extremismu je odpovědné
vládnutí

Předně bych začal tím, že pravicový
i levicový extremismus jsou zaměřeny
proti demokratickému zřízení. I když
se to možná nezdá, mají několik společných rysů. Společné jim je to, že jejich představitelé jsou značně dogmatičtí a pasují se do role hlasatelů nezpochybnitelné pravdy. Zároveň jsou
značně netolerantní, což se projevuje
v tom, že okolní svět interpretují v nesmiřitelných pozicích stoupenec–nepřítel. Každá země má jinak nastaveny
parametry měření míry extremismu
jednotlivých stran. Například v českém politickém prostředí nepanuje
shoda v tom, jestli je dnešní KSČM
stranou extremistickou (a tedy antidemokratickou) či nikoli. Dočasná komise Senátu ČR nasbírala přes 70 indicií, které podle nich KSČM z extremismu usvědčují. Jiná komise, například kdyby byla ustanovena v Poslanecké sněmovně, by třeba došla k jiným závěrům. V poslanecké sněmovně se totiž s komunisty čile spolupracuje, tam by si to jen tak někdo nedovolil. V tom se situace v senátu liší. Tato neshoda platí i například o německé Levicové straně (Die Linke). Zatímco v českých pravidelných zprávách
o extremismu KSČM nefiguruje mezi
levicově extremistickými subjekty, je
to u Die Linke jiné, tu v německých
zprávách o ochraně ústavního pořádku nalezneme. Tento odlišný přístup je
zcela jistě ovlivněn odlišným postavením obou stran ve stranických systémech obou zemí, Die Linke není na
celoněmecké úrovni třetí nejúspěšnější stranou jako KSČM v České republice.
Tu odlišnou míru nedemokratičnosti vyjadřujeme i terminologicky,
rozlišujeme mezi populismem, radikalismem, extremismem a terorismem,
přičemž populistické a radikální strany ještě nejsou antidemokratické,
pouze vyjadřují radikální stanoviska.
Strany extremistické a teroristické pak
porušují zákon.

K otázce základní charakteristiky
pravicového a levicového extremismu:
Velmi zjednodušeně řečeno považujeme za pravicový extremismus takové
politické síly, které usilují o utvoření
rasově, etnicky i kulturně jednotné
pospolitosti. Je pro ně typická nenávist vůči cizincům, vůdcovský princip,
princip nadřazenosti, rasismus, antikomunismus atd. V ČR můžeme dnes
odlišit tři základní kategorie: za prvé
populisticko-nacionalistickou pravici
reprezentovanou zejména Národní či
Dělnickou stranou, za druhé strany fašizující jako například Vlastenecká
fronta a za třetí neonacistické organizace jako například Bohemia Hammer Skinheads a Národní odpor.
Levicový extremismus je reprezentován na straně jedné komunistickým
(resp. trockistickým), na straně druhé
anarchistickým křídlem.
Který typ extremismu je v Evropě silnější –
pravicový, nebo levicový?

Politologové dnes vedou diskuze
o tom, zda je celkově vzato společensky nebezpečnější pravicový nebo levicový extremismus. Tu diskuzi nepovažuji za adekvátní, nebo je zřejmé, že
ohrožení lidské svobody a plurality názorů hrozí zprava i zleva. Celkově vzato můžeme však přeci jen poněkud diferencovat. Pravicový extremismus ve
většině evropských zemí bývá označován za tzv. tvrdý extremismus, levicový
za tzv. měkký extremismus. Aktuálně
jsou totiž společensky více nebezpeční
pravicoví extremisté či populisté, což
je dobře viditelné i například v sousedských zemích ČR, zejména v Německu. Míra společenské nebezpečnosti
však ne vždy koreluje s politickou silou
jednotlivých subjektů vyjadřovanou
volebními výsledky.
Jak si vysvětlujete růst extremistických populistických stran ve východním Německu,
Rakousku či Ma arsku?

Nárůst podpory populistů a extremistů je vždy třeba vidět v kontextu
s krizí důvěry v demokracii a v pokles
důvěry občanů v politiku. Tak lze od-

• Lukáš Novotný (nar. 1979)
• analytik Sociologického ústavu
• odborník na politický extremismus
a radikalismus
• vyučuje na Univerzitě
J. A. Komenského a FF UK
vodit zvýšené sympatie extremistické
NPD ve východní části Německa.
A platí to i o populistických stranách
jako např. o Die Linke a jejím neočekávaném úspěchu v zemských volbách
v Hesensku (a koneckonců i v Bavorsku, kde se s výsledkem čtyři procenta
také nepočítalo) nebo o rakouské Svobodné straně (FPÖ) a Spolku Budoucnost Rakouska (BZÖ), které se
navíc při parlamentních volbách v letošním roce mohly spolehnout na prvovoliče.
Co mohou udělat velké strany pro snížení
extremistických tendencí ve společnosti?

Mohou či musí dělat odpovědnou
politiku. Zároveň však velké strany
(a nejen ony) mají tendence se co nejvíce ideologicky rozkročit, aby tím oslovily co nejširší záběr voličů. Tak například ODS svými některými vyhrocenými názory například na budoucnost ČR v EU (viz striktní obhajoba
národních zájmů, obavy z ohrožení
vnitřní suverenity země atd.) zcela jistě a záměrně oslovuje i některé pravicové radikály. V ČSSD si zase část
pěstuje dobré vztahy s KSČM a strana
si určitými líbivými populistickými
kroky snaží zajistit alespoň část komunistických voličů. Tento fenomén pozorujeme i v jiných zemích. Tento boj
na levici i na pravici není veden jen
směrem do středu, tedy směrem ke
středovému voliči, ale je veden i směrem k extrémní pravici. Nepovažuji to
za špatný jev, i to patří k politické soutěži.
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Popsal byste čtenářům základní charakteristiky obou stran politického extremism,
tedy pravicového i levicového?
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aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

NEDĚSÍ VÁS RUDÁ MAPA REPUBLIKY
PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH?
Velká říjnová socialistická revoluce, která u nás při krajských volbách proběhla,
přebarvila mapu České republiky na růžovo. S výjimkou Prahy, kde se volby nekonaly. A podobně jako v Rusku, kde se
socialistická revoluce změnila na komunistickou, hrozí stejné nebezpečí i u nás.
Paroubek totiž chce vytvořit krajské
koalice se všemi stranami (včetně
KSČM) kromě ODS. Pak by mapa našeho státu opravdu zrudla. Nezbývá tedy než doufat, že krajské reprezentace
ČSSD odmítnou politikaření na úrovni
krajů a s komunisty do koalic nepůjdou.
Vzhledem k tomu, že s nimi mají téměř
ve všech krajích většinu, pokušení bude
značné. Ve Zlínském kraji byla však
spolupráce nyní končící trojkoalice natolik dobrá, že by byl podle mého názoru těžký hřích ji pohřbít. Zajímavé

ovšem bude, jak si socialisté vládnoucí
krajům poradí při kooperaci s vládou.
Jak splní své sliby a uspokojí očekávání
voličů.
Na emigraci to zatím není. Krajské
volby zahraničněpolitickou orientaci
ani vnitropolitickou situaci státu změnit
nemohou. Podstatně horší dopady by
rudá mapa republiky měla po volbách
do poslanecké sněmovny. Ty se budou
konat za necelé dva roky, a teprve tam
bude svedena rozhodující bitva s komunismem. Přičemž parlamentní volby
v roce 2010 vůbec nemusí dopadnout jako krajské v roce 2008. Není k tomu
žádný důvod.
Krajské volby se staly už potřetí referendem proti vládě. V roce 2000 z nich
referendum udělala Čtyřkoalice známým heslem „Konec vlády růže s ptá-

J AROSLAV P LACHÝ
poslanec PSP ČR

kem“. O čtyři roky později to bylo referendum proti vládě ČSSD a nyní do třetice to bylo referendum proti vládě
ODS. Tak to bude i v budoucnu, pokud
se termín krajských voleb nebude krýt
s termínem voleb do poslanecké sněmovny.
Žel, krajské volby nejsou (a asi dlouho ještě nebudou) o krajských tématech, o kvalitě práce hejtmanů a krajských zastupitelstev. Spíše je to příležitost pro opozici napráskat vládě v polovině jejího volebního období.
Pevně věřím, že to neznamená, že
ODS nevyvodí z prohraných voleb patřičné personální i programové závěry
a neudělá vše, aby se chyby (především
na centrální úrovni) už neopakovaly.
Článek byl publikován 27. 10. 2008 v deníku Dobrý den s kurýrem.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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PÁR POSTŘEHŮ K VÝSLEDKŮM
KRAJSKÝCH VOLEB
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Tak jako po každých volbách se u poražených hledají příčiny, dovolím si to nyní i já.
Po parlamentních volbách v roce
2006 se k potřebě reforem hlásil kdekdo. Počáteční nadšení však vystřídalo
vystřízlivění a rozladění. Většina občanů
požaduje, aby se jich náklady reforem
nedotkly a zaplatit má někdo druhý, nejlépe stát. Bohužel stát jsme my všichni.
I dluhy státu jsou nás všech. Není pravda, že zdroje jsou a dluhy se neplatí. Poučení z Islandu a Maarska je jasné.
Ale pojme dál. Symbolem reforem
se staly poplatky ve zdravotnictví. Tyto
poplatky jsou ve světě běžnou věcí
a spoluúčast pacientů je v civilizovaných
zemích větší než u nás. Pravda, komunikace s lékaři i veřejností byla mizerná.
Skutečně pozitivní dopady ve formě
úspor, zvýšení prostředků na léčbu těž-

ce nemocných, zlepšení situace lékařů
a nemocnic veřejnost nezaujaly, i když
jsou neoddiskutovatelné. Převládlo mínění, že mám nárok na vše zadarmo,
když platím daně. Výchovné efekty (odpovědnost za své zdraví, nezneužívat
péči atd.) nikoho nezajímaly.
Bylo jednoduché z poplatků udělat
volební téma a poradcům ČSSD nelze
než složit poklonu. Je jen otázkou, zda
vše půjde podle plánů a zda zjevný populismus se do budoucna protagonistům nevymstí. Kdo bude postižen, je pacient, tím jsem si jist. Samozřejmě dobrá
kampaň protivníka nebyla jediným nástrojem vítězství. Nelze pominout vnitřní problémy koalice (páni a dámy Tlustý, Raninec, Schwipel, Hovorka, Zubová, Jakubková a občas někdo další).
Vliv nelze upřít ani principu vyvažování českým voličem, vždy ohlédne-

V LADIMÍR D LOUHÝ
poslanec PSP ČR

me-li se zpět o čtyři roky, bylo tehdejší
krajské vítězství ODS za centrální vlády
ČSSD ještě drtivější. Vliv samozřejmě
mají i místní prohřešky, kauzy, úlety
premiéra (mimochodem často přikrášlené našimi médii). Za pozornost, si
myslím, stojí ještě jedna skutečnost. Letošních voleb se účastnilo o 10 procent
více voličů než voleb minulých. To rozhodlo o výsledku.
Dnešní vítěz přebírá Plzeňský kraj
v dobrém stavu. Jako jediný v zemi nezadlužený, připravený na spolufinancování projektů z EU. Pokud bude moudrým vládcem, tak občan újmy nedojde.
Pokud vklad prohospodaří, pokud bude
uplatňován selektivní přístup, který byl
znát z centrální úrovně v době vlády minulé, tak má volič za čtyři roky opět šanci na změnu.
Článek vyšel v MF Dnes 10. 11. 2008

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

M ILAN C ABRNOCH
poslanec EP

Parlamentem prošel návrh na posílení
práv odborů v kolektivním vyjednávání.
Poslanci ODS hlasovali proti přijetí této nelegislativní zprávy.
Dokument se mnohokrát odvolává
na neratifikovanou Lisabonskou smlouvu, zdůrazňuje nadřazenost sociálních
práv nad právem poskytovat služby
a vyzývá Evropskou komisi k tvorbě
další legislativy (viz níže).
„25. domnívá se, že stávající právní
předpisy Společenství obsahují mezery
a nesrovnalosti, a proto je lze snadno použít k výkladům směrnice o vysílání pracovníků, které nebyly záměrem zákonodárce Společenství, jenž usiloval o zajištění rovnováhy mezi svobodou poskytování
služeb a ochranou práv pracovníků; vyzý-

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY V EU
vá Komisi, aby připravila potřebné legislativní návrhy, které by v budoucnu pomohly zabránit rozporným výkladům;“
„33. znovu potvrzuje, že sociální práva nejsou podřízena v hierarchii základních svobod právům hospodářským; žádá proto o znovuvytvoření rovnováhy
mezi základními právy a ekonomickými
svobodami v rámci primárního práva
s cílem zamezit soutěžení o nižší sociální
normy;“
„35. vyzývá Komisi, aby předložila dlouho očekávané sdělení o nadnárodním kolektivním vyjednávání, v němž
navrhne vytvoření právního rámce pro
nadnárodní kolektivní smlouvy;“
Nebylo myslitelné hlasovat pro takový návrh, přestože obsahuje i několik

pozitivních návrhů, jakým je např. odstavec 31., ve kterém Evropský parlament vyzývá Komisi k okamžitému
uplatňování rozhodnutí Rady, jež se týkají vytvoření elektronického systému
výměny informací, který by mohl umožnit členským státům účinnější boj proti
případům zneužívání.
Je smutné, že si zastánci evropského
sociálního modelu neuvědomují, že celý systém něco stojí, a omezováním hospodářských práv omezují rovněž možnosti získat prostředky pro jeho financování. Zaslepené posilování sociálních
práv na úkor hospodářských není dlouhodobě udržitelné a snižuje konkurenceschopnost členských států Evropské
unie.

SENÁT

J IŘÍ Ž ÁK

S určitou pravidelností se vracejí do Senátu nejrůznější návrhy na úpravu
Ústavy České republiky.
K jednomu ze základních konzervativních principů patří zajisté to, že každá Ústava by měla být co nejtrvanlivější
a zásahy do ní by měly být co nejmenší,
až výjimečné. Asi nejproblematičtější je
snaha reagovat změnou Ústavy na problémy, které se nám mohou jevit jako
v současnosti velmi aktuální, přesto si
ale podle mého názoru nezaslouží, aby
se kvůli nim Ústava měnila.
Velmi populární je dnes přání změnit volební systém při volbě prezidenta
republiky, s argumentací, že „lidé si
přejí“ přímo volit hlavu státu. Osobně
to považuji za populismus. Žijeme v zastupitelské demokracii a jsem tomu
rád. Přidávání prvků přímé demokracie
do nastaveného systému vnímám jako
velmi problematické. V době masivních reklamních kampaní si lze objed-

VOLIT PREZIDENTA PŘÍMO?
nat, máme-li dostatek prostředků, celkem snadno takovou kampaň, kdy vám
výborná reklamní agentura vnutí libovolný produkt. Lhostejno, zda je to minerální voda nebo prezident republiky.
Za poslední dva roky jsem zaznamenal
minimálně pět návrhů na přechod
k přímé volbě prezidenta. K těmto návrhům technicky nemám zásadní připomínky, až na to, že způsob volby je až
druhým krokem. Jestliže někdo požaduje změnu principu, předpokládal
bych, že prvotní debata proběhne po
zásadní úvaze o postavení prezidenta
v našem ústavním systému. S ohledem
na historii a tradici je úloha prezidenta
u nás v podstatě nastavena přiměřeně.
Samozřejmě by mohl mít prezident
i vyšší kompetence, ale mohl by je mít
i výrazně nižší. Složitost vazeb na exekutivu a právě na pomyslnou sílu mandátu může v budoucnu výrazně rozkolísat vcelku stabilní, i když někdy ne zcela

ideálně fungující systém. V zásadních
otázkách obvykle platí, že každá změna
bývá většinou k horšímu. Problémy
technického charakteru, které se vyskytly při poslední volbě prezidenta republiky, by sice změna systému volby
eliminovala, přesto jsou však snáze řešitelné přijetím v Ústavě předpokládaného „stykového zákona“. Pokušení
podlehnout přání většiny může být veliké, ve svém důsledku ale také velmi
problematické. Jestliže někdo položí
v průzkumu veřejného mínění otázku:
„Přejete si volit prezidenta republiky přímo?“, nelze čekat jinou odpově než
ANO. Položíte-li ale současně otázku:
„Znáte kompetence a pravomoci prezidenta republiky?“ pravděpodobně nebude odpově už tak jednoznačná.
Známá Nohavicova písnička Pane prezidente myslím charakterizuje mnohé.
Jednoduché pravidlo, že to, co funguje, netřeba měnit, určitě platí.
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spolupracovník
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V Rakousku od šestnácti

28. září proběhly v Rakousku předčasné parlamentní volby. Jedním z diskutovaných témat bylo i rozšíření volebního práva na mladé lidi ve věku od
šestnácti let, poprvé v Evropě v celostátních volbách. Jaké kampaně tedy
strany použily k získání těchto voličů?
A komu vůbec prospěla tato změna?
Koho volí teenageři
Předem je potřeba konstatovat, že vliv
tohoto rozšíření není zásadní – konkrétně v Rakousku se jednalo o zhruba 200 000 nových voličů, spolu s devatenáctiletými a dvacetiletými celkem
400 000 prvovoličů. Zálusk na jejich
hlasy si před volbami dělal kdekdo. Do
role favorita se pasoval od samého začátku šéf FPÖ Heinz-Christian Strache, nicméně předvolební průzkumy
dávaly překvapivě dobré šance i Werneru Faymannovi z SPÖ. Velké naděje
si pochopitelně dělali Zelení, za lídra
mladých se sebevědomě prohlašoval

i Jörg Haider. Méně šancí měl pouze
Wilhelm Molterer (ÖVP).
Výsledky prvovoličů, které zjistila
výzkumná společnost GfK, stejně překvapily: FPÖ volilo 44 % z nich! Wilhelm Molterer byl asi velmi potěšen –
jeho stranu volilo 25 % prvovoličů. Více určitě čekali Zelení (13 %) a zejména SPÖ (10 %) a Haiderova BZÖ
(3 %). Dvě nejdůležitější zjištění – rakouští prvovoliči jsou výrazně napravo
a mladší H.-C. Strache bez problémů
sebral tyto voliče Haiderovi.
Marketing pro mladé
Všechny strany pochopily nutnost odlišného marketingu pro tuto cílovou
skupinu. A tak se pořádaly party, vytahovali se ti nejmladší z kandidátky, aktivizovaly přidružené mládežnické organizace a budovaly co nejvíce „free“
internetové projekty. Ke slovu přišly
YouTube, Facebook, blogy, videa, stahování MP3. V rámci možností se zapojil i stát se svou informační kampaní „Wählen mit 16 – das erste mal“
(obr. 1).

Ukázky kampaně H.-C. Stracheho si
prohlédněte na obrázcích 2 a 3.
ÖVP a SPÖ – mládežnické organizace
Mladí lidovci se sdružují v organizaci
s názvem Junge ÖVP – JVP. Chlubí se
hodnocením rakouských reklamních
expertů, kteří vyhodnotili jejich kampaň jako nejlepší, a potěšil je jistě i výsledek. Jejich nekonfliktní kampaň
„no bubbles, no troubles“ jim poskytla
ideologickou platformu, ale i řadu příležitostí pro kreativní vyžití (obr. 4).
Svoje výhrady k „rudým“ sdružili na internetové stránce www.rotstillstand.at.
Socialistická mládež se sdružuje do
SJÖ. Po vzoru svých starších kolegů
v evropském měřítku vyrazili s bojovně laděnou kampaní. Tentokrát proti
rasismu, nacionalismu a proti zeleným, černým (ÖVP), modrým (FPÖ)
i oranžovým (BZÖ). Jejich pozice vyjádřili na stránce www.gegenrechts.at
(obr. 5).

FPÖ a Heinz-Christian Strache

Obr. 4: „Bubliny“ JVP

CEVROR E V U E

Obr. 1: Státní informační
kampaň „Wählen mit 16“

Strache si nejen udržuje mladistvý
vzhled, ale strefil se bezesporu nejlépe
i do témat, která rakouská mládež
označila ve výzkumech jako nejvíce relevantní: zastavení přílivu cizinců, stop
zneužívání azylu, domácí bezpečnost.
Ani v kampani však nenechal nic náhodě. Nabídl ke stažení rap VIVA HC
s upoutávkou v duchu Che Guevary
nebo rozsáhlou kontaktní kampaň.
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Obr. 2: „Kontaktní“ kampaň H.-C. Stracheho

Obr. 3: Rap VIVA HC ke stažení

Obr. 5: Webová stránka SJÖ
www.gegenrechts.at

anketa pro 3
Z DENĚK P ROSEK

M ICHAL D OKTOR

M IROSLAV Š EVČÍK

poslanec PSP ČR

poslanec PSP ČR

ředitel Liberálního
institutu

CO POVAŽUJETE ZA PŘÍČINY NEÚSPĚCHU PRAVICE VE VOLBÁCH?

Jaký vliv na výsledky voleb měly obavy
voličů o sociální stát? Jejich snaha vyvažovat? Skandály a vnitrostranické
boje, způsob vedení volební kampaně
nebo chování politické reprezentace
v centru i v regionech?
To prostě nevíme. Je to nejspíš jako
s hromadou písku. Napětí s každým
dalším nasypaným zrníčkem roste
a roste, až se jednou spustí lavina. Dodnes se historici neshodují ani na skutečných příčinách první světové války.
Společnost se prostě neřídí jednoduchými rovnicemi, které by umožnily
pokaždé snadno najít řetěz příčinných
souvislostí.

Zjednodušit vyznění volební porážky
ODS na potřebu „zúčtování“ s jejím
předsedou či nejvyšším vedením je sice možné, avšak alibistické a zásadně
mylné.
ODS, chce-li uspět v jakýchkoli
příštích volbách, musí v čase zbývajícím do jejího kongresu najít odvahu
k důsledné vnitřní sebereflexi, návratu
k ideovým a programovým zásadám,
na kterých byla založena, ke svým skutečným základům.
Bát se případné další volební prohry považuji za pošetilé. Bez důsledných změn, programových i personálních, je ODS ohrožena v podstatě své
vlastní další existence.

Za hlavní příčiny neúspěchu považuji
nesprávné řazení kroků a nevysvětlení
dopadů již realizovaných opatření
(např. zavedení poplatků) tzv. zdravotní reformy, málo srozumitelné vysvětlování nezbytnosti zavádění různých opatření v oblasti veřejných financí, lepší kampaň ČSSD ve smyslu
„uplácení“ voličů.
Porážka má však i řadu dalších příčin, včetně těch způsobených samotnou ODS (únava voličů z některých
tváří ODS, zklamání mladších voličů
strany aj.).

CEVRO V MÉDIÍCH
REDAKCE

v říjnu

I Proč Schwippel odmítá volební reformu?, Neviditelný pes, 1. 10., Zbyněk Klíč
Co je ale důležité, čtyři, resp. všechny varianty v nejpravděpodobnějším
vývoji voleb, tedy posilování bipolárnosti stranického systému, a v případě,
že z něj ODS vyjde jako vítěz, je pro Topolánkovu stranu výhodnější než současný systém. Pokud tak Jan Schwippel
mluví o negativním stanovisku k návrhu, jedná se bu o malomyslnost a nedůvěru, že ODS může volby vyhrát
a volebního systému tak využít, nebo se
schovává za teoretické modely, které
podporují většinový volební systém,

který je však v praxi neprosaditelný.
Podíváme-li se navíc na propočty detailněji, chová se podle logiky tohoto
systému každá ze schválených variant,
k tomu však posiluje menší strany.
I Milénium, ČT24, 3. 10., Ladislav
Mrklas, Miroslav Novák, diskuze ke
změnám volebního zákona
I Demagogie mocichtivé feministky
Naomi Wolfové, MF Dnes, 8. 10., Zbyněk Klíč, Matyáš Zrno
V článku Wolfová dále kritizuje dobré postavení vzdělaných bělošek
v kontrastu k těžkému životu většiny

žen, „které nám připravují jídlo, zpracovávají internetové objednávky a utírají loužičky v nemocnicích“. A které si
zaslouží podporu tváří v tvář „nastrčené kandidátky na osm (nebo i více) dalších let vlády gangsterů, kteří ukořistili
americké bohatství, rozvrátili ekonomiku a poslali čtyři tisíce statečných
mladých mužů a žen na smrt ve válce
založené na lžích“. Poněkud silná slova
i pro někoho, kdo nemusí být fanda
George Bushe.
Volební studio ČT, ČT24, 17., 18.,
25. 10., Ladislav Mrklas, hodnocení výsledků krajských a senátních voleb

I
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EXTREM
KRAJNĚ LEVICOVÉ STRANY
Dánsko

Norsko

Rudo-zelená aliance (Enhedslisten)
Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti)

Rudí (Rřdt)
Socialistická levicová strana (Sosialistisk
Venstreparti)

Finsko
Levicová aliance (Vasemmistoliitto)

Itálie
Levice – Duha (La Sinistra – L’Arcobaleno)

Belgie

Socialistická strana (Socialistische Partij)

Vlámský zájem (Vlaams Belang)
Národní fronta (National Front)

Portugalsko

Irsko

Levicový blok (Bloco de Esquerda)

Sinn Fein

Řecko

Itálie

Koalice radikální levice (Synaspismós Rizospastikís
Aristerás)
Komunistická strana Řecka (Kommunistiko Komma
Elladas)

Liga severu (Lega nord)

Nizozemí

Francie
Levicová radikální strana (Parti Radical de Gauche)
Revoluční komunistická liga (Ligue communiste
révolutionnaire)
Komunistická strana (Parti Communiste)

NACIONALISTICKÉ,
REGIONALISTICKÉ
STRANY

Švýcarsko
Ticinská liga (Lega dei Ticinesi)

Island
Levicově-zelené hnutí (Vinstrihreyfingin – Grćnt
framboð)

Švédsko
Feministická iniciativa (Feministiskt Initiativ)
Levicová strana (Vänsterpartiet)

Německo
Levice (Die Linke)

Španělsko
Sjednocená levice (Izquierda Unida)

KRAJNĚ PRAVICOVÉ, POPULISTICKÉ A NEONACISTICKÉ STRANY
Bulharsko

Německá liga pro lid a zemi (Deutsche Liga für Volk
und Heimat)

Španělsko

Národní hnutí Ataka (Natsionalen Sayuz Ataka)

Chorvatsko

Norsko

Švédsko

Chorvatská čistá strana práv (Hrvatska čista stranka
prava)
Chorvatské osvobozenecké hnutí (Hrvatski
oslobodilački pokret)

Demokraté (Demokratene)
Strana pokroku (Fremskrittspartiet)
Národněsocialistické hnutí v Norsku (Norges
Nasjonalsosialistiske Bevegelse)
Norské hnutí odporu (Norske Motstandsbevegelsen)
Vigrid

Národní demokraté (Nationaldemokraterna)
Strana severské říše (Nordiska rikspartiet)
Švédští demokraté (Sverigedemokraterna)
Legion Wasa
Národněsocialistická fronta (Nationalsocialistisk
Front)
Švédské hnutí odporu (Svenska Motstĺndsrörelsen)
Odpor bílých árijců (Vitt Ariskt Motstĺnd)

Dánsko
Progresivní strana (Fremskridtspartiet)
Národněsocialistické hnutí Dánska (Danmarks
Nationalsocialistiske Bevćgelse)

Francie
Národní fronta (Front National)

Lotyšsko
Unie národní síly (Nacionâlâ Spçka Savienîba)

Maďarsko
Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Jobbik))
Strana maďarské spravedlnosti a života (Magyar
Igazság és Élet Pártja)

Malta
CEVROR E V U E

Impérium Evropa (Imperivm Evropa)
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Německo
Národnědemokratická strana Německa
(Nationaldemokratische Partei Deutschland)
Republikáni (Die Republikaner)
Svobodná německá dělnická strana (Freiheitliche
Arbeiter Partei)
Německá pohanská fronta (Deutsche Heidnische
Front)
Německá lidová unie (Deutsche Volksunion)

Portugalsko
Národní strana obnovy (Partido Nacional
Renovador)

Rakousko
Korutanská zemská služba (Kärntner Heimatdienst)
Strana svobodných Rakouska (Freiheitliche Partei
Österreichs)
Svaz za budoucnost Rakouska (Bündnis Zukunft
Österreich)

Rumunsko
Strana velkého Rumunska (Partidul România Mare)

Rusko
Paměť (Pamyat)
Ruská národní jednota (Russkoye Natsionalnoye
Edinstvo)

Řecko
Hrisi Avgi (Golden Dawn)
Aliance patriotů (Patriotiki Symmakhia)

Srbsko
Srbská radikální strana (Srpska radikalna stranka)
Národní sjednocení (Nacionalni stroj)

Národní demokracie (Democracia Nacional)

Švýcarsko
Švýcarští demokraté (Schweizer Demokraten)

Turecko
Turecká mládež (Türk Gençleri)
Národněsocialistické turecké hnutí (Nasyonel
Sosyalist Türk Hareketi)

Velká Británie
Britské hnutí (British Movement)
Národní fronta (National Front)
Britská národní strana (British National Party)
Combat 18
Bílá národní strana (White Nationalist Party)

Portugals

téma

ISTICKÉ STRANY V EVROPĚ

Finsko

Norsko
Švédsko
Rusko
Estonsko
Lotyšsko
Dánsko
Litva
Rusko

Irsko

Bělorusko
Velká Británie

Nizozemsko

Polsko
Německo

Belgie

Ukrajina
Česko

Lucembursko
Francie

Slovensko
Moldávie

Rakousko
Maďarsko

Švýcarsko Lichtenštejnsko
Slovinsko
Itálie

Rumunsko

Chorvatsko
Srbsko
Bosna a
Hercegovina

Bulharsko
Černá
Hora Kosovo
Makedonie

Španělsko

Albánie

Turecko
Řecko

Malta
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sko

Island
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LUCIE L ITOMISKÁ
CEVRO

PARLAMENTNÍ
SIMULACE 2008

CEVROR E V U E

inzerce
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19. září se v Praze konal již druhý ročník Parlamentní simulace pro studenty
středních škol, kterou uspořádala vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s neziskovou organizací Junior

Achievement, za podpory Hanns-Seidel-Stiftung. Nad celou akcí převzal
záštitu předseda Ústavně-právního výboru PSP ČR Marek Benda, a tak se
simulace mohla uskutečnit v reprezen-

Jednání poslaneckých klubů

Parlamentní simulace se konala
tradičně ve Státních aktech

tativních prostorách Státních aktů
Poslanecké sněmovny.
Během celého dne měli studenti ze
všech koutů republiky možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být
poslancem. Svých rolí se zhostili
opravdu znamenitě. Při projednávání
zákona o důchodovém pojištění se dokonale vžili do postojů jednotlivých
parlamentních stran, hájili svá stanoviska, předkládali pozměňovací návrhy a debata neustávala ani v kuloárech.
Horké chvilky pak zažili studenti
před svými učiteli – novináři. Ti během
závěrečné tiskové konference mladé
poslance rozhodně nešetřili a kladli
jim nepříjemné otázky, které prověřily
schopnost účastníků pohotově reagovat a nenechat se vyvést z míry.
Cílem Parlamentní simulace je seznámit studenty středních škol s fungováním parlamentní demokracie
a s procesem tvorby zákonů. V neposlední řadě je účast na simulaci příležitostí k procvičení dovedností veřejné
prezentace. Věříme, že tyto cíle se podařilo naplnit. A vyplývá to i z ohlasů
účastníků.

o cevro

JAK TO SVĚTU
OSLADÍME –
PR A IMAGE ČR

J IŘÍ KOZÁK
projektový manažer
CEVRO Institut

Jaké bude vnímání České republiky
před a po našem předsednictví Rady
EU? Jak z image ČR profituje náš průmysl? I na tyto otázky hledala odpově
zářijová odborná konference pořádaná
vysokou školou CEVRO Institut pod
záštitou premiéra Mirka Topolánka.
Pokud byla nějaká spojovací linka
mezi všemi výstupy, byla to nedostatečná koordinace státních složek
při prezentaci našeho státu. Na úvod
konference vystoupil zástupce Ministerstva zahraničí Milan Sedláček, který přednesl optimistickou vizi, co se
tohoto problému týká. Zmínil již fungující koordinaci práce ministerstev
zahraničí a obchodu a průmyslu v této
oblasti. Současná vláda se k tomuto
sjednocování prezentace staví pozitivně a toho je třeba využít k jejímu zefektivnění.
Jeho slova potvrdila i zástupkyně
MPO Jana Adamcová. Ta shrnula
okruh současných problémů do tří
podskupin: kvalitní lidé, financování
a jeho dlouhodobé plánování a konečně již zmíněná koordinace.

Europoslanec Oldřich Vlasák hovořil o prostoru, který propagaci mohou věnovat právě naši zástupci v Bruselu. Zmínil aktivity své i svých kolegů,
jako například úspěšnou výstavu 100
let mezinárodního ledního hokeje nebo třeba prosazování ochranných
označení českých výrobků nebo jednání s Evropskou komisí.
Velmi očekávané vystoupení měl
místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Nadcházející předsednictví Rady EU by podle
pana Vondry mělo ukázat moderní
a odvážnou tvář ČR. Na konferenci
pan místopředseda vlády uvedl plán
vrcholných schůzek představitelů států EU, které se budou konat po celé
pololetí a vláda je záměrně nasměrovala z velké části do regionů (Luhačovic, Olomouce či Mariánských lázní).
Diskuze se nemohla vyhnout komunikaci českého předsednictví směrem k občanům s heslem Evropě to osladíme. Alexandr Vondra zdůraznil, že
klip byl natočen s úmyslem upozornit
Čechy, že Česká republika bude před-

sedat Radě EU. A to se podle vlny reakcí v médiích i z řad veřejnosti podařilo. „Brzy vám budu moci na číslech
z průzkumů veřejného mínění dokázat, že kampaň s cílem upozornit na
předsednictví byla úspěšná,“ uvedl
místopředseda vlády.
Zástupci průmyslu, za Hospodářskou komoru Jaromír Drábek a za
Svaz průmyslu a dopravy Stanislav
Kázecký, se shodli na přínosu dobrého
jména ČR v zahraničí pro obchod.
K tomu přispívá i aktivita politiků, kteří v zahraničí mohou český průmysl
hodně a vhodně podpořit.
Pan Kázecký se dotkl i problematiky Lisabonské smlouvy, jejíž odmítnutí v době našeho předsednictví by nadělalo podle něj mnoho škody a znegovalo celé velké snažení o budování
českého image.
Jako poslední vystoupil Ladislav
Kopecký, který se budování značky
státu dlouhodobě věnuje na Univerzitě Karlově. I on zmínil potřebu jednotné prezentace státu, na které se již
dnes pracuje.

ŠESTÝ ROČNÍK LKA ZAHÁJEN
projektová manažerka LKA

První říjnový víkend v CEVRO úspěšně odstartoval již šestý ročník známého ročního mezioborového kurzu Liberálně-konzervativní akademie. Nastoupily více než tři desítky vybraných
studentů, kteří byli jako každoročně
rozděleni do dvou skupin. Kurz byl
tradičně zahájen uvítáním nových posluchačů ředitelem Ladislavem Mrklasem. Poté následovaly populární

přednášky dr. Jiřího Frgala a ing. Hany Svobodové z oboru Komunikace
a veřejná prezentace. Lekce na téma
Mezinárodní systém a aktéři mezinárodních vztahů vedl politolog a odborník na mezinárodní vztahy doc. Vít
Hloušek z Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně (FSS
MU v Brně). První přednáškový den
byl zakončen v atriu budovy CEVRO
příjemným společenským večerem
s pohoštěním, kterého se zúčastnili
nejen posluchači, ale i jejich lektoři

a tým CEVRO. První blok přednášek
byl výjimečně dvoudenní. V neděli
pokračoval kurz další lekcí z komunikace a veřejné prezentace. Závěrem
bych chtěla jen dodat, že dojmy na
obou stranách byly pozitivní (což se
potvrdilo už první den na večírku nepřímou úměrností postupujícího času
a ubývajícího vína :-)) a první „akademie“ tedy proběhla úspěšně. Na příštím setkání, které se uskuteční 1. listopadu, se posluchači mohou těšit na
přednášky z práva a politologie.
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3. 10. V televizní debatě kandidátů na
viceprezidenta si podle většiny Američanů vedl lépe demokrat Joe Biden.
Za vítěze ho v průzkumu CNN označilo 51 procent lidí. Jeho republikánská
soupeřka Sarah Palinová přesvědčila
jen 36 procent diváků. Ale z průzkumu
pro ni vyplynula i jedna dobrá zpráva:
skoro tři čtvrtiny dotázaných uvedly,
že si počínala lépe, než čekali. Palinová podle průzkumu CNN a Opinion
Research Corp. příjemně překvapila
84 procent lidí, Biden překonal očekávání 64 procent diváků.
Průzkum také ukázal, že „lidový“
styl aljašské guvernérky byl sympatický 54 procentům diváků, zatímco Bidenův projev byl příjemnější dvěma
třetinám dotázaných. Sedmdesát procent lidí uvedlo, že Biden se choval víc
jako typický politik.
Demokrat a zkušený senátor Biden
také vyhrál co do schopnosti prezentovat své postoje (v poměru 52 ku 36
procentům). Velká propast mezi oběma kandidáty zeje, pokud jde o kvalifikovanost pro prezidentskou funkci.
O Bidenově kvalifikovanosti je přesvědčeno 87 procent lidí, v případě Palinové jen 42.
5. 10. Republikánská kandidátka na
amerického viceprezidenta Sarah Palinová zostřila kritiku demokratického
kandidáta na prezidentský úřad Baracka Obamy. V sobotu ho obvinila, že
se „kamarádíčkuje s teroristy“. Obama její tvrzení odmítl jako „senzacechtivou politiku“, píše agentura Reuters. Palinová citovala z článku listu
New York Times zabývajícího se Obamovými kontakty s Billem Ayersem,
bývalým spoluzakladatelem militantní
organizace z éry vietnamské války
v 60. letech s názvem Weather Underground, který je nyní profesorem illinoiské univerzity.

Partneři

CEVRO

6. 10. Americká Republikánská strana
chce vznést k federální volební komisi
stížnost na kandidáta demokratů Baracka Obamu. Podle republikánů nelegálně financuje svoji kampaň, když
dary pro něj překračují povolenou
hranici a v rozporu s právem také přijímá příspěvky cizinců. Obamův volební
tým to odmítá. Republikáni tvrdí, že
Obama získává peníze v zemích jako
Nigérie. Právě tam se te financování
jeho kampaně vyšetřuje. Vadí jim také
to, že částky na podporu jeho kampaně přesahují povolených 2300 dolarů.
Podle agentury Reuters se demokratům zatím na Obamovu kampaň podařilo získat přes 454 milionů dolarů. Více než polovina z této sumy však dorazila na účet Obamovy kampaně od
malých dárců, kteří přispěli částkami
menšími než 200 dolarů.
A právě to je jádrem sporu. O těchto dárcích totiž strany nemusejí uvádět
detailní informace. Na problém už
upozornil i týdeník Newsweek.
Podle něj přispěli dva fiktivní dárci,
kteří používají jména Doodad Pro
a Good Will na Obamovu kampaň více než jedenácti tisíci dolary, ale posílali je po desetidolarových a pětadvacetidolarových částkách.
8. 10. I druhé televizní střetnutí Baracka Obamy a Johna McCaina skončilo vítězstvím demokratického kandidáta. Američané se na tom shodli
v průzkumech CNN i CBS. Důležité je
ale pro Obamu hlavně vítězství u nerozhodnutých
voličů.
Přesvědčil
40 procent z nich, zatímco McCain jen
26 procent. Jak ukázal průzkum CNN,
vyhrál Obama debatu podle 54 procent diváků a McCain u 30 procent
Američanů. Zbytek vidí střetnutí jako
remízu. Demokrat vyhrál před deseti
dny i první televizní střet, tehdy ale
menším rozdílem.

Celkové výsledky průzkumu nejsou
nejdůležitějším údajem. Na televizní
debaty se totiž dívá více demokratických voličů než republikánů a následně mají převahu i mezi dotázanými.
10. 10. Nejvyšší soud Aljašky zamítl
žádost republikánských poslanců, aby
se zastavilo parlamentní vyšetřování
republikánské kandidátky na amerického viceprezidenta Sarah Palinové.
Ta je podle demokratů podezřelá
z možného zneužití moci ve své funkci
guvernérky Aljašky. Soud odmítl tvrzení republikánů, že vyšetřování je politicky motivované. Oficiální vyšetřování Palinové v případu nazvaném
Troopergate začalo na úrovni jejího
státu před jejím zářijovým jmenováním za kandidátku.
Vyšetřování má odpovědět na otázku, zda Palinová správně či nesprávně
propustila 11. července šéfa veřejné
bezpečnosti Aljašky. Propuštění zdůvodnila tím, že odmítl propustit pro
údajné pracovní pochybení policistu.
Ten se v té době složitě rozváděl se sestrou Palinové a tlak guvernérky označil za zaujatost.
13. 10. Bývalý americký prezident Bill
Clinton a jeho manželka Hillary podle
informací CNN poprvé společně vystoupili v kampani na podporu demokratického prezidentského kandidáta
Baracka Obamy. Někdejší první pár se
zúčastnil mítinku Obamova viceprezidentského kandidáta Joea Bidena
v pensylvánském Scrantonu.
16. 10. Američtí prezidentští kandidáti, demokrat Barack Obama a republikán John McCain, se naposledy střetli
před zraky milionů televizních diváků.
V nejostřejší ze všech tří debat si vzájemně vyčítali negativní kampaň a obhajovali své ekonomické plány. Podle
průzkumů byl v debatě i tentokrát
úspěšnější demokratický senátor.

třetí svět

DEMOKRATICKÁ
REPUBLIKA
KONGO DNES

K VĚTA S TREJČKOVÁ
studentka politologie FF UHK

Vývoj v DR Kongo
DRK prošla v průběhu uplynulých desetiletí obdobím nestability, které bylo
způsobeno neexistující politickou kulturou po získání nezávislosti v roce
1960, více než třicet let trvající vládou
Odhaduje se, že v DRK žije v současné
době přibližně 1 300 000 vnitřně vysídlených osob a okolo 350 000 uprchlíků
opustilo zemi.
prezidenta Mobuta nebo také separatistickými tendencemi v některých
provinciích. Všechny tyto aspekty přispěly před deseti lety k vyvrcholení situace v občanskou válku, která vypukla v srpnu roku 1998. Svým rozsahem
překračovala aspekty občanské války
a lze ji považovat za jednu z nejkrvavějších válek od konce druhé světové
války. Zapojilo se do ní několik dalších

MÍROVÁ SMLOUVA PODEPSANÁ V LEDNU LETOŠNÍHO ROKU MEZI KONŽSKOU
VLÁDOU A ZÁSTUPCI POVSTALECKÝCH SKUPIN Z OBLASTI SEVERNÍHO KIVU
JE DNES UŽ MINULOSTÍ. V SRPNU LETOŠNÍHO ROKU VYPUKLY TĚŽKÉ BOJE
MEZI VLÁDNÍ ARMÁDOU A POVSTALCI, KTERÉ VÝZNAMNĚ OHROŽUJÍ
PROBÍHAJÍCÍ OSMIMĚSÍČNÍ MÍROVÝ PROCES.

států a řada povstaleckých skupin.
V jejím průběhu zahynuly miliony lidí.
V jejích posledních měsících se boje
orientovaly již zejména na východ země. Po uzavření mírové smlouvy v roce 2003 se podařilo situaci na většině
území země relativně stabilizovat a byla zavedena přechodná vláda, která
měla vytvořit novou ústavu a dovést
zemi k řádným volbám. Konflikt mezi
povstalci a armádou na východě země
však pokračoval.
Mírová smlouva
Zprostředkovateli lednové mírové
smlouvy se stala Africká unie, EU
a USA. Smlouva garantovala okamžité
zastavení bojů, znásilňování, najímání
dětských vojáků a mučení civilistů
a měla zajistit bezpečný návrat utečenců. Zahraniční pozorovatelé označovali uvedenou mírovou smlouvu za průlomovou. Přesto, dle informací organizace Amnesty International, ani po
podpisu mírové dohody se bezpečnostní situace zásadně nezlepšila. Charakteristickým aspektem konfliktu na východě DRK je brutální násilí páchané
na ženách. Evropský parlament v této
souvislosti přijal v lednu letošního roku
Usnesení vážící se k situaci v DRK
a znásilnění jako válečnému zločinu.
V důsledku obnovených bojů své domovy opustilo od srpna letošního roku
na 100 000 obyvatel provincie Severní
Kivu a došlo k drastickému zhoršení
humanitární situace. Odhaduje se, že
v DRK žije v současné době přibližně
1 300 000 vnitřně vysídlených osob
a okolo 350 000 uprchlíků opustilo zemi. Populace vnitřně vysídlených v provincii Severní Kivu se odhaduje na
860 000. V zemi také působí na základě

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN
č. 1279 z roku 1999 jedna z nejrozsáhlejších misí OSN označovaná MONUC (Mission de l’ONU en Congo).
Cesta k řešení situace
Jednou z ústředních otázek je, zda
existuje cesta k uklidnění aktuálně vyhrocené situace v zemi. Příčinu celé situace je možné vidět právě v nedořešených problémech vycházejících z etnicky smíšeného východu země. Od
období genocidy v sousední Rwandě
působí na východě země povstalecké
skupiny znepřátelených kmenů Hutuů
a Tutsiů. Jako další důvod bojů v této
oblasti je možné chápat soupeření
o nerostné suroviny, z nichž hlavní je
zejména černý minerál coltan, který se
využívá k výrobě mobilních telefonů
a počítačů.
V Kinshase neexistuje politická vůle,
která by nastartovala proces jednání.
Nkunda obviňuje vládu prezidenta
Kabily z podpory ozbrojené skupiny
FDLR (Demokratické síly pro osvobození Rwandy), jejímiž členy jsou zejména příslušníci kmene Hutuů. Jako
projev snahy přispět k řešení situace je
možné chápat návštěvu rwandského
ministra zahraničí Charlese Murigandeho, která se uskutečnila poprvé po
třech letech. Zdá se však, že tato návštěva nepřinesla konkrétní výsledek.
To může být zapříčiněno také tím, že
v Kinshase neexistuje politická vůle,
která by nastartovala proces jednání,
naopak je patrná vůle sledovat vojenské řešení, které může přispět spíše
k vyhrocení celé situace než k jejímu
uklidnění.

CEVROR E V U E

Mírové síly OSN potvrzují, že síly blízké povstaleckému vůdci Laurentu
Nkundovi mají hlavní armádní základny ve východní části Demokratické republiky Kongo a ovládají v podstatě
třetinu provincie. Podle lednové mírové smlouvy došlo k integrováni Nkundových bojovníků do národní armády.
Jednalo se o demobilizační plán, podle kterého mělo být dosaženo míru
v zemi. To mu naopak umožnilo využít
oficiálních státních plateb pro jeho vojáky a následně je pak byl schopen
umístit na klíčových místech v provincii. Boje mezi konžskou armádou
a povstaleckou LRA (Armádou božího odporu) způsobily během krátké
doby těžké ztráty na životech. Nkunda
vydal počátkem října zprávu, ve které
uvedl, že odstupuje od mírové dohody
z ledna letošního roku uzavřené
s konžskou vládou a vyzval obyvatele
země k tomu, aby se vydali na cestu za
svou svobodu a nezávislost. Přitom se
Nkunda v roce 2004 prohlásil za
ochránce menšiny Tutsiů v DRK, nikoliv za ochránce všech obyvatel, a vytvořil k jejich ochraně milice bojující
proti skupinám rwandských Hutuů.
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zahraniční inspirace

H ELENA M ALLOTOVÁ
poslankyně Parlamentu

BAVORSKÉ
PŘEKVAPENÍ

České republiky

VÝSLEDKY VOLEB DO BAVORSKÉHO ZEMSKÉHO SNĚMU, KTERÉ PROBĚHLY
V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ, ZPŮSOBILY OPRAVDOVOU SENZACI – A TO NEJEN
V TÉTO ROZLOHOU NEJVĚTŠÍ NĚMECKÉ SPOLKOVÉ ZEMI. CSU, KTERÁ
V BAVORSKU VLÁDLA NEPŘETRŽITĚ POSLEDNÍCH 46 LET A Z TOHO 42 LET
S ABSOLUTNÍ VĚTŠINOU POSLANECKÝCH MANDÁTŮ, ZÍSKALA CELKEM
43,4 % HLASŮ VOLIČŮ.

Ve srovnání s výsledky voleb před pěti
lety, kdy CSU získala neuvěřitelných
60,7 % hlasů, to byl citelný ústup ze
slávy. Druhá nejúspěšnější strana, sociální demokraté, získala 18,6 % hlasů
– o 1 % méně než v roce 2003.
Naproti tomu jiné, výrazně méně
„etablované strany“, zaznamenaly nečekaný úspěch. Sdružení nezávislých
voličů, k němuž patří i řada dřívějších
členů CSU – mimo jiné i přednostka
okresu Fürth Gabrielle Pauliová, která na sebe upozornila odvážnou kritikou politického stylu bývalého předsedy CSU a bavorského premiéra Edmunda Stoibera – získalo 10,2 % hlasů
– tedy o 6,2 % hlasů více než před pěti
lety. Výrazný úspěch slavila také liberální FDP. Ta získala 8,0 % hlasů
(o 5,4 % více než v roce 2003 a dostala
se tak poprvé po čtrnácti letech opět
do bavorského parlamentu.
Při hodnocení výsledků bavorských
zemských voleb je třeba brát v úvahu
tři relevantní faktory: příčiny překvapivě vysokých ztrát vládnoucí CSU, jejich dopad na situaci v této straně
a především pak důsledky nečekaného
volebního propadu CSU pro celoněmeckou politiku.
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Hlubší kořeny neúspěchu CSU
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Relativní neúspěch bavorských křesanských sociálů má hlubší kořeny. Ty
hlavní příčiny je třeba hledat v politickém stylu bývalého ministerského
předsedy Edmunda Stoibera. Ten se
po historickém vítězství v zemských
volbách v roce 2003 pustil do prosazování řady reforem, které byly nejen nepopulární, ale i v řadě případů neefektivní. A už se to týkalo nečekaně roz-

sáhlých škrtů ve státním rozpočtu,
problematické reformy bavorské policie či nečekaných změn v oblasti školství. Nespokojenost občanů, kteří mu
zazlívali i to, že je před volbami o těchto záměrech téměř neinformoval,
rostla. Když pak Stoiber po volbách do
spolkového sněmu v roce 2005 nečekaně odmítl místo druhého nejvlivnějšího člena kabinetu spolkové kancléřky Angely Merkelové (CDU) a výrazně tak oslabil pozici ambiciózní CSU
na spolkové úrovni, vzbudil značnou
nevoli i v řadách předních politiků
CSU. Jeho sesazení začátkem tohoto
roku a nahrazení ministrem financí
Erwinem Huberem v čele CSU a ministrem vnitra Günterem Becksteinem ve funkci ministerského předsedy
mělo za cíl znovu získat slábnoucí přízeň voličů. To se ale nestalo. Jednak
proto, že už bylo pozdě, jednak proto,
že i nový kabinet učinil některé kroky,
které vyvolaly až překvapivě silný odpor voličů – jako byl např. striktní zákaz kouření ve všech bavorských restauracích.
Zemětřesení
Výsledky voleb způsobily v CSU politické zemětřesení. Své funkce museli
opustit Erwin Huber a Günter Beckstein. Ty v obou funkcích nahradil
Horst Seehofer, dosavadní ministr zemědělství ve spolkové vládě Angely
Merkelové. Je však otázkou, zda bude
Seehofer – třebaže je ve straně velmi
populární – schopen jednotlivé znesvářené proudy v CSU opět sjednotit
tak, aby mohl vykonávat efektivní politiku. Už první hlasování o jeho nominaci na post bavorského ministerské-

ho předsedy v poslaneckém klubu
CSU ukázalo, že to nebude mít snadné. Z 83 poslanců strany hlasovalo 32
proti jeho kandidatuře. To je pro Seehofera nepříjemné, tím spíše, že ho čekají jednání o vytvoření bavorské vládní koalice s některou z dalších stran.
Všeobecně se má za to, že koaličním
partnerem by se mohla stát nejspíš liberální FDP. Někteří poslanci CSU
však veřejně hovoří o tom, že by se
mělo jednat i se stranou Nezávislých
voličů. Navíc je Seehofer znám svými
téměř levicovými názory v oblasti
zdravotní či sociální politiky. Když se
po volbách do Spolkového sněmu
v roce 2005 jednalo o obsazení jednotlivých ministerských míst, nebyl nominací Seehofera nijak nadšen ani tehdejší bavorský premiér Stoiber. Ten
tehdy dokonce prohlásil, že přítomnost Seehofera ve spolkové vládě znamená, že v ní má SPD o jednoho ministra více. Z toho můžou vyplynout
jak problémy v samotné poslanecké
frakci CSU v zemském sněmu, tak
právě při koaličních rozhovorech s liberály.
Výsledky bavorských zemských voleb budou mít bezesporu dopad na celoněmeckou politickou scénu. Nelze
vyloučit, že se CSU bude snažit na
spolkové úrovni zviditelňovat i na
úkor sesterské CDU, o čemž svědčí
některé výroky Horsta Seehofera
např. ve věci jeho stranou navrhovaného zrušení dědické daně, ke kterému se CDU staví spíše vlažně. A hlavně – znejistěná a oslabená CSU by byla pro kancléřku Angelu Merkelovou
a její CDU ve volbách do Spolkového
sněmu v příštím roce slabším spojencem. Klesající volební preference
CDU/CSU v posledních dnech jsou
varovným signálem. Jestliže se bavorským křes anským sociálům nepodaří
současnou krizi co nejdříve překonat,
zvýší se naopak vyhlídky německých
sociálních demokratů (SPD), jejichž
preference po provedených personálních změnách ve vedení strany pomalu
stoupají, uspět příští rok ve volbách do
spolkového sněmu.

galerie osobností

ZÁSADOVÁ
A NEVYDÍRATELNÁ
CIPI LIVNIOVÁ

M AREK Č EJKA
právník a politolog

„MÁM-LI SI VYBRAT ZE DVOU MOŽNOSTÍ – POLITICKÉ VYDÍRÁNÍ
ČI PŘEDČASNÉ VOLBY, JSEM PRO DRUHOU VARIANTU,“ PROHLÁSILA
NA SKLONKU LETOŠNÍHO ŘÍJNA CIPORA „CIPI“ LIVNIOVÁ, PROZATÍMNÍ
IZRAELSKÁ PREMIÉRKA. REAGOVALA TAK NA NEKOMPROMISNÍ POŽADAVKY
ULTRAORTODOXNÍ STRANY ŠAS, KTERÝMI PODMIŇOVALA SVÉ
PŘIPOJENÍ K VLÁDĚ.

Bývalá agentka Mossadu
S výjimkou Goldy Meirové a několika
v Evropě nepříliš známých ministryň
je vrcholná izraelská politika spíš doménou mužů. Kdo je tedy ona silná žena, která po všeobecném zklamání
z premiéra Olmerta vnesla do izraelské politiky čerstvější vítr? Cipi Livniová měla vždy spíše blíž k izraelským
pravicovým nacionalistům. Její rodiče
byli vysoce postavenými členy Irgunu.
To byla radikální organizace, která bojovala v době britského mandátu nejen proti Arabům, ale i proti Britům.
Jako většina izraelských žen sloužila
v armádě a následně pracovala jako
agentka izraelské zahraniční kontrarozvědky Mossad. I její studium mělo
blíž k nacionalistické pravici, protože
vystudovala práva na univerzitě Bar
Ilan, jedné z hlavních intelektuálních
bašt náboženského sionismu (shodou
okolností studoval na stejné univerzitě
ten samý obor i Jigal Amir, vrah izraelského premiéra Jicchaka Rabina). Do
vysoké politiky vstoupila až relativně
nedávno (poslankyní Knesetu byla
zvolena v roce 1999) v řadách strany
Likud. Tato byla ve svých politických
postojích vždy daleko víc nekompromisní než Strana práce, a takové byly
i názory Cipi Livniové. Přesto se však
pod vlivem pragmatismu i realistického uvažování její nekompromisní postoje vyvíjely a později byla řazena
k umírněnému křídlu Likudu. Postupně začala upouštět od unilateralistického přístupu Likudu a více pochopila, že bezpečnost Izraele nezajistí sama o sobě politika hrubé síly a ,,železné zdi vůči Arabům“, ale i diplomacie
a snaha o kompromis. Nejlépe to ilustrují její vlastní slova: ,,Mé rozhodování nebylo lehké, ale došla jsem nakonec k tomu, že pokud si mám vybrat

mezi ideou Velkého Izraele nebo Izraelem jako demokratickým a židovským státem, volím druhou variantu.“
Naučila se také věcně komunikovat
s izraelskými politiky z jiných stran
a s palestinskými politiky a intelektuály, kteří měli zájem na izraelsko-palestinském urovnání. Tento přístup a zkušenosti se jí pak velmi vyplatily v další
politické kariéře.
Poprvé ministryní
Když v roce 2001 nastoupil do premiérského křesla Ariel Šaron, stala se
Livniová poprvé ministryní. O několik
let později výrazně podporovala Šaronův plán na evakuaci osad v pásmu
Gazy a stala se spoluzakladatelkou
nové strany Kadima, do které odešla
část politiků Likudu i Strany práce.
Členkou izraelské vlády zůstala i poté,
co Šaron upadl do kómatu a ve vládě
nového premiéra Olmerta zastávala
důležité úřady vicepremiérky a ministryně zahraničí. Za Olmerta se tak
z Cipi Livniové stala vrcholná izraelská politička a výrazná osobnost.
Mnoho Izraelců ji uznává jak pro její
cit pro bezpečnostní rizika Izraele, tak
pro její schopnost vydobýt si respekt
mezi konstruktivně uvažujícími Palestinci. Předností Livniové se stala i její
politická ,,čistota“. Korupční skandály
se totiž ukázaly být velkým problémem pro řadu jejích předchůdců,
včetně premiéra Šarona, a zvláště pak
pro Ehuda Olmerta. Olmert měl ještě
další problém ohledně působení během předloňského konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. Poté co byly
zveřejněny výsledky Winogradovy vyšetřovací komise, vyzvala Livniová

Cipi Livniová (nar. 1958)
• kandidátka na izraelskou
premiérku
• předsedkyně strany Kadima

premiéra k odstoupení z postu premiéra i předsedy strany. Olmert nakonec
na předsednictví strany Kadima rezignoval a Livniová vzápětí ve stranických předsednických volbách těsně
porazila Šaula Mofaze. Jak už ale bylo
uvedeno v úvodu, vládu se jí sestavit
nepodařilo, nebo odmítla politické
vydírání strany Šas. Olmert se tak znovu vrátí na krátký čas do křesla prozatímního premiéra a Izrael bude čekat
na předčasné volby. U těch je vždy velice obtížné předpovídat jejich výsledek, nebo v Izraeli mohou hrát velmi
důležitou roli i velmi malé strany. Až
výsledky voleb (a strany Kadima zvláště) a následná jednání tak ukážou, zda
se stane Livniová druhou premiérkou
v izraelských dějinách.
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Vydírání náboženských stran, kterým
jde prakticky za jakékoliv situace především o státní finance pro jejich sociální a školské systémy, podlehlo
v minulosti mnoho izraelských premiérů. Ne tak ale Livniová.
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Z BYNĚK K LÍČ

PŘEČETLI JSME

výkonný redaktor
CEVROREVUE

Bratři Himmlerové / Katrin Himmlerová

Vzpomínky praneteře Heinricha Himmlera a historičky Katrin Himmlerové jsou pozoruhodné
nejen materiálem týkajícím se tří bratrů Himmlerových a jejich rodin, ale mají i další rozměr
jako rodinná kronika zasazená do značně širokého historického kontextu a mnoha společenských souvislostí. Pozadí „historie jedné německé rodiny“ umožní čtenáři pochopit i okolnosti a mechanismy vedoucí k tomu, že z podhoubí solidního německého měšáctví v konkrétní historické situaci mohly vzejít tak zrůdné
osobnosti, jako byl právě Heinrich Himmler.
Kniha je nejnovější součástí edice Stíny nakladatelství Academia, která se věnuje důležitým otázkám totalitní minulosti. Vyšla v ní již na-

příklad kniha Velitelem Osvětimi, autobiografické zápisky velitele vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Höße, která je psána jako psychologický dokument exemplárního
historického významu. Kniha odkrývá pozadí
rozvratu morálních a duchovních hodnot, kterému v Hitlerově a Himmlerově Německu podléhal bezpočet ctižádostivých lidí oddaně vyznávajících režim. Tyto paměti psané po válce
v polském vězení jsou poučné i z obecnějšího
hlediska, nebo vypovídají mnohé o ustrojení fanatického služebníka kteréhokoli totalitního režimu; na významu kromě toho nabývají právě
v době, kdy se v Evropě šíří popírání holocaustu
a bují extremistické organizace.
Vedle nacistické doby se edice věnuje i komunistickému období. Příkladem je kniha Vladimíra Bystrova Průvodce říší zla. Dílo shrnuje
základní informace o konstrukci světa sovětských represivních zařízení, světa gulagu, roz-

prostírajícího se doslova po celém tehdejším
Sovětském svazu. Sestává z více než 2000 abecedně řazených hesel, obsahujících fakta
o všech ústředně řízených sovětských koncentračních táborech a dalších nižších táborových
formacích a zařízeních. Údaje jsou podle potřeby doplněny širším geografickým výkladem
a společensko-politickými informacemi, poskytujícími českému čtenáři snadnější orientaci
v problematice. Základní dílo přinášející nejaktuálnější souhrnnou informaci k našemu poznání jedné z nejtragičtějších stránek novodobých dějin, které zatím nemá u nás ani v Rusku
či jiné zemi obdoby.
Stojí za to si publikace přečíst. Před totalitními hrozbami nejsme uchráněni nikdy, zvláš
v době, kdy neexistuje žádné pevné morální milieu, a hrozí tak opakovaný nástup nedemokratických sil. Nikdy proto není pozdě na to poznat
jejich hlavní charakteristiky.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA
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Oldřich Vojíř / poslanec PSP ČR
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V jakém jste znamení a kolik je vám let?
Lev, 47.
Máte rodinu?
Ano.
Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Přirozeným vzorem mi byli rodiče. Jinak jsem
poměrně svůj.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Čtrnáct let, z toho dvanáct v PSP.

Kterou barvu máte rád?
Mám rád pestrost barev (ale modrá je dobrá).

Jaké máte koníčky?
Sport, rád cestuji.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči (a jako u většiny mužů souměrnost a ladnost).

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Jsem milovník moře. Rád trávím dovolenou
u Středozemního moře.
Na jaký pořad se rád podíváte v televizi?
Na přírodopisné pořady, sportovní pořady i na
hezký film.
Jakou posloucháte muziku?
Nejsem vyhraněný posluchač.

Jaké přání byste si rád splnil?
Nemám žádné velké přání, ale rád navštěvuji památky. U nás i ve světě jich je mnoho, tak bych
rád viděl alespoň ty nejzajímavější.
Co vám v poslední době udělalo největší
radost?
Dokončení mé druhé malé publikace Praktický
konzervatismus pro 21. století.

ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST
Populistické a extremistické
strany v Evropě
1/ Jak se jmenuje krajně pravicová strana

9/ Kdo je předsedou rakouských

Jean-Marie Le Pena?

Svobodných?

16/ Jak se jmenuje největší česká krajně
pravicová organizace?

a) Národní strana
b) Národní fronta
c) Národní liga

a) Hans-Christian Strache
b) Wilhelm Molterer
c) Kurt Beck

a) Národní hnutí
b) Národní svaz
c) Národní odpor

2/ Jak se jmenuje nejsilnější

10/ Ve kterém roce došlo k obměně

nacionalistická strana v Belgii?

magické formule ve Švýcarsku ve
prospěch populistické Švýcarské lidové
strany?

17/ Kdo vede Slovenskou národní stranu?
a) Pavol Rusko
b) Ján Slota
c) Robert Kaliňák

3/ Který holandský politik v minulosti
nejvíce brojil proti imigrantům (založil
i politickou stranu)?

a) Pim Fortuyn
b) Jan Peter Balkenende
c) Guy Verhofstadt
4/ Jak se jmenuje nejsilnější dánská

a) 1983
b) 1993
c) 2003

18/ Které straně předsedá Petra

11/ Jak se jmenuje španělská radikálně

a) Dělnická strana
b) Národní strana
c) Národní sjednocení

nacionalistická strana, nedávno zakázaná
Nejvyšším soudem?

a) Lidová jednota (Herri Batasuna)
b) Konvergence a jednota
c) Baskická národní strana

populistická strana?

a) Radikálně liberální strana
b) Dánská lidová strana
c) Právo a spravedlnost

12/ Na kterou teroristickou organizaci

5/ Ve které německé spolkové zemi
získává nejvíce hlasů krajně pravicová
Německá národní strana (NDP)?

13/ Jak se jmenuje šéf italské

6/
a)
b)
c)

7/ Jak se jmenuje nejsilnější německá

8/ Ve které rakouské spolkové zemi získal
nejvíce hlasů Svaz pro budoucnost
Rakouska?

a) Dolní Rakousy
b) Vídeň
c) Korutany

20/ Ve které pobaltské zemi působila
populistická Ziegeristova strana?

a) Litva
b) Lotyšsko
c) Estonsko

separatistické Ligy severu?

14/ Ve které zemi působí krajně pravicová
strana Jobbik?

a) Itálie
b) Řecko
c) Maarsko

krajně levicová strana?

a) Levice
b) Radikálně komunistická strana
c) Praví socialisté

Liga polských rodin?

a) krajní pravice
b) krajní levice
c) radikálně nacionalistická strana

a) Massimo D'Alema
b) Umberto Bossi
c) Gianfranco Fini

Kdo je předsedou NDP?

Udo Voigt
Alfred Gusenbauer
Oskar Lafontaine

19/ Na jakou stranu spektra patřila polská

byla napojena španělská strana Batasuna?

a) Sinn Féin
b) ETA
c) Rudé brigády

a) Bavorsko
b) Hesensko
c) Sasko

Eddelmanová?

15/ Jak zní celý přesný název SPR-RSČ?
a) Sdružení pro republiky –
Republikánská strana
Československa
b) Strana pro republiku –
Republikánská strana
Československa
c) Sdružení pro republiku –
Republikánské sdružení
Československa

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

Hodnocení:
0–7/ Extremismus v politice
narůstá, naučte se alespoň
základní strany.
8–14/ Kandidátky v evropských
zemích vás nepřekvapí, víte, která
strana prosazuje radikální
program.
15–20/ Vás strany a osoby spjaté
s extremismem nepřekvapí,
spolehlivě je identifikujete.
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a) Vlámský zájem
b) Valonský zájem
c) Svaz nacionalistů
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ZÁBAVA / HÁDANKA A KVÍZ
Hádanka

Kvíz

Poznáte známého západoevropského politika na karikatuře?

Přiřa te politika k zemi jeho působnosti.
Francie

Christoph Blocher

Dánsko

Filip Dewinter

Německo
Rakousko
Švýcarsko
Maarsko
Polsko
Belgie
Rusko

?

Nizozemsko
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Pia Kjaersgaard

Oskar Lafontaine

Jean-Marie Le Pen

Hans-Christian Strache
Olaf Stuger

Gábor Vona

Vladimir Žirinovskij

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

Řešení: Hádanka: David Cameron. Kvíz: Francie – Jean-Marie Le Pen; Dánsko – Pia Kjaersgaard; Německo – Oskar Lafontaine; Rakousko – Hans-Christian Strache; Švýcarsko – Christoph Blocher; Ma arsko – Gábor Vona; Polsko – Roman Giertych; Belgie – Filip Dewinter; Rusko – Vladimir Žirinovskij; Nizozemsko – Olaf Stuger. Křížovka: „… zachovat v Izraeli židovskou většinu …“

CEVROR E V U E

Vtipy

Roman Giertych

ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

CEVROR E V U E

„Lid Izraele má národní a historické právo na zemi izraelskou. Protože je třeba …, musíme odevzdat část země, abychom
zachovali demokratický židovský stát.“ Chybějící část citátu Cipi Livniové, o níž se dočtete v rubrice Galerie osobností, je v tajence. Správné řešení najdete na protější straně dole.
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE,
politolog

říjen
Krajské a senátní volby
Vítězem krajských i senátních voleb se stala jednoznačně ČSSD. ODS obhájila pouze tři z devíti senátních křesel a prohrála ve všech krajích s ČSSD. Výsledek mimo jiné znamená ztrátu dosavadní většiny v Senátu, kde počet se-

nátorů poklesl z 41 na 35, a ztrátu všech 13 hejtmanských pozic a zřejmě
i většiny míst v krajských radách.

Jednání o krajských koalicích
ODS se zatím podařilo vyjednat účast na krajských koalicích pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. V obou těchto moravských krajích by měla ODS
vládnout společně s ČSSD, která bude disponovat postem hejtmana a většinou v krajské radě, a s KDU-ČSL. Koaliční jednání i za účasti ODS stále probíhají v Jihočeském a Jihomoravském kraji, kde se zdá účast ODS v koalici
možná, a v Ústeckém kraji, kde je situace zatím nepřehledná.

ČSSD zatím vytvořila koalice se středovými subjekty v obou východočeských krajích, s komunisty v Moravskoslezském a Karlovarském kraji a menšinové rady s podporou komunistů v Plzeňském a Středočeském kraji a na
Vysočině. V Libereckém kraji se již domluvená koalice s malými středovými
stranami rozpadla a jednání pokračují.

Vedení ODS k povolební situaci
Vedení ODS se shodlo na tom, že se má volební kongres konat ve stanoveném prosincovém termínu. Současná koaliční vláda by také měla i přes porážku v krajských a senátních volbách pokračovat. Premiér Mirek Topolánek
to oznámil po večerním zasedání stranického grémia 26. října s tím, že bude
iniciovat jednání s koaličními partnery. Grémium se tak nepřiklonilo k návrhu
některých politiků ODS, aby se po debaklu strany v krajských a senátních
volbách konal v dřívějším termínu kongres mimořádný.
Topolánek po zasedání grémia dále oznámil, že vedení strany dalo své funkce k dispozici. Již o týden dříve dali své funkce k dispozici všichni ministři

ODS, aby premiér mohl provést případné změny ve vládě. Na veřejnost v této
souvislosti pronikla nabídka ministerského křesla pro hejtmana Bendla. Ten
ji ale veřejně odmítl.
Senátorskému klubu ODS grémium doporučilo, aby na funkci předsedy Senátu nominovalo současného šéfa horní komory a člena ODS Přemysla Sobotku. Krajským reprezentacím, jež nyní vyjednávají o krajských koalicích,
grémium doporučilo, aby nepodpořilo koalice, jichž by se zúčastnila nebo je
podporovala KSČM. Dalším „mantinelem“ pro vyjednavače ODS je to, aby
„drželi“ programové a ideové principy ODS.

Bém bude kandidovat na předsedu ODS
Pražský primátor a první místopředseda ODS Pavel Bém oznámil 27. října
svou kandidaturu na předsedu ODS. O post se chce ucházet bez ohledu na
to, kdo budou jeho protikandidáti. Před volbami do krajských zastupitelstev
a Senátu sice prohlašoval, že proti současnému předsedovi strany a premiérovi Mirku Topolánkovi kandidovat nebude, ale po volbách svůj názor změnil.

Bém se podle svých prohlášení chce ve vedení strany opřít zejména o regionální politiky. Již po krajských volbách Bém vyzval vedení, jehož je také členem, k rezignaci. Po druhém kole senátních voleb navíc přišel s myšlenkou
svolání předčasného kongresu.

Topolánek chce funkci předsedy ODS obhájit
Předseda ODS a vlády Mirek Topolánek veřejně na pražském Žofíně vyhlásil
svou kandidaturu na předsedu strany. Po volbách do krajských zastupitelstev
a Senátu si vzal čas na rozmyšlenou, ale 2. listopadu se rozhodl svou pozici
v čele občanských demokratů obhajovat. Po volbách Topolánek prohlásil, že
je po volební prohře občanských demokratů ochoten za určitých podmínek

rezignovat na křeslo předsedy strany. V prohlášení uvedl, že by to udělal tehdy, kdyby se v ODS objevila osobnost, která by prosazovala program liberálně konzervativní středopravicové strany s masovou podporou, jednotu ODS
a trojkoaliční vládu. Premiérem však hodlal zůstat.
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Vojíř a Zahradil zvažují kandidaturu na předsedu
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Poslanec ODS Oldřich Vojíř se chce na prosincovém kongresu ODS ucházet
o funkci předsedy, jestliže předsednické křeslo nebude obhajovat nynější
šéf strany Mirek Topolánek. Řekl to 30. října novinářům v Poslanecké sněmovně. S nynějším předsedou prý svůj úmysl nekonzultoval. Dodal ale, že je
mu Topolánkův program blízký.
Řady kandidátů na funkci předsedy ODS by mohl rozšířit také evropský pos-

lanec Jan Zahradil. Podle vlastních vyjádření pro tisk by mohl stranu řídit dočasně. O funkci by se ucházel v případě, kdyby na prosincovém volebním
kongresu strany proti sobě stanuly bloky současného šéfa ODS Mirka Topolánka a místopředsedy strany Pavla Béma, které by se nebyly schopné dohodnout. Zahradil tvrdí, že má blízko jak k Topolánkovi, tak k Bémovi.
O kandidatuře uvažuje také Moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský.

J. Stříteský dál povede klub senátorů ODS
Předsedou senátorského klubu ODS byl 11. listopadu znovu zvolen pardubický senátor Jiří Stříteský, který stojí v jeho čele od konce října 2007. Stříteský vedl klub již dva roky. Klub ODS v Senátu bude mít nyní 36 členů, protože

k 35 senátorům zvoleným za ODS se po volbách přidala nezávislá senátorka
z Ostravy Liana Janáčková.
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CEVRO, Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1-Nové Město
fax: 224 237 769

objednávám roční předplatné časopisu CEVRO REVUE v hodnotě 250,– Kč
objednávám „Balíček CEVRO “ v hodnotě 500,– Kč
objednávám publikaci CEVRO (uveďte název publikace)

jméno a příjmení / firma

adresa

telefon

IČO

e-mail

Předplatitelé časopisu CEVROREVUE mají přednostní právo účasti na konferencích
a seminářích pořádaných pod záštitou CEVRO – Liberálně konzervativní akademie.

CEVROR E V U E

Možnost objednat předplatné časopisu CEVROREVUE za zvýhodněných podmínek – časopis bude chodit
na Vámi určenou adresu, přímo do
Vaší schránky.
Dále Vám nabízíme možnost objednat „Balíček CEVRO“, jehož součástí jsou všechna čísla časopisu a publikace vydané v roce 2007 a jako bonus
na závěr roku malé překvapení.
Také máte možnost objednat starší
publikace, a to vše pomocí tohoto kupónu.
Stačí si vybrat a zaškrtnout Vámi
zvolenou objednávku, doplnit veškeré
kontaktní údaje a zaslat kupon na naši
adresu nebo fax:

27

PRÁVNÍ SPECIALIZACE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
POLITOLOGIE
A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
v Bakalářské studium v atraktivních oborech, nově i MPA
v Prezenční i kombinovaná forma přímo v centru Prahy
v Renomovaný pedagogický sbor v čele s Prof. Miroslavem
Novákem a Prof. JUDr. Dušanem Hendrychem
E-MAIL: INFO@VSCI.CZ, TEL.: 221 506 706 (707)

WWW.CEVROINSTITUT.CZ

