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Partneři

CEVRO

Toto číslo CEVRO Revue vyšlo s podporou
frakce Evropských konzervativců a reformistů
v Evropském parlamentu
Základní informace

Stávající členové

CEVROR E V UE

Evropští konzervativci a reformisté (EKR) je euroskeptická a konzervativní politická skupina v Evropském parlamentu. Skupina má v současné době 54 členů (původně 55), což
jí činí pátou největší skupinou v Evropském parlamentu. Frakce oficiálně vznikla 22. června 2009 (ustavující zasedání proběhlo o dva dny později), současným předsedou frakce
je Polák Michal Kamiński ze strany Právo a spravedlnost.
Největší stranou ve skupině je Konzervativní strana Spojeného království (Con), Právo
a spravedlnost (PiS) z Polska a Občanská demokratická strana (ODS) z České republiky.
Kromě těchto tří stran je členem skupiny ještě pět samostatných poslanců, kteří představují pět dalších zemích, jež jsou rovněž členy EKR. Většina členů skupiny pochází ze dvou
někdejších frakcí, sekce EPP–ED Evropští demokraté a skupiny Unie pro Evropu národů.
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Listina Dedecker (LDD), Belgie, 1 poslanec
Občanská demokratická strana (ODS), Česká republika,
9 poslanců
Maďarské demokratické fórum (MDF), Maďarsko, 1 poslanec
Za vlast a svobodu (TB/LNNK), Lotyšsko, 1 poslanec
Volební akce Poláků v Litvě (LLRA), Litva, 1 poslanec
Křesťanská unie (CU), Holandsko, 1 poslanec
Právo a spravedlnost (PiS), Polsko, 15 poslanců
Konzervativní strana Velké Británie – Ulsterská unionistická
strana (Con–UUP), Velká Británie, 25 poslanců

www.ecrgroup.eu

úvodník

Vážení čtenáři

P etr S okol
šéfredaktor CEVROREVUE

Když před deseti lety proběhl první seminář CEVRO, asi málokdo přemýšlel o tom, kam se naše sdružení dostane za historicky krátkou dobu jednoho
desetiletí. Dnes vyvíjíme širokou paletu činností, které slouží k nejrůznějším
formám vzdělávání. CEVRO vykročilo od vzdělávání členů jedné politické
strany a dospělo k situaci, kdy zřídilo
a úspěšně provozuje soukromou vysokou školu CEVRO Institut, na níž je
možné letos premiérově studovat dokonce i magisterské studium.
Časopis, který držíte v ruce, prodělal zásadní změnu od jednobarevného,
několikastránkového občasníku k měsíčníku s širokou škálou pravidelných
rubrik a sítí pravidelných autorů.

Samotné sdružení CEVRO vydalo
desítky publikací a knih, uspořádalo
nemenší řadu konferencí, přednášek
či diskuzí. Školeními i delšími kurzy
prošly dnes už tisíce účastníků. Analytici CEVRO jsou často citováni v klíčových médiích. Radost můžeme mít
i z faktu, že političtí konkurenti sami
přiznávají, že se nás snaží napodobovat. Sídlo CEVRO v Jungmannově ulici se navíc stalo střediskem řady
kulturních, společenských i charitativních aktivit.
Bohatou historii aktivit CEVRO
jsme se pokusili vtěsnat do tohoto
„narozeninového“ čísla, které jsme
zaměřili v co nejvyšší možné míře monotematicky.

Není náhodou, že si v galerii osobností můžete v tomto čísle přečíst
portrét bývalého, úspěšného premiéra Španělska Josého Maríi Aznara.
Znalci španělské politiky totiž vědí,
že to byl právě Aznar, kdo vybudoval
vzdělávací instituci, která slouží rozvoji jeho španělské Lidové strany. Může
nás těšit, že se CEVRO už po deseti
letech existence podobným vzdělávacím kolosům v mnoha ohledech začíná vyrovnávat. Stále je však co zlepšovat, a tak nás čeká dalších deset let,
v nichž budeme usilovat o to, aby další
narozeninové číslo, třeba to s názvem
„CEVRO po dvaceti letech“ muselo
být ještě mnohem obsáhlejší…
Zkuste to s námi.

politika vážně i nevážně
I van L anger

David Rath po čase opět ukázal pravou tvář – s komunisty se mu prý na
kraji pracuje dobře, jsou věcní a dodržují dohody. Ač by se podle předvolebních průzkumů měl Jiří Paroubek
vyjádřit jinak, nebylo tomu tak – prý
o podobné koalici mluví posledních
pět let. Zřejmě si znovu věří na volební vítězství, proto opouští jakékoliv zábrany. Rudo-oranžová koalice je
tedy znovu na stole.
Kde jsou ty časy, kdy socialisté na
billboardech slibovali Stop návratu
komunismu a hrdě se hlásili k odbojářům ve vlastní straně. Zvykli jsme
si však, že v pojetí Jiřího Paroubka je
držení názoru stejně časté jako sníh
v říjnové Praze (i když v budoucnu se
i toto zřejmě stane pravidlem). V podání socialistů to není poprvé, co podobnou koalici opěvují – vždyť mo-

Rathovo uhranutí
komunisty
mentálně s nimi vládnou v pěti krajích
a všichni si jistě vzpomínáme na parlamentní koalice před volbami 2006
i nyní, které prohlasovávaly návrhy vzdor vládním dohodám a bylo to
právě koalice KSČSSD, která zbořila
předčasné volby.
Bezskrupulóznost a neúcta ke
všem, kdo pomáhali tuto zemi dvacet let budovat z komunistického marasmu, je folklórem Paroubkovy politiky. My musíme nyní najít cesty, jak
obnovené vládě socialistů s komunisty
z roku 1948 zabránit.
Jeden z návrhů zní – velká koalice. Jeho zastánci tvrdí, že jedině spoluprací s ČSSD zabrání ODS koalici
jednotné levice. Říkám nikoliv – bylo
to právě velká koalice, která na přelomu desetiletí vyhnala preference komunistů na maximum a podnítila lidi

hledat nepolitické alternativy. Dnes
existuje nebezpečí podobné, možná
ještě horší – spokojenost občanů s politickou situací je minimální a pakt
dvou stran s protichůdnými názory
by jim další kus důvěry sebral. Řešení pak již nebudou hledat v Impulsech
99 či Cestách změn, ale v lůně Dělnické strany.
Zastávám opačný názor. Proti komunismu nelze bojovat dohodou s jednou ze stran, která s ním
dlouhodobě koketuje, ale právě vymezováním se vůči ní. Cílem ODS
v nadcházejících obdobích by mělo
být nalezení srozumitelných pravicově-hodnotových témat a vytrvalý boj proti komunismu a levici jako
takové. Snažit bychom se proto měli
o středopravicovou koalici s TOP 09
a KDU–ČSL.

CEVROR E V UE

předseda CEVRO
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I van L anger
předseda CEVRO

Deset let
CEVRO …
CEVRO vzniklo v roce 1999. Inspirací pro jeho vznik byla myšlenka,
že každý, kdo chce být úspěšný, na sobě musí neustále pracovat.
Ve veřejném životě více než kde jinde platí, že kdo si myslí,
že již všechno ví a umí, je na nejlepší cestě k pádu. Druhou
inspiraci pro CEVRO poskytla činnost institutů politického
vzdělávání ze západních zemí, z nichž mnohé jsou dnes našimi
významnými partnery.

Již desátým rokem nabízíme širokému spektru lidí v naší zemi možnost
doplňovat a rozšiřovat si své znalosti
a dovednosti. Již desátým rokem budujeme ucelený systém, který může

obohatit každého, kdo reprezentuje nebo sympatizuje s pravicovými
myšlenkami a kdo se chce dále rozvíjet. CEVRO – to jsou výsledky, které
slouží nám všem.

CEVRO se věnuje pěti
základním okruhům aktivit
®® CEVRO Revue – měsíčník nejen
pro tvůrce a příznivce pravicové politiky vycházející v nákladu přes 2000
kusů.
®® Liberálně-konzervativní akademie
– roční mezioborové studium rozšiřující rozhled v ekonomii, mezinárodních vztazích, politologii, politickém
marketingu a právu i komunikační
a prezentační dovednosti.
®® Konference, semináře, přednášky,
stáže a veřejné diskuse o globálních,
evropských, národních, regionálních
i místních tématech.

Diskuze o evropské politice

Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2007–2008

Kniha k 15. výročí pádu komunismu

CEVROR E V UE

Obálky časopisu CEVRO Revue z posledních let
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… neusínáme
na vavřínech
®® Publikace, analýzy, mediální komentáře a výstupy k aktuálním i nadčasovým tématům.
®® CEVRO Institut – akreditovaná vysoká škola poskytující bakalářské i magisterské studium v oborech
„Politologie a mezinárodní vztahy“

a „Právní specializace – veřejná správa“ a studium MPA.
Ale neusínáme na vavřínech. Naším cílem je totiž přeměna CEVRO
Institutu v respektovanou a prestižní CEVRO Universitu. Naším cílem
je rozsáhlý samostatný výzkum i ši-

roké zapojení do veřejné diskuse na
domácí i mezinárodní úrovni. Naším
cílem je vzdělávací systém, bez kterého se neobejde nikdo, kdo chce uspět
ve veřejném životě. CEVRO – to budou výsledky, které budou sloužit nám
všem.

Sídlo CEVRO v letech 2004–2006:
Letenské náměstí 4, Praha 7 - Letná

Sídlo CEVRO v letech 2003–2004:
Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5 - Smíchov

Sídlo CEVRO od roku 2006 dosud:
Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město

CEVROR E V UE

Sídlo CEVRO v letech 1999–2003:
Jalovcová 5, Praha 1 - Staré Město
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Z byněk K líč

Jak šel čas
s CEVRO Revue
Historie tohoto časopisu je takřka stejně dlouhá jako CEVRO
samotné. Hlavní informační kanál – budeme-li tak CEVRO nazývat
– vyšel poprvé v roce 2001, tedy dva roky po založení sdružení.
Obsahem čísla byla historie, postavení a ideový program ODS,
shrnutý v rozsáhlých textech, které obsadily více než dvě
třetiny čísla.

CEVROR E V UE

Prvním šéfredaktorem časopisu, či
tehdejší terminologií odpovědným
redaktorem, byl dlouholetý ředitel
CEVRO a dnešní prorektor vysoké školy CEVRO Institut Ladislav
Mrklas.
Tak tomu bylo až do roku 2003,
kdy vedení časopisu přebral dnešní šéfredaktor Petr Sokol. Číslo ještě stále vycházelo jako čtvrtletník,
ale již v jiném designu. Časopis získal pevnou obálku a zvýšil se i počet stran na dvanáct, postupně až
na šestnáct. Magazín měl již podobnou strukturu jako dnes s rubrikami
Téma, Zahraniční inspirace či Měsíc české pravice. Pro čtenáře však
bylo podstatnější zvýšení periodicity
– v roce 2003 vyšlo devět čísel, o rok
později již deset. Počínaje zářím roku
2003 se navíc CEVRO převléklo do
oranžového kabátu a vyrostlo až na
dvacet stran.
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Přelomový rok 2005
Přelomový v řadě ohledů byl pro časopis CEVRO květen roku 2005. Tehdy
CEVRO změnilo design do své dnešní grafické podoby s menším názvem
na titulce a modernější obálkou, přejmenovalo se na CEVRO Revue a počet stran narostl na 24. Přibyly také
nové rubriky jako Politická reklama,
12 otázek na nepolitické téma či Přečetli jsme.
A CEVRO Revue dále rostla –
v roce 2006 již vycházelo na osmadvaceti stranách a na začátku roku 2007
se rozšířila o rubriku Třetí svět a grafickou část, kterou najdete uprostřed
čísla. Dospěla tak do takřka identické
podoby, jakou má dnes.
Kromě stabilních čísel, kterých vyjelo z tiskárny s dnešním celkem 74,
vydalo CEVRO i speciál k parlamentním volbám v roce 2006 a pravidelně

výkonný redaktor
CEVROREVUE

pro delegáty Kongresu ODS připravuje kongresové přílohy. Autory článků se postupně stávali významní čeští i zahraniční politologové, historici,
ekonomové, právníci i politici a časopis se etabloval jako pevná součást výbavy pravicového politika.
Časopis dnes vychází ve více než
dvoutisícovém nákladu a jeho čtenáři
jsou komunální, regionální i celostátní politici ODS, akademici, studenti
a další zájemci o dění na pravé části
politického spektra.

téma

Institut

Vysoká škola CEVRO Institut se posouvá ze stadia zrodu do etapy dynamického růstu. Během velmi krátké
doby po svém vzniku se stává plnohodnotnou vysokou školu obdařenou
kvalitami, jež zajišťují jejím studentům elitní vzdělání. Má akreditovány
bakalářské i magisterské obory se zaměřením na politologii, mezinárodní vztahy a veřejnou správu, v rámci nichž se studentům dostává mimo
jiné i vzdělání v ekonomii, sociologii, politické filosofii, právu i moderních metodách řízení či marketingu. Na předměty praktické navazují
předměty teoretičtější, studentům je
nabízena řada předmětů volitelných,
rozjíždějí se programy zahraničních
studentských pobytů, na školu přijíždějí zahraniční přednášející. Zkrátka,
podařilo se vytvořit nezbytné prostředí pro dosažení cíle, jež spojuje veškerou akademickou obec školy – nabídku elitního vzdělání v „rodinném
prostředí“, které je na trhu se vzděláním velmi vzácným zbožím. To vše
v krásném prostředí historické budovy bývalé Měšťanské besedy v samém
centru Prahy.
Máme ve svém týmu elitní profesory – v čele s odbornými garanty
studijních programů, muži s ohromnou domácí i zahraniční reputací,
Prof. JUDr. Dušanem Hendrychem,

Měšťanská beseda
CEVRO Institut sídlí v historické
budově Měšťanské besedy, jejímž
ústředním bodem byla od samého počátku restaurace a s ní spojené další formy dobové společenské zábavy jako biliár, karetní
hry apod. Měšťanská beseda však
byla i místem poučení, neboť její
členové zde měli k dispozici čítárnu s množstvím titulů domácích
(českých, rakouských), ale i zahraničních novin a časopisů. Na
půdě Měšťanské besedy se konaly

CEVRO Institut –
tradice snoubená
s moderní dobou
Novým rektorem vysoké školy CEVRO Institut byl v září letošního
roku zvolen profesor Josef Šíma. Jak dnes školu vidí?

CSc., a Prof. Dr. Miroslavem Novákem –, řadu docentů a odborných asistentů. Jak škola roste, přicházejí další
kvalitní lidé, a rozšiřuje se tak spektrum nabízených předmětů.

Soukromá vysoká škola CEVRO
Institut nechce být pouze anonymním
velkoproducentem podřadných diplomů. Je školou, která chce být jiná, mimořádná. Jsme pyšní, že jsme školou

CEVRO Institut sídlí v nově zrekonstruované budově Měšťanské besedy
Máme také již první absolventy,
kteří nám určitě udělají dobrou reklamu; absolventy, kteří zároveň znají
kvality školy a chystají se v rámci asociace absolventů vysoké školy pomoci
jejímu dalšímu rozvoji.

soukromou. Našim studentům za jejich peníze dodáváme kvalitní produkt. Jsme pyšní, že nabízíme širokou
paletu zajímavých předmětů a součástí našeho vzdělání je akcent na svobodu, trhy a vládu práva.

i vzdělávací přednášky, debaty o veřejných otázkách apod.
Spojení Měšťanské besedy s pozvolna se rodící českou občanskou
společností naznačují již jména jejích zakladatelů a prvních členů,
kteří se zanedlouho v revoluci 1848
zapojili do politického života: F. A.
Brauner, P. Faster, J. Frič, K. Havlíček, F. Palacký, F. Pštross, F. L. Rieger či A. P. Trojan. Až do sedmdesátých let 19. století si Měšťanská
beseda uchovávala dvojjazyčný a národnostně umírněný charakter, takže mezi jejími členy nalezneme ved-

le vyhraněných českých vlastenců
i celou řadu sice německy mluvících, ale současně národnostně
nevyhraněných pražských podnikatelů, bankéřů atd. Po rozpadu dosud jednotné české politiky
na radikálně liberální a nacionální mladočechy a umírněně liberální či až konzervativní staročechy v sedmdesátých letech 19.
století se Měšťanská beseda stává jednou z bašt staročeské strany a charakter konzervativní instituce si uchovává přinejmenším
až do roku 1918.

CEVROR E V UE

J osef Š íma
rektor vysoké školy CEVRO
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téma

Liberálněkonzervativní
akademie CEVRO

M ichal P olanecký
místostarosta Milevska

Deset let je dlouhá doba. Ještě delší se zdá být v tom případě,
že něco funguje a stále se zlepšuje. Deset let nedokáže přežít
ani mnoho politických stran. CEVRO dokázalo, že má v naší
společnosti své místo.

Na liberálně-konzervativní akademii
jsem se poprvé hlásil v roce 2004. Pro
velký zájem jsem nebyl vybrán. Můj
motivační dopis však nezůstal bez povšimnutí a v roce 2005 jsem byl Cevrem osloven, zda mám stále zájem.
Neváhal jsem ani chvilku a už jsem řešil, jak si přeorganizovat čas na přednášky.
Tak trochu jsem věděl, na co se
mám připravit, protože do ročníku
2004/2005 nastoupil můj kolega z milevské ODS. V roce 2005 jsem tedy
převzal štafetu já a Milevsko mělo
opět zástupce na akademii.
Byl jsem velice mile překvapen přístupem všech posluchačů, přednášejících i přímo pracovníků zajišťujících
chod akademie. Do dnešních dnů si
pamatuji tuto atmosféru, odhodlání
a chuť do něčeho nového. Bylo před
volbami. V našem ročníku bylo kromě zástupců z řad ODS i zastoupení
z KDU–ČSL.
Rozsah přednášek byl velice různorodý, zajímavý a mnoho věcí si pamatuji dodnes. Avšak nejvíce jsem se

osobně našel v přednáškách „komunikace a veřejná prezentace“ a také
„politického marketingu“. Z politického marketingu jsem také obhajoval závěrečnou práci, která se týkala
webové prezentace místního sdružení politické strany. Díky zkušenostem
získaným na akademii a mnoha konzultacím s dalšími kolegy z řad posluchačů se v Milevsku podařilo historicky prolomit volební preference ODS.
Do té doby velice konzervativní Milevsko zažilo plnohodnotnou volební kampaň počínaje letáky, plakáty,
setkání s občany a konče natočením
videoklipu, který byl vysílán v místní
TV, rozdáván na DVD a prezentován
na webu.
Nebýt studia na liberálně-konzervativní akademii CEVRO, těžko bych
hledal tolik motivace a chuti do práce,
kterou jsem po ukončení studia měl.
V současné době jsem tři roky milevským místostarostou, což bylo pro
místní starousedlíky velkým překvapením, protože jsem se narodil v Praze, kde jsem také čtyřiadvacet let žil.

Na mém příkladu je vidět, že pokud je
chuť do práce a člověk má kolem sebe
schopné lidi, což je opravdu základ,
lze měnit i desítky let zaběhlé stereotypy.
V těchto dnech, kdy probíhá velká kauza s vysokoškolským studiem
v Plzni, musím uznat, že tituly dělají v politické kariéře opravdu hodně. Já jako středoškolák jsem byl
v komunálních volbách postaven
proti doktorům, inženýrům, učitelům a dalším. Málo voličů hodnotí opravdové schopnosti a výsledky
kandidátů, tituly působí jako magické znamení.
Proto je velice důležité, aby i nadále fungovala liberálně-konzervativní akademie CEVRO, kde si pravicově založení lidé rozšíří své znalosti
a schopnosti, ale také se naučí tyto vědomosti prezentovat lidem ve svém
okolí. Laciná a populistická gesta levice působí na lidi bez názoru a prospěcháře, zodpovědným a moudrým
lidem je třeba trpělivě předkládat
podložené argumenty.
Občas si v hlavě přehrávám ukončení ročníku, kde většina studentů
konstatovala, že touto akademií by
mělo projít mnoho politiků stojících
v čele státu, aby se vrátili zpátky nohama na zem a začali dělat svou práci
zodpovědněji s ohledem na obyvatele
a zájmy naší republiky.

Předplatné CEVROREVUE | objednávka publikací

CEVROR E V UE

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

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



objednávám publikaci CEVRO (uveďte název publikace):

objednávám roční předplatné časopisu CEVRO REVUE v hodnotě 250,– Kč
objednávám „Balíček CEVRO“ v hodnotě 500,– Kč

jméno
8 a příjmení / firma
adresa

IČ

telefon
e-mail

redakce

CEVROREVUE

Rozhovor
Ladislav Mrklas / CEVRO je
přístup životu

Za prvé, etablování thinku tanku
na „zelené louce“, a to v konkurenci s několika již existujícími organizacemi a bez jakýchkoli veřejných prostředků. Za druhé, dynamiku rozvoje
různých aktivit co do šíře i hloubky,
navíc šlo o aktivity rychle se šířící do
jednotlivých regionů. Za třetí, založení a neméně rychlé etablování vysoké
školy CEVRO Institut.
Zřejmě největším přelomem v dějinách
sdružení bylo založení vysoké školy CEVRO
Institut. Jak byste s odstupem tří let a po
prvních promocích zhodnotil působení školy a její vnímání veřejností?

Jako jednomu z jeho spoluzakladatelů mi připadá poněkud složité
objektivně hodnotit. Budu ale konstatovat několik důležitých fakt. CEVRO Institut má dnes takřka 450
studentů. Dříve, než měl první absolventy bakalářského studia, dosáhnul
na akreditaci ke studiu magisterskému, což je vcelku unikátní záležitost.
Pedagogický sbor čítá desítky renomovaných profesorů, docentů i odborných asistentů. Nedávná anketa
mezi studenty ukázala velkou spokojenost s drtivou většinou aktivit,
které škola vyvíjí. Naši studenti a absolventi se ochotně zapojují do propagace školy, doporučí její studium
svým přátelům a známým. Co víc si
můžeme přát…
CEVRO se netají svojí blízkostí ODS. Jak
fungovala spolupráce na této úrovni?

Spíše bych hovořil o ideové blízkosti. Součástí názvu je i sousloví „liberálně-konzervativní“, které nejlépe
charakterizuje to, co nás spojuje. Spolupráci funguje na několika úrovních.
CEVRO je hlavním programovým garantem a nositelem projektu Strategie
úspěchu, jehož autorem je Ivan Langer. Jde o program politického vzdělávání – ovšem nejen – dovnitř ODS.
V jeho rámci proběhlo v minulých letech obrovské množství vzdělávacích
akcí. Některé z nich byly přímo šity na

míru lidem z ODS: projekt Politický
manažer profesionál, přípravné projekty pro kandidáty do různých typů
voleb či členy tzv. Modrého týmu.
Jiné projekty byly otevřeny široké veřejnosti, ať už šlo o semináře, publikační činnost nebo dřívější vlajkovou
– Liberálně-konzervativní akademii.
Řada častých hostů či absolventů našich projektů se dnes objevuje na nejrůznějších místech, kde ovlivňují směřování ODS. Jsou mezi nimi poslanci
našeho i Evropského parlamentu, náměstkové ministrů, starostové, radní
či zastupitelé.
Jak se podařilo z Vašeho pohledu podařilo právě tato adjektiva dostat takříkajíc pod
kůži české veřejnosti, resp. je česká veřejnost více konzervativní a liberální, než když
před dvaceti lety nastupovala cestu demokracie?

Předně bych chtěl říci, že CEVRO bylo od počátku budováno jako
vzdělávácí, nikoli indoktrinační instituce. Nicméně s tím, že ideovým východiskem našich aktivit byly, jsou
a budou i nadále hodnoty jako svoboda, trh nebo panství práva. Také jsme
se nikdy netajili tím, že veřejnou sféru
chápeme jako oblast, kde lidé placení z daní jiných lidí nemohou a nesmí
dělat nic jiného, než svým chlebodárcům poskytovat dobré služby. Je těžké zhodnotit, jak velký kus cesty česká
společnost urazila. Nicméně poměrně stabilní podíl lidí, kteří se v Česku k těmto hodnotám hlásí, ukazuje,
že je to cesta správná. A také jediná
možná, což se ukazuje i tváří v tvář
nejen současné krizi, nýbrž i další výzvám, jakými jsou demografický vývoj
nebo geopoliticko-ekonomické změny
ve světě.
Českou pravici čeká v květnu zkouška ohněm v souboji se socialisticko-komunistickou levicí. Jakou roli bude mít CEVRO
v tomto souboji?

Určitě nebudeme jen přihlížet. Pokud o to bude česká pravice stát, bude
CEVRO znovu připraveno pomoci –
při přípravě kandidátů a dobrovolní-

Ladislav Mrklas (*1973)
• prorektor vysoké školy CEVRO
Institut a programový poradce
CEVRO
• ředitel CEVRO v letech 2003–2009
• doktor politologie
ků nebo analyzování volebního trhu,
nálad veřejnosti apod.
CEVRO čeká další desítka let. Co bude hlavní náplní jeho činnosti do roku 2019 a co Vy
osobně budete považovat za úspěch?

Nejprve k vysoké škole CEVRO
Institut. Tu teprve čeká opravdový boj
o místo na vzdělávacím trhu. Chceme
být konkurenceschopní, a proto chystáme akreditaci dalších oborů, dlouhodobě pak chceme školu neuniverzitního typu proměnit v univerzitu se
vším, co k tomu patří – doktorské studium, věda, výzkum, zapojování do veřejné diskuse. To vše minimálně v evropském rozměru. Zároveň si chceme
ponechat jistou exkluzivitu. Nechceme být školou velkou počtem studentů, ale kvalitou výuky a přístupem ke
studentům. Školou, kde se všichni
znají jmény a vědí o sobě. Školou, která zůstává nejen v centru Prahy, ale
také v centru dění. CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie pak –
vedle pokračování dosavadních aktivit – připravuje např. expanzi na poli
„democracy promotion“, tedy aktivit
směřujících k předávání zkušeností
s českou transformací zemím, kde podobné procesy probíhají. Vzhledem
k tomu, že konzervativci neradi plánují, skončím konstatováním, že budu
rád, když i za deset let bude platit výrok, který uvedl jeden náš student
v nedávné anketě: „CEVRO není jen
škola, je to názor“. A já dodávám: životní názor, přístup k životu…

CEVROR E V UE

Co považujete za největší úspěch od založení CEVRO?
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Josef Šíma / Nestal jsem se
profesorem, abych pak byl šéfem
stranického vzdělávacího institutu

Josef Šíma (*1972)
• rektor vysoké školy CEVRO Institut
• profesor ekonomie
• předseda Asociace pro výuku
ekonomie na středních školách
CEVRO Institut působí na české akademické scéně již tři roky – jak byste zhodnotil
jeho postavení mezi ostatními soukromými
vysokými školami, jaké má jméno?

CEVROR E V UE

Vysoká škola CEVRO Institut si
jméno zatím tvoří, má koneckonců
teprve pár týdnů své první absolventy bakalářských programů. Již nyní je
ale jasné několik věcí: CEVRO Institut je školou, která nepřijímá každého a spousta studentů ji kvůli jejím
nárokům nedokončuje. To je mimo
jiné proto, že na škole působí velmi
kvalitní pedagogové v čele s garanty oborů, profesory a docenty, kteří
se školou spojili svá jména – a svou
dobrou reputaci – pouze proto, že
zakladatelé přišli s vizí malé, elitní
školy, a nikoli s vizí továrny na diplomy.
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jako o budování úzkých vazeb mezi
učiteli a studenty. Řada soukromých
škol, nemluvě o školách státních, narostla do takových rozměrů, že tento vztah mezi pedagogy a studenty
není možný. My touto cestou jít nechceme.
V září jste byl jmenován novým rektorem
školy – jaké změny lze očekávat, případně
jaká je Vaše vize školy řekněme v době 15.
výročí CEVRO v roce 2014?

CEVRO Institut bude bude dále
pracovat na věcech, o kterých jsem
právě hovořil – bude kultivovat své
silné stránky. A bude taktéž rozšiřovat spektrum nabízených oborů – vedle práva a veřejné správy a politologie
bude akreditovat obory posouvající
výuku směrem k dalším společenským
vědám, ekonomii a sociologii. To vytvoří dostatečnou zásobu zajímavých
kurzů, pomocí nichž si bude moci každý student v rámci kreditového systému dotvořit svůj odborný profil. Tato
možnost volby spolu s permanentími
inovacemi ve výuce, otevřením školy pro zahraniční studenty i vyučující,
udělá z vysoké školy CEVRO Institut
velmi žádanou školu – malou, kvalitní, novátorskou, která žije studentským i společenským životem i mimo
výuku.

Čím především se škola od těch ostatních
liší, co nabízí výjimečného?

CEVRO Institut je často karikován jako Vysoká škola pro ODS. Je to opravdu tak, nebo
má možnost na škole studovat kdokoliv?

CEVRO Institut sídlí v krásných
prostorách Měšťanské besedy, což
obzvláště pro studenty politologie,
ale i studenty veřejné správy, musí
být vskutku mimořádné. Zde se totiž psaly české dějiny. Obě naše oborové katedry jsou obsazeny uznávanými špičkovými odborníky, a nikoli
držiteli pofiderních titulů poplatných
době, jejíž konec datujeme do období
před dvaceti lety. A škola toto své odborné zázemí využívá takovým způsobem, že naši studenti jsou opravdu
jiní. Systémově nabízíme výuku v malých skupinách, individuální přístup;
snažíme se o dokonalé služby, stejně

Podívejte, já jsem působil dříve na
VŠE v Praze. Tvář jejího rektora se
v jedné předvolební kampani objevila
na bilboardech ČSSD. Stala se VŠE
školou pouze pro sociální demokraty? Ministr školství byl ze strany Zelených, předsedkyně akreditační komise… takto bychom mohli pokračovat
a k ničemu rozumnému by to nevedlo. Vysoká škola CEVRO Institut má
ve své správní radě významného člena
ODS, to není žádné tajemství, už kvůli tomu, že se na všech významných
akcích, např. u promocí, hrdě hlásí k úspěchu projektu, u jehož zrodu
stál; na druhou stranu třeba její rek-

tor – za sebe mohu snadno hovořit –
není velkým fanouškem stranické politiky. Ale především, jsme všichni na
jedné lodi – ve velké konkurenci již
etablovaných soukromých škol a státem dotovaných škol veřejných budujeme za velikého úsilí úspěšnou vysokou školu. Při tom není čas ani prostor
na nic jiného než koncentraci na náš
společný cíl a usilovnou každodenní práci. Naší snahou je mít kvalitní
pedagogy a následně kvalitní studenty. Kdybychom se o ně připravovali v důsledku šermování stranickými
legitimacemi, brzy bychom skončili. Krom toho, jedním z hlavních aktiv školy je její reputace, kterou – jak
vidíme dnes z medializovaných případů některých škol – je velmi snadné
ztratit. Kdybych měl mluvit za sebe:
nestal jsem se po letech svého akademického působení profesorem proto,
abych toto těžce získané ocenění své
práce vyhandloval za post v nějakém
ústavu stranického vzdělávání. CEVRO Institut je velmi zajímavým projektem standardního vysokoškolského vzdělávání, který nabízí nejen pro
studenty, ale i pro pedagogy i mne,
jako rektora, něco velmi zajímavého,
co na českém vzdělávacím trhu zatím
chybí. A to je výzva. Každý kdo se podívá, kdo u nás učí a co se u nás učí,
rychle zjistí, že by se měl na naši školu
přihlásit bez ohledu na to, koho volil v minulých volbách. A to se škola
teprve rozbíhá!
Kdybyste měl uvést pět věcí či charakteristik, které nejlépe vystihují CEVRO Institut,
které by to byly?

CEVRO Institut je škola, kde studenti znají své učitele; je to škola,
kde lze studovat současné společenské dění v kontextu střetu myšlenek
a ideologií; je to škola, která dá každému – dennímu i kombinovanému
– studentovi vhled do řady disciplin
a naučí jej kriticky myslet; studium na
CEVRO Institutu otevírá možnost širokého uplatnění v podnikání i veřejné správě; je to škola, kam se lidé rádi
vrací!

událost roku
Četli jsme v CEVROREVUE před

2 lety

redakce

Co je podle vás hlavní příčinou toho, že
Česká republika neměla osm měsíců vládu
s důvěrou Poslanecké sněmovny?

Příčin je řada – od výsledku voleb až
po povolební jednání politických aktérů – a byly již většinou obsáhle komentovány. Jedna podstatná však zmiňována nebyla. V českém veřejném prostoru
se nevytvořil dostatečný společenský
tlak na politické aktéry, který by je nutil vládu rychle sestavit nebo dospět
k novým volbám. Podobná situace jako
u nás byla nedávno např. v Německu
či Rakousku, ale tamní političtí aktéři byli společností, jejími nejrůznějšími
zprostředkujícími strukturami, nuceni
hledat rychlejší cesty k vládě. Absence
této společenské vůle souvisí s některými vzorci české politické kultury, a tedy
i s problematickým chápáním politiky
a jejích institucí, které se zde z různých
historických důvodů vytvořilo. Česká
společnost se často, řečeno ovšem s jistou nadsázkou, ve veřejném prostoru
prezentuje jako nezúčastněný pozorovatel, který povýšeně sleduje, co politici udělají. Kromě toho se ukázalo, že
naše ústava je možná teoreticky výborná, jak ji donekonečna hájí někteří její

Rozhovor
s Petrem Fialou
spoluautoři, ale neplní dobře jednu ze
základních funkcí ústavy, kterou je definice politického systému. Ústava ČR
systém nedefinuje dostatečně (v oblasti postupů a časových lhůt) a předpoDodržování určitých zásad ze strany
Topolánkova vedení ODS při vyjednávání ve střednědobé perspektivě vždy
poskytuje výhodu, i když se to tak při
povrchním pohledu nemusí jevit.
kládá existenci a dodržování jakýchsi
nepsaných pravidel, která se u nás na
rozdíl od kontinuálních, např. anglosaských demokracií nemohla vytvořit.
Jak byste zhodnotil chování jednotlivých
aktérů povolebního vyjednávání?

Slabý společenský tlak na vytvoření vlády umožnil politickým aktérům dlouho uplatňovat strategie, které směřovaly k maximálně možnému
prosazení svých zájmů, což samozřejmě nevedlo k vytvoření vlády, jež musí
být s ohledem na okolnosti kompromisem. Z hlediska výsledku nepochybně
nejvíce uspěly ODS a Strana zelených,

byť z různých příčin. ČSSD od nešťastného povolebního projevu předsedy
Paroubka zvolila strategii, která neodpovídala její momentální politické síle
a proto nemohla být pro sociální demokraty přínosná, postup KDU–ČSL
by vyžadoval samostatný rozbor. Vedení ODS sice udělalo některé chyby
a strana si při hledání vhodného postupu dovolila ten nebezpečný luxus,
že veřejně začala řešit vnitřní spory,
ale s ohledem na chyby soupeřů se to
jejího postavení výrazněji nedotklo.
Měla i štěstí, např. při pokusu ČSSD
a KDU–ČSL vytvořit koalici s podporou komunistů, ale štěstí k úspěšné
politice patří. Podstatná byla ještě jedna věc: dodržování určitých zásad ze
strany Topolánkova vedení ODS, což
při vyjednávání ve střednědobé perspektivě vždy poskytuje výhodu, i když
se to tak při povrchním pohledu nemusí jevit. Celkově je však třeba připomenout, že jednání politických aktérů není ovlivněno jen jejich úmysly,
ale také strukturou a funkcemi systému, v němž se pohybují. Manévrovací
prostor zde tentokrát nebyl velký.
Rozhovor vyšel v CEVRO Revue 1/2007.

INZERCE

CEVROR E V UE

CEVROREVUE

11

aktuálně
kraje/obce

P avel D robil
zastupitel

Promarněný rok
Minulý týden tento deník zveřejnil
žebříček investiční atraktivity krajů
ČR sestavený Vysokou školou ekonomickou v Praze a firmou MasterCard.
Moravskoslezský kraj v něm nedopadl vůbec dobře, připadla mu jedenáctá příčka. Celou věc jsem již komentoval v článku samém a myslel
jsem, že to stačí, neboť si o těchto žebříčcích myslím svoje. Nicméně když
jsem si přečetl reakci hejtmana Palase, tak jsem nevěděl, jestli mám plakat
nebo se smát. Pan hejtman, s rozhledem sobě vlastním, prohlásil, že „jedenácté místo v investiční atraktivnosti není samozřejmě uspokojivé, víme
o tom a ihned po nástupu do vedení
kraje jsme tuto situaci začali řešit“.
I když vím, co to je házet hrách na zeď,
tak musím panu Palasovi připomenout, že v době, kdy od ODS přebíral
vládu v kraji, byl náš kraj na předních

Moravskoslezského kraje

místech zájmu investorů, bylo vytvořeno mnoho tisíc pracovních míst
a nezaměstnanost byla na historicky
nízkých počtech. Jistě, ne vše, co dnes
činí kraj méně zajímavým pro domácí i zahraniční investory, lze přičíst nekompetentnosti Palasova vedení kraje
(máme přece globální krizi).
Ale je toho dost. Od zcela zbytečných náměstků hejtmana Lebiedzika
a Vzientka, kteří by měli být motorem
ekonomických aktivit v kraji, ale nikdo o nich nic neví a nikdo je nezná,
přes chaos ve zdravotnictví a podivnosti při zadávání veřejných zakázek
prostřednictvím ještě podivnějších
advokátních kanceláří až po faktické
zpomalení čerpání peněz ze strukturálních fondů EU, jehož nejviditelnějším důsledkem je ukončení výstavby
krajské vědecké knihovny v Ostravě.
Řečem o nákladnosti tohoto projek-

tu a krajem připravované levnější variantě už zajisté nevěří ani radní sami.
A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho . Mimochodem, kde je ona
miliarda korun, kterou náměstek Lebiedzik sliboval na boj s krizí z krajského rozpočtu? Kde jsou ty desítky
investorů a miliardy korun navíc, které ČSSD slibovala, když zdůvodňovala, proč musí resort, který za ODS
zvládal jeden náměstek hejtmana, obsadit náměstky dvěma?
Pane hejtmane, pokud vaše vedení
přiláká do našeho kraje alespoň polovinu investorů (a pracovních míst),
jako se to podařilo Tošenovského vedení kraje, potom vám upřímně zatleskám. Zatím můžeme pouze konstatovat, že rok vlády krajské koalice
ČSSD a KSČM je nejpromarněnějším rokem v novodobých dějinách
kraje.

Evropská unie
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Nepřipustíme prolomení
presumpce neviny
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Evropskému parlamentu byl předložen návrh na změnu směrnice „O zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň.“
Jak již z názvu směrnice vyplývá,
jedná se o návrh směrnice, která má
zlepšit ochranu zdraví zaměstnankyň těhotných, kojících nebo krátce po porodu. Návrh mění stávající
směrnici 92/85/EHS ze dne 19. října
1992.
Hlavním bodem tohoto návrhu je
prodloužení minimální doby mateř-

ské dovolené, která je nynější směrnicí stanovena na 14 týdnů, a to na
dobu 18 týdnů. 6 týdnů mateřské dovolené po porodu je povinných. Současně si zaměstnankyně může rozhodnout, kdy vyčerpá nepovinnou
část mateřské dovolené – zda před
porodem, či po porodu.
Návrh směrnice se týká i regulace
výpovědi ze strany zaměstnavatele během mateřské dovolené. Dále směrnice zpřesňuje, že žena má nárok se
vrátit po mateřské dovolené na své
původní místo, nebo místo tomu odpovídající, nikdy však za horších podmínek.

M ilan C abrnoch
poslanec EP

Novinkou v navrhované novele je
tzv. důkazní břemeno, kdy v případě
sporu mezi zaměstnankyní a zaměstnavatelem bude žalovaný zaměstnavatel prokazovat svoji nevinu. Toto pravidlo nepřiměřeně posiluje postavení
zaměstnance proti postavení zaměstnavatele a narušuje obecně uznávaný
princip presumpce neviny.
Budeme hlasovat proti zavedení
důkazního břemene. Pokud bude důkazní břemeno z návrhu vypuštěno,
návrh směrnice podpoříme. Z dostupných informací je zřejmé, že Česká republika zastává stejný názor a podpoří
tuto směrnici.

aktuálně
poslanecká sněmovna

P etr B endl
místopředseda ODS

Od posledního zdražení dálničních
kuponů v roce 2008 se podařilo síť dálnic a rychlostních komunikací rozšířit
o více než 100 km. V roce 2010 bychom
mohli jezdit celkem po 1187 km čtyř
a víceproudých komunikací. Investice
do výstavby dopravní infrastruktury se
v posledních letech významně zvýšily a daří se je na rozumné výši držet
i v době hospodářské krize.
Pokládám za logické a spravedlivé, aby se podíl samotných řidičů
na úhradě dalšího rozšiřování, zkvalitňování i údržby těchto silnic zvýšil. Už na jaře letošního roku jsem
proto zvažoval zvýšení ceny kuponů
pro automobily do 3,5 t o 100 Kč, což
přibližně odpovídalo procentuálnímu rozšíření sítě rychlostních a dálničních komunikací. Dnes schválené

Zdražení dálničních
známek je logický krok
zvýšení o 200 korun je tedy mírným
překvapením.
Chápu ale, že ministr dopravy Gustáv Slamečka neměl v boji o udržení
investic do dopravní infrastruktury ve
vládě lehkou pozici a musel ukázat,
že je schopen získat pro dopravní infrastrukturu peníze i mimo plánovaný
státní rozpočet. Argumentem je jistě
i to, že v případě dálničních kuponů
se na financování infrastruktury budou podílet ti, kteří ji skutečně využívají, nikoli bez rozdílu všichni daňoví
poplatníci.
V době hospodářské krize jsou investice do dopravní infrastruktury jednoznačně významným protikrizovým
opatřením. Zlepšují tak pro Českou
republiku budoucí konkurenční postavení a rozšiřují možnosti pro rozvoj

jednotlivých území. Samotné investice znamenají navíc důležitou podporu
zaměstnanosti v samotném průběhu
stavby i po jejím dokončení díky zlepšení mobility.
Zároveň ale v této souvislosti pokládám za potřebné, aby Ministerstvo
dopravy co nejdříve našlo způsob, jak
dopravní stavby zlevňovat. Musí motivovat projektanty k návrhům staveb
ekonomicky co nejefektivnějších. Zároveň existuje prostor, jak stavby zlevnit zmírněním technických parametrů
a omezením počtu mimoúrovňových
křížení.
Politikům by zřejmě zdražení dálničních kuponů u veřejnosti tak lehce neprošlo, úřednickému ministrovi
a vládě asi takový krok nikdo příliš vyčítat nebude.

senát

senátor PČR

Středočeský hejtman David Rath se
pokouší prosadit nepochopitelně brutální likvidaci dětského domova v Pyšelích na Benešovsku. Hledá pro to
všemožné zdůvodnění, včetně zmatečného tvrzení, že se jedná o starý, naprosto nevyhovující klášter.
Pravdou však je, že tento ústav má
úctyhodnou, bezmála stoletou tradici. Byl založen jako Útulek sv. Josefa v Pyšelích z podnětu mnoha sociálně cítících vlastenců, za něž jmenujme
například pátera Antonína Hoffmanna. Do národní veřejné sbírky na výstavbu útulku přispívali i ti nejchudší.
Dlouhá léta sloužil jako jediné útočiště pro sirotky a odložené děti z Prahy, především ze Zemské porodnice.

Jak je to s DD v Pyšelích
a léčebnou v Choceradech?
Vytvářel důstojné podmínky a zázemí
pro až 120 zde ubytovaných dětí, které
vždy dobře splynuly s městečkem Pyšely a posléze našly výborné uplatnění
v životě. Stále se sem s vděkem vracejí
jako do krásné krajiny svého dětství.
Je pochopitelné, že objekt by nyní
potřeboval rozsáhlejší modernizaci
a přestavbu. Minulé vedení Středočeského kraje počítalo s částkou 57
milionů Kč na komplexní úpravy a vestavbu dalších obytných prostor včetně nezbytné rekonstrukce kuchyně.
Tyto prostředky však David Rath po
svém nástupu do funkce převedl na
téměř fiktivní účely v jemu blízkých
Hostivicích. Nyní chce prosadit, aby
zařízení bylo přestěhováno do objek-

tu bývalé dětské léčebny v Choceradech, který danému účelu nevyhovuje
stavebně a zejména prostorově, podobně jako předtím zvažovaný objekt
internátu v Sadské. Kromě značných
nákladů na realizaci tohoto záměru
by došlo k daleko závažnějšímu zpřetrhání všech sociálních vazeb na kdysi
tak geniálně vybrané místo.
Nezodpovězená zůstává otázka, co
s touto krásnou stavbou v rozsáhlém
parku David Rath skutečně zamýšlí. Podobně jako před sto lety vzniklo
nyní zcela spontánně občanské sdružení Zachovejte dětský domov v Pyšelích, které během několika dní shromáždilo přes 600 podpisů. Dnešním
dnem se k němu připojuji i já.
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První absolventi
í akademie (2004)
Liberálně-konzervativn

Mirek Topolánek při křt
u knihy
Co si myslí Topolánek
(2006)
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Angela Merkelová na
konferenci
15 let poté (2004)
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stý
Páralová a Vlastimil Tlu
Milan Cabrnoch, Alena
05)
(20
a
litik
na semináři Sociální po

Petr Robejšek při jedné
ze svých přednášek na

půdě

téma

VRO v obrazech

e Přenosilová
Petr Štěpánek, Yvonn
Back (2006)
křtu knihy Plnou Parou
a Martin Štěpánek při

CEVRO Institutu (2007)

při prezentaci knihy
Hans-Hermann Hoppe
svobody (2009)
ka
Eti
Murraye Rothbarda
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Eduard Kukan při sem
ináři
20 let svobodné zahran
iční politiky (2009)
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událost roku

L ucie N avrátilová
Církevní gymnázium Plzeň

Děti ze sametu
Naše generace je tou první, jež si užívá přepychu takzvané svobody. Má
spousty nechvalných přízvisek; posměšně nás označují jako generaci wikipedie a sociálních sítí, generaci rozmazlených „skorojedináčků“, jejichž
hlavním smyslem života je nový iPhone a slušivá profilová fotka. Naše existenciální starosti se dle názoru mnohých smrskly na dostatečně vtipný
status na facebooku. Narodili jsme
se zkrátka do sametu a do našich dětských oušek nám zvonily klíče k té
omračující svobodě. Na rozdíl od našich předchůdců, kteří se učili odlišovat pravdu a lásku od lži a nenávisti ve
stínu tanků z Východu i Západu, nám
zbyl jen boj s větrnými mlýny, a tak
mnozí z nás lynčují na pranýři nenávisti mleté maso z McDonald’s.
Odborníci říkají, že na vzkříšení
národa po traumatu, jakým bezpochyby bylo celé minulé století, je potřeba dvou generací. My jsme bohužel
tou první, jež je stále, a možná nevědomky, zasažena hrůzami uplynulých
dekád. Vyrůstali jsme v době, kdy se
policistům stále říkalo „esenbáci“,
učitelka Macha a Šebestové byla pořád soudružka a půlka národa ve své
„blbé náladě“ vzdychala po světlejších
zítřcích socialismu. A nám se ta záhadná slůvka náramně líbila, s gustem
jsme je opakovali, až se všem dospě-
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> Chcete informace o akcích,
nových publikacích a dalším dění
v CEVRO a na
vysoké škole
CEVRO Institut
z první ruky?
> Objednejte
si Newsletter
CEVRO a každý
týden dostanete mailem
přehled toho nejzajímavějšího.
> Objednávejte
na www.cevro.cz

lým (a tedy vědoucím) v okolí křivily
obličeje, jako by se zakousli do šťavnatého citrónu. V té době také bývalí
papaláši, s kamenným výrazem profesionálního hráče pokeru, převlékli své
rudé kabáty za pravdoláskařské svetry, a dokonale tak zamíchali kartami
porevoluční politiky.
Když jsme trochu povyrostli z dětských střevíčků a začali brát rozum,
přicházely první otázky, pokládané
s nezbytnou dávkou pubertální jízlivosti: „Copak jste, milí, drazí, v té době
dělali?“ Odpovědí nám bylo jen poněkud nejisté ticho, v mnoha případech
maskované výsměchem naší neznalosti. Otevírání archivů StB pak provázela hysterie, křik a osobní urážky.
Neexistovaly nezaujaté informace či
relevantní analýzy, tisk byl plný vášní,
osobních spekulací a špíny jako nedělní vydání Fuje. Nebylo nikoho, kdo by
podal pomocnou ruku porevoluční generaci, topící se v nejasnosti vlastní minulosti. A proto ti, kteří ještě nevzdali
marný boj s mlčenlivostí starších, vzali
zavděk zase jen vysmívanou wikipedií.
...
Naše současná demokracie bývá nazývána mladou, ale v tomto roce bude
existovat už stejně dlouho jako její heroická prvorepubliková prababička.
Přesto jsme se dle názorů většiny národa k těm zlatým časům ze zažloutlých
fotografií nepřiblížili ani o píď. Čím
to jen může být? Copak hrůzy fašismu a komunismu odvály s elegantními
klobouky a vycházkovými holemi i poslední špetku dobrých mravů a vkusu?
Nebo je náš idylický obraz masarykovské éry čirá utopie, neboť ve správné
demokracii jsou ostré osobní výpady,
vzduchem létající vajíčka i natržená
saka symbolem úchvatné svobody jedince? Ať tak či onak, aktuální stav naší
demokratické politiky mnohé nesmírně znechucuje a pamětníkům normalizačních let připomíná déjà vu trapných
husákovských eskapád. Avšak na rozdíl
od poddaných tohoto prezidenta, který
konečně vytvořil jednotící jazyk československé federace, máme nespornou
výhodu: Oni svůj vzdor a nesouhlas vy-

jadřovali ostentativním okopáváním
záhonků na venkovských chalupách,
my však držíme v rukou trumfy v podobě moderních technologií. Internet
skýtá úžasný prostor pro chválu i kritiku, výsměch i obdiv, fankluby i sdružení odpůrců. Zkrátka neexistuje lepší
místo pro svobodné vyjádření názoru.
A pokud snad člověk dostane chuť na
nějakou radikálnější akci, může vyrazit
na nějaký ten politický meeting s vajíčkem v ruce, aby potřísněním poslancova saka důrazně demonstroval své právo na názor. Nemusí mít přitom obavy
z krutého vězení, „stínů“ z StB ani vyhazovu ze školy. Tedy v případě, že se
skutečně jedná o špinavé sako a ne rozbitou hlavu. Takové jednání i dle demokratických měřítek poněkud přesahuje
tolerovatelné meze svobody slova.
...
Sametová revoluce a pád železné
opony nám před dvaceti lety otevřely
neuvěřitelné obzory, jež do té doby patřily do říše snů a fantazie, a ukotvily
v zákonech tu nejdůležitější hodnotu:
svobodu. Ale zákony a jejich vymahatelnost jsou pouze základním stavebním kamenem skutečného osvobození
lidského ducha. Cesta k pravé svobodě vede dnes, stejně jako ve všech
předchozích dějinných etapách, přes
schopnost kritického myšlení, snahu
o vlastní nezaujatý pohled na věc a neustálé vzdělávání. Pokud tato základní pravidla vynecháme, staneme se otroky i v tom nejsvobodnějším státě na
Zemi. Lidé, kteří jen slepě papouškují
názory druhých, budou vždy jen jako
tupé ovce plné obav opustit své stádo. Nebudou zajatci zločinného systému, a přesto budou mít svázané ruce
– vlastními předsudky a omezeností.
Moderní demokracie se všemi svými
vymoženostmi skýtá úžasné možnosti,
ale to, jak jich dokážeme využít, je jen
a pouze na nás samých.
Druhá nejlepší práce literární soutěže
CEVRO Institutu a Mezinárodního politologického ústavu na téma Dvacet let
svobody aneb Demokracie není samozřejmost. Redakčně kráceno.
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K ryštof R ybáček

Přišlo léto. Musím si je řádně užít.
Myslím, že mi zbyly nějaké drobné
z minulého léta vydělané „na chmelu“. Letos bych rád vyrazil stopem,
jestli se mi poštěstí, do krajin blízkých Moskvě, té královně měst světa!
Příští rok budu spořádanou ovečkou,
budu držet jazyk na uzdě a nikdo
z mých přátel ani z rodiny nesmí jevit
známky neloajality vůči našim nadřízeným a dokonalým pastýřům tam
vysoko, vlastně úplně nejvýše, protože žádný Bůh není. Když už jsem prolezl i „třeťákem“, aniž by mě poslali
jinam, měl bych se příští rok snažit,
abych mohl střední aspoň dokončit.
Možná se jim hodí, že jako jediný ve
třídě umím čtyři jazyky, možná ale,
že se právě proto naši laskaví přátelé z StB staví u nás doma na čaj zítra po páté. To bych nerad. Oni rádi
hodně citronu a žádný cukr. Na citron bych musel čekat spolu s dalšími šťastnými občany hlavního města
naší krásné socialistické země několik hodin ve frontě. Rozumějte správně – nevadí mi fronta, tu pro naše
hodné a starostlivé přátele vystojím
klidně desetkrát, ale spíše čtení všech
těch povzbuzujících sloganů – raději je poslouchám z amplionu a z úst
učitelů (pardon, soudruhů učitelů),
než si kazit oči. Budu se muset snažit být méně nápadný. Jestli dojde na
maturitu a dokonce na to, že dostanu samé čtyřky a ten vysněný diplom,
budu za vodou. O svoji budoucnost
se ale nemusím bát. Oni to tam nahoře mají všechno krásně vymyšlené,
něco se najde určitě i pro mě, i když
se třeba budu muset nejprve trochu
rekvalifikovat, než naskočím na tu
slibnou kariéru bagristy. Nevím, jestli se snažit hledat nějakou souvislost
mezi humanitními vědami, které studuji, a mojí budoucí kariérou, ale já
jsem flexibilní. Kdybych se měl dostat na slunné místo voňavě kvetoucí
louky komunistické poezie či prózy,
tak raději budu přispívat záslužnému
manuálnímu (dnes vlastně už vysoce
mechanizovanému) budování blaha
v nových čtvrtích naší metropole se

Svoboda aneb
Přišlo léto
svým bagrem. Vám to nezní jako rozumné, zodpovědné vůči vlasti a záslužné chování?
Přišlo léto. Musím si je řádně užít.
Příští rok budu muset omezit některé aktivity, co provozuji, abych se
mohl lépe soustředit na školu. Chtěl
bych darovat větší část svého volného času přípravě na maturitu. Musím se také konečně rozhodnout,
který předmět si vybrat jako čtvrtý maturitní po češtině, matematice
a angličtině. Určitě nějaký, který mi
bude vhod na právech anebo na „fildě“. Nebo že bych ještě jednou zvážil tu žurnalistiku? Uvidím. Léto je
dlouhé. Všechno v klidu promyslím,
poradím se s rodiči a staršími kamarády. Teď jsou na čase bezodkladné
přípravy na let do zámoří. „Předmaturitní“ léto jsem chtěl strávit návštěvou rodiny v Montaně, u které jsem
byl před několika lety jako „exchange student“. Už se nemůžu dočkat,
až zase uvidím svoji druhou rodinu,
všechny kamarády a také nádherná
místa, která Montana skrývá! A první, na co se těším, je let přes oceán.
Doufám, že si můj „spoluletící“ nebude chtít zrovna zdřímnout. Chtěl
bych se trochu rozmluvit už během
cesty a možná, jestli budu mít štěstí, prostřídat konverzaci v angličtině
i s němčinou či španělštinou. Také
se raduji, že po dlouhé době zhlédnu nějaký film. Před odletem se ještě
musím zaopatřit hromadou malých
dárků pro své „Montaňany“. Včera
jsem opatrně zkoumal obchody na
cestě ze školy. Zmocnil se mě pocit,
jako by bylo skoro obtížné najít něco
typicky českého vyrobeného opravdu v tuzemsku a ne v Číně či jinde
ve světě. Nu což, zbystřím při procházkách naším malebným stařičkým
centrem. Loňské léto jsem si zařídil brigádu u jisté PR agentury. Můj
šéf měl nad svým kancelářským stolem vyfouklou jakoby zmačkanou lahev od Budvaru na zeleném pozadí,
to celé zarámované. To mi připadá
jako „cool gift“. Také musím obstarat aktuální noviny. Sice jim v Ame-

rice nebudou rozumět, ale já zprávy
přeložím a pokusím se vysvětlit, jak
je možné, že veřejný průzkum volebních preferencí ukazuje, že hrozivě
vysoké procento národa stále projevuje sympatie ke KSČM. A zapřisáhnu se, že ve svých prvních volbách
(a ani žádných následujících) nikoho
takového volit nikdy nebudu. A také,
ještě než odletím, nesmím zapomenout napsat do redakce MF Dnes
a vyjádřit svoji nespokojenost s přílišnou liberalitou některých témat
a grafiky některých jejích magazínů.
Jsem nadšen, že opouštím domovinu
až ve středu, ježto mi tato skutečnost
umožňuje nevynechat úterní mládež
u nás v kostele. Také nesmím opomenout „vyvěsit“ nedělní kázání na
náš sborový web, což většinou provádím právě ve středu. Je toho hodně, co mě ještě čeká, že ano? Však
ono se to zvládne; když bude třeba,
podpořím (tedy jen dočasně obelžu)
své energetické a soustředící mechanismy Coca-Colou.
„Najděte deset rozdílů,“ chce se
mi jásat i brečet. Ironický humor si
za doby totality musel osvojit kdejaký
ambiciózní mladý člověk. Někdy si říkám, že by nebylo od věci „reálný socialismus“ na vlastní kůži alespoň na
několik chvil zažít, abychom ani my
„zelenáči“ nikdy nezapomněli. Sám se
někdy přistihnu, že svoji svobodu přijímám jako samozřejmou. Takový člověk
s ní zachází nedisciplinovaně a co hůř –
někdy ji využívá k tomu, aby nemusel
nic dělat, jen umdlévá, lenoší. Se svobodou se člověk musí naučit zacházet,
aby svobodně opravdu žil. Doufám, že
každý, kdo moudře hledá, si tuto dovednost osvojí a předá ji i dalším generacím. Protože dovednost, jak zacházet
se svobodou byla, je a vždy bude velmi
důležitá jak v životě jedince a národa,
tak v soužití světa.
Třetí nejlepší práce literární soutěže
CEVRO Institutu a Mezinárodního politologického ústavu na téma Dvacet let
svobody aneb Demokracie není samozřejmost.

CEVROR E V UE

Gymnázium Botičská, Praha
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na půdě CI
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Dvacet let demokracie v České republice – to bylo téma celodenní
konference vysoké školy CEVRO Institut ve čtvrtek 5. listopadu.
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Její program byl rozdělen na dvě části – v té dopolední se středoškoláci
a účastníci literární soutěže „Dvacet let svobody aneb demokracie
není samozřejmost“ setkali s pamětníky a bojovníky proti komunismu
a zhlédli filmové dokumenty o osudech osob vězněných komunistickým režimem. Na setkání se studenty
přišli do auly školy disident a mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý a předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. Celé setkání
bylo uspořádáno ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem,
společností PANT a Nadací Konrada
Adenauera.
Cílem setkání bylo nastupující generaci ukázat konkrétní osudy lidí,
kteří trpěli pod komunistickou rukou.
Pomůckou pro to byly dokumenty
z cyklu V zajetí železné opony. První
z nich vypráví o brutálních metodách
komunistického bachaře Ludvíka
Hlavačky a snahách komunistického
režimu za každou cenu zabránit opuštění země, a to i za cenu použití ostnatých drátů pod elektrickým proudem
či zaminování hranic. Tato opatření
stála životy stovek lidí a tresty pro jejich vykonavatele byly směšné – podle tehdejší jurisdikce byla totiž trestná
pouze střelba do lidí…
Druhý z dokumentů byl zasvěcen
aktivitám prvního mimopražského
mluvčího Charty 77 – Stanislava Devátého ze Zlína. Ten byl naopak za
svoji činnost proti tehdejšímu zřízení odsouzen na dvacet měsíců za pobuřování. Pod pěstí komunistického
režimu se však nevzdal a svým zásadovým postojem udržoval odhodlání svých soukmenovců komunistický
režim porazit. To se jim nakonec podařilo a pro Stanislava Devátého bylo
satisfakcí, že v demokratickém státě
mohl dále působit. Studenty příběhy
boje proti komunismu evidentně za-

ujaly, což dosvědčila následná dlouhá
diskuse s oběma hosty.
Účelem konference však nebyla
pouze debata s vzácnými hosty, ale
také vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší literární esej na téma „Dvacet let
svobody aneb demokracie není samozřejmost“. Jejím vítězem a držitelem
pětitisícové odměny se stala Monika
Tomášů z Gymnázia dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, druhá skončila
Lenka Navrátilová z Církevního gymnázia v Plzni a třetí Kryštof Rybáček
z pražského Gymnázia Botičská.
Je demokracie v ČR konsolidovaná?
Druhá část konference byla zaměřena na odbornou reflexi uplynulých
dvaceti let české demokracie. První
vystoupil doc. Jan Holzer z brněnské
Masarykovy univerzity a jeho příspěvek ukázal, že bezstarostné to období určitě nebylo. Po třech konsolidačních fázích (konsolidaci ústavního
pořádku, systému zájmových skupin
a politických stran a konsolidaci nepolitických aktérů) totiž přišla čtvrtá, nejtěžší – konsolidace občanské
společnosti, se kterou se česká společnost dosud vyrovnává. Tato konsolidace spočívá v respektování přiznaných sociálních rolí jednotlivými
aktéry a v průchodnosti informačních
kanálů mezi jednotlivými součástmi
politického systému. Dnešní problém
podle Jana Holzera spočívá především v (ne)funkčnosti administrativního aparátu a v potřebě ustálit role
univerzit, policie a justice, resp. docílit
jejich depolitizace.
V dalším příspěvku upozornil Ladislav Mrklas na nízkou podporu politickým stranám v České republice,
která patří k podprůměrným v rámci Evropské unie. Podle jeho názoru
celý problém spočívá v nepochopení
role politických stran a uznání nezbyt-

Z byněk K líč
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nosti konfliktu ve významné části české společnosti. Z tohoto pohledu pro
něj představuje velké nebezpečí velká koalice, která střet popírá a přispívá k polarizaci a kartelizaci politiky
a k prohlubování frustrace mezi českými obyvateli. Jako řešení současné
situace vidí zejména reformu volebního systému (ta dnešní vede k favorizaci nereformované KSČM), a to směrem k většinovějším či poměrnějším
prvkům nebo vedoucí k posílení volebně-koaličních tendencí jednotlivých stran. Dalším z kroků by mohlo
být i využití pozitivní fikce při sestavování vlády, jak ji známe ze severských zemí, důležité však podle Ladislava Mrklase bude především vůle
tyto i další demokratické mechanismy
zachovat.
Daniel Kunštát z vysoké školy CEVRO Institut se ve svém příspěvku věnoval situaci v KSČM. Upozornil, že
pouze 6 % současných členů KSČM
vstoupilo do strany po roce 1989 a věk
straníků neustále roste, dnes je kolem
70 let. Dvě třetiny z členů komunistické strany zastávají názor, že bychom
se měli vrátit před rok 1989.
Na postoj aktérů demokratizace ke
komunistické straně se zaměřil i politolog Fakulty sociálních studií Lubomír Kopeček, jehož objektem zájmu
se stalo období krátce po listopadovém převratu. Z jeho příspěvku vyplynulo, že postoj tehdejších elit OF
ke KSČ(M) byl spíše umírněný, čehož důkazem byla i účast proponentů předchozího režimu na vládě v roce
1990. Proti tomu se však zvedl odpor
z místních buněk OF, které požadovaly tvrdší přístup vůči komunistické
straně. Díky těmto hlasům byl také
zvolen předsedou hnutí Václav Klaus
a později z nich vznikla ODS.
Závěrečný příspěvek Pavla Pšeji
hodnotil dění uvnitř samotné KSČM
z pohledu jejího vnitřního fungování.
Pro komunistickou stranu byl klíčový zejména rok 1993, kdy došlo k její
konsolidaci. Hlavní slovo od té doby
převzali ve straně zástupci dogmatického křídla..
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D avid F loryk

M ilan C abrnoch

J osef M lejnek

Konzervativní listy

poslanec EP

politolog FSV UK

Aktivity CEVRO sleduji od samého počátku. Za tu
řádku let si CEVRO vydobylo ostruhy coby jeden
z mála skutečných think-tanků u nás. Jeho místo na veřejné scéně je nezpochybnitelné, rozsah
jeho aktivit obdivuhodný.
CEVRO neskrývá svou spřízněnost s ODS.
A proč by také mělo? Svět reálné politiky, včetně
té stranické, je oblastí, která převelmi potřebuje kultivaci politického smýšlení. Naopak je namístě ocenit ochotu a odvahu kolegů z CEVRO
domýšlet, komentovat a být aktuální (např. v podobě Čtrnáctideníku), nad čímž by mnohý „nezávislý“ akademik raději zůstal povznesen. Kéž
by se toto spojenectví ve skutečné politice ODS
více projevovalo!
Založení CEVRO Institutu jako vysokoškolského pracoviště pro politické vědy je pak krokem, který považuji za geniální vyústění dosavadního snažení. Jsou-li stávající školy v rukou
levičáků, založme vlastní!
Úkol systematicky zorávat a zúrodňovat onu
část pole, kde by rádi sázeli i sklízeli ti, kteří se
hlásí k pravé části politického spektra, stále trvá.
Kéž je v něm CEVRO nadále úspěšné!

S organizací CEVRO jsem se poprvé setkal již
před mnoha lety. Vždy byla a je v mé paměti spojena s Ivanem Langerem a jeho snahou
organizovat vzdělávání členů a voličů Občanské demokratické strany. Plně souhlasím s tím,
že šance pro demokracii je přímo úměrná míře
vzdělanosti voličů.
Obdivuji vůli a nasazení, se kterou se podařilo smělou myšlenku uskutečnit. Podařilo se
mnohem více – vybudovat na jednu stranu řádnou, a na druhu stranu mimořádnou školu.
Poměrně často se setkávám se studenty
a absolventy CEVRO. Jsou to většinou lidé s jasným názorem na svět. Jejich společné studium je unikátní a utvrzuje mne v naději, že správa věcí veřejných není ztracena, že se máme na
všech úrovních o koho opřít.
S CEVRO jsem spolupracoval a spolupracuji na některých projektech. Jejich cílem je přiblížit české odborně politické veřejnosti témata,
o kterých se rozhoduje v Evropské unii, a získat
zpětnou vazbu o tom, jaké názory na tato témata
mají lidé, kteří dobře znají českou realitu a potřeby občanů České republiky.
Přeji CEVRO nejlepší studenty a nejlepší učitele, velké úkoly a hodně odhodlání je plnit.

M arek L oužek
ředitel pro výzkum

P etr Š těpánek
publicista, hudebník

Liberálně-konzervativní měl v devadesátých letech jako hlavního protivníka pozůstatky komunismu a jako hlavní cíl jejich odstranění. Prosazoval tedy odstátnění, privatizaci, volný trh,
omezení státních zásahů. Což se, přes různé závažné „deformace“, v zásadě podařilo. Ale poté,
co se zmíněná agenda prosadila, liberálně-konzervativní proud v Čechách tápe.
Neumí si dost dobře poradit s takovými fenomény, jako je vztah kultury a politiky, vztah náboženství a politiky, s pojetím národa coby dlouhodobého kulturně-politického celku a s jeho
vztahem ke státu, jak českému, tak k evropské
integraci. Často jen mechanicky aplikuje poučky z devadesátých let, což vede k povrchnostem a k – po mém soudu až fatálním – omylům.
Dalo by se to vyjádřit i tak, že ve světě po 11. září
2001 český liberálně-konzervativní proud tápe
jak Jeníček s Mařenkou v hustém lese. Což jsou
asi příliš ostrá slova, ale schválně jsem je použil,
abych naléhavě poukázal na to, na co je podle
mne nutné se v příštích letech více zaměřit.

Centra pro
O ldřich V lasák

ekonomiku a politiku

poslanec EP,

Vzhledem k tomu, že jsem v CEVRO vydal dvě
knížky – Plnou ParouBack a Kroniku Bratrstva
Kočkovy pracky – nemohu samozřejmě napsat
nic jiného, než že moje spolupráce s CEVRO
byla skvělá a profesionální, nota bene když je to
fakt pravda.
Liberálně-konzervativní pohled na svět je živou vodou pro degenerující, k smrtícímu socialismu tendující Evropu (a s Obamou bohužel už
i Ameriku).
Proto do dalších deseti let přeji CEVRO zdravý rozum, energii a vtip a také dobré pedagogy, pilné studenty, odvážné publicisty a velkorysé mecenáše.

CEVRO je unikátní vzdělávací instituce, která se
stará o výchovu a rozvoj politiků konzervativního a liberálního zaměření. Je to současně jedna
z mála platforem, kde se diskutují a formují politické názory ODS na různé oblasti.
Oceňuji také, že pořádá semináře a soustavně zve zahraniční osobnosti a představitele veřejného života k výměně názorů. CEVRO si vážím
i proto, že poskytuje prostor pro osobnosti, které
mají více vyhraněné a radikální názory. Poskytuje tak české politické kultuře nezbytný evropský nadhled.

Podporovat liberálně-konzervativní ideje je nevděčný úkol, protože mnohdy nejsou úplně populární. Slavný ekonom a sociolog Vilfredo
Pareto jednou řekl, že socialisté mívají větší popularitu, protože útočí na city, zatímco liberálové
apelují na rozum. O to více si vážím těch institucí, které programově podporují liberálně-konzervativní ideje.
CEVRO si za deset let své existence vydobylo postavení předního českého liberálně-konzervativního think tanku. Měl jsem tu čest spolupracovat s řadou zdejších kolegů. Jsem rovněž
příležitostným přispěvatelem CEVRO Revue.
Všem spolupracovníkům, posluchačům a čtenářům přeji do dalších let hodně elánu, nadšení
a inspirace.

CEVROR E V UE

předseda SMO ČR
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Jako učitel sleduji CEVRO od jeho
vzniku. Je to velmi potřebná instituce
a věřím, že se bude dál rozvíjet. Přednášky a semináře mi dávají širší rozhled a možnost diskuse s odborníky
na jednotlivá témata. Do budoucna
bych si pouze přál, aby bylo více akcí
v jednotlivých regionech. Mám to do
Prahy přece jen trochu daleko :-)

CEVRO považuji za důležitou instituci. Za deset let se etablovala ve významnou vzdělávací a výzkumnou organizaci, která nabízí kvalitní servis
pro ODS i další pravicové politiky.
Zvláště oceňuji její aktivity před volbami, kdy mj. pořádá semináře pro
kandidáty a regionální a oblastní manažery.

Politik se musí neustále vzdělávat
a získávat nové informace a zkušenosti. Zde se mi tato možnost nabízí. I proto jsem začal studovat vysokou školu CEVRO Institut, která byla
založena před pár roky jako součást
CEVRO.

12 otázek na nepolitické téma
Petr Bendl / místopředseda ODS, člen dozorčí rady CEVRO

Jakou posloucháte muziku?

Kde byste chtěl strávit dovolenou?

Poslouchám v podstatě všechno, ale
nejraději folk a country.

Kdekoli, kde se mnou bude moje rodina a parta fajn lidí.

V jakém jste znamení a kolik je vám let?

Jaké máte koníčky?

Co vás nejvíce upoutá na ženě?

Jsem narozený ve znamení Vodnáře.

Folková muzika – kytara, jízda na
koni.

Přirozenost a bezprostřednost.

Jak dlouho působíte na politické scéně?

Do ODS jsem vstoupil v listopadu
1991.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?
Máte rodinu?

Ano, mám. A mám dva syny, Tomáše
a Daniela.

Kterou barvu máte rád?

Modrou.

Jaké přání byste si rád splnil?

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?

Rád bych vydal ještě jedno svoje CD
a pak bych rád strávil v kuse alespoň
víkend v přírodě se svým koněm.
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Vždy jsem moc obdivoval moudrost
Jana Wericha.
Co vám v poslední době udělalo největší
radost?

Vysvědčení dětí.

Navštivte novou stránku CEVRO specializovanou na volby a politické strany.

WWW.STRANYAVOLBY.CZ
Analýzy výsledků, komentáře k dění uvnitř stran, změny volebních systémů.

třetí svět

D aniel K řížek
lektor Centra

Tuniské volby
podle plánu

blízkovýchodních studií
FF ZČU

V Tunisku se 25. října 2009 uskutečnily prezidentské a parlamentní
volby, jejichž výsledky nepřinesly žádné velké překvapení. Zcela
v souladu se všeobecným očekáváním byl prezidentem znovu
zvolen Zajn al-Ábidín b. Alí (Ben Alí), většinu v parlamentu pak
získala jeho strana Ústavní demokratické shromáždění.

Vítěz voleb Ben Alí
Ben Alí vyhrocenou společenskou
situaci zmírnil cílenými gesty směrem
k islamistům. Mnoho dříve zatčených
členů MTI bylo omilostněno, do programu sdělovacích prostředků bylo zařazeno svolávání k modlitbě i samotné modlitby, prezident vykonal pouť
do Mekky. V roce 1989 se konaly pluralitní parlamentní volby, kterých se
ovšem podle zákona nemohly účastnit
strany s názvem vztahujícím se k náboženství. MTI se proto přejmenovalo
na Stranu obrody (an-Nahda), účast
ve volbách jí nicméně nebyla umožněna. Na počátku devadesátých let znovu došlo ke střetům mezi vládou a islamisty. Zřejmě i pod vlivem událostí
v sousedním Alžírsku zaujala vláda
vůči politickému islámu nesmlouvavý
postoj, došlo k významnému zatýkání
a procesům, vůdce Strany obrody alGhannúší odešel do emigrace. Z veřejného života byli islamisté vytlačeni,
jsou však dodnes podstatnou opoziční silou.
Ben Alí bez problému obhájil v posledních volbách svůj úřad, ačkoliv
s menší převahou než v roce 2004.

Letos obdržel „jen“ 89,62 %, zatímco před pěti lety 94,5 %. Vzhledem
k vysoké volební účasti však síla jeho
mandátu nijak neutrpěla. Pro opoziční kandidáty Mohameda Bouchihu ze Strany lidové jednoty a Ahmeda
Inoubliho z Unionistického demokratického svazu hlasovalo jen 5,01
respektive 3,8 procent voličů. K malému, i když v očích některých opozičních představitelů slibnému posunu
došlo ve volbách do poslanecké sněmovny. Dominující strana prezidenta Ben Alího Ústavní demokratické
shromáždění si oproti minulým volbám pohoršila o tři procenta a opoziční strany tak zvýšily své zastoupení
v dolní komoře parlamentu na 25 %,
což někteří komentátoři chápou jako
začátek pozitivního trendu.
Poslední volby však znovu obrátily pozornost k neduhům tuniské politické scény. Samotné hlasování podle
všeho nebylo poznamenáno podvody.
Podhoubí však rozhodně zdravé není.
Současná vláda má monopol na veřejná média, kontroluje práci soudů,
některá občanská práva zůstávají stále na papíře, zejména právo na svobodu slova a shromažďování. Kritika režimu, a to nejen z islamistických
pozic, je v zásadě nepřípustná. Parlament dlouhodobě ovládá jediná strana. Prezidentské volby jsou sice pluralitní, vláda ovšem různými nástroji
aktivně ovlivňuje výběr protikandidátů. V následujících pěti letech lze jen
těžko očekávat významnou nápravu
tohoto stavu. Více vzrušení si tak můžeme slibovat až od příštích voleb, pokud tedy do té doby nedojde na další změny ústavy, které by současnému
prezidentu Ben Alímu umožnily další
setrvání v úřadu.
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Poslední volby tedy s největší pravděpodobností nebudou mít žádný významný vliv na vnitropolitickou situaci v zemi, která je i přes dílčí kritiku
mnohými komentátory vnímána jako
příklad pozitivního rozvoje v bezpečnostní, sociální i ekonomické oblasti.
Dějiny Tuniska od nezávislosti, které dosáhlo 20. března 1956, lze
snadno rozdělit na tři hlavní etapy.
Prvním a zároveň nejkratším obdobím do vyhlášení Tuniska republikou
25. července 1957 byla vláda Amína
beje z dynastie Husajnovců. Po zrušení monarchie se stal prvním prezidentem Habíb Burgiba (1903–2000), který si i díky dodatkům k původní ústavě
z roku 1959 udržel úřad až do roku
1987. V tomto roce začíná třetí období moderního Tuniska. Premiér Ben
Alí tváří v tvář krizi sesazuje zestárlého Burgibu a ujímá se jeho úřadu.
Země se pod vedením Habíba Burgiby pustila do sekularizačních reforem. Předpisy šarí’y v rodinném právu
byly nahrazeny zákonem o osobním
statutu, došlo k zákazu polygamie,
byly zrušeny šarí atské soudy, nemovitý majetek vlastněný náboženskými
nadacemi byl znárodněn. Prestižní islámská univerzita Zajtúna byla začleněna jako řadová fakulta do Tuniské
univerzity. V roce 1967 byly dokonce legalizovány interrupce, dříve než
v mnoha evropských zemích. Habíb
Burgiba musel, podobně jako jiné vlády v muslimských zemích, od konce 70.
let čelit nástupu islamistických hnutí a organizací, zejména umírněnějšímu Hnutí islámského směru (MTI)
v čele s vůdcem Rášidem al-Ghannúším či radikálnějšímu Islámskému džihádu nebo Straně islámského osvobození. Po sérii atentátů v roce 1987 se
konfrontace s vládou nebezpečně přiblížila občanské válce. Premiér Ben
Alí za využití článku č. 57 ústavy a lékařských posudků prohlašuje Burgibu
zdravotně nezpůsobilým zastávat svěřený úřad a 7. listopadu se stává druhým tuniským prezidentem. Burgiba
po tomto nekrvavém převratu dožil
v Monastíru, kde je také pohřben.
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zahraniční inspirace

Když padala
zeď – Berlín,
listopad 1989
Letos na podzim uplyne dvacet let od přelomových událostí
v tehdejší NDR, od pádu berlínské zdi, od konce východoněmeckého
komunistického režimu a v neposlední řadě od útěku několika tisíc
východoněmeckých občanů na velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze.

A právě touto posledně zmíněnou
událostí vlastně vše začalo. Vzpoura
začala zvláštním způsobem, když obyvatelé jedné socialistické země prchali přes druhou socialistickou zemi do
Spolkové republiky. Svědky toho, jak
se události dávaly do pohybu, jsme
ostatně byli i my. Východní Němci, ještě před otevřením maďarských
hranic, se záznamem od našich orgánů o pokusu o útěk, neměli již moc co
ztratit. Stahovali se tedy do Prahy na
velvyslanectví SRN. První stovka jich
tam dorazila 22. srpna 1989, během
krátké doby jich přibylo ještě dalších
několik tisíc. Domů se vrátit nemohli
a nechtěli, protože by riskovali vězení
a represe. Aby zamezila NDR dalším
útěkům, uzavřela i hranici s Československem.
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Východní Němci považovali zablokovanou hranici za režimem hozenou
rukavici a již 9. října 1989 vyšli do ulic.
Vlna velkých demonstrací velmi rychle smetla komunistické vedení, které
ještě přesně dva dny předtím pompézně slavilo 40. výročí založení NDR
velkou vojenskou přehlídkou v centru
východního Berlína. Byl to bod zlomu,
protože tato část Německa byla čtyřicet let založena na marxistické ideologii a rozchod jejích občanů s ní byl
téměř bezvýhradný. Co to vlastně bylo
za stát?
Poválečná historie rozděleného Německa se začala psát v roce
1949. Nejdříve vznikla 8. května SRN
– Spolková republika Německo –
a o něco později ze sovětské okupační
zóny NDR – Německá demokratická
republika. V roce 1955 vstoupila SRN

do NATO, NDR se naopak stala součástí Varšavské smlouvy a 13. srpna
1961 se začíná stavět zeď mezi oběma částmi rozděleného Berlína, která vydrží až do podzimu 1989. V roce
1971 VIII. sjezd SED, východoněmecké komunistické strany, deklaruje, že v NDR vznikne „socialistický německý národ“. Ideologické sny
Situace se velmi rychle vyvíjela a již
v lednu 1990 prezident USA G. Bush
podporuje nejen sjednocení, ale
i vstup Německa do NATO, s čímž
o pár měsíců později souhlasí i Gorbačov.
se však dlouhodobě rozcházejí s realitou, hlavně ekonomickou. V roce
1983 poskytuje západní Spolková
banka první miliardový úvěr pro stále
méně konkurenceschopnou východoněmeckou ekonomiku, která je založena na systému naprosto nepružného centrálního řízení několika desítek
velkých kombinátů. V roce 1987 prezident USA R. Reagan vyzývá v Berlíně sovětského vůdce M. Gorbačova,
aby nechal berlínskou zeď strhnout.
V té době pokračují rozhovory tehdejšího kancléře H. Kohla s M. Gorbačovem o německé otázce. Ledy začínají roztávat.
Drážďany, Lipsko, Magdeburg, …
Podzim 1989. V Drážďanech, Lipsku,
Magdeburku a ve východní části Berlína propukají protirežimní demonstrace, které režim nemá sílu potlačit.
Již 18. října je východoněmecký vůdce Erich Honecker sesazen ze všech
funkcí, ve kterých byl od roku 1971.

M artin K upec
člen jihočeské RR ODS

Po dlouhých osmadvaceti letech od
jejího postavení se 9. listopadu 1989
otevírá berlínská zeď a desetitisíce
Berlíňanů volně procházejí z jedné
části města do druhé a o pouhé dva
dny později ji obyvatelé z obou částí
města začínají rozebírat. Na demonstraci v Lipsku se o čtrnáct dní později
poprvé ozývá hlasité volání po sjednocení Německa.
Kancléř Kohl podporuje myšlenku konfederace, později sjednocení. Zprvu se setkává s chladným až
odmítavým zahraničním ohlasem:
F. Mitterand, francouzský prezident:
„Sjednocení není aktuální“, Gorbačov: „Sjednocení není na pořadu
dne“, podobně se vyjádřila i tehdejší britská ministerská předsedkyně
M. Thatcherová, která řekla, že k jednotě je zapotřebí delší přechodné období. Ale situace se velmi rychle vyvíjela a již v lednu 1990 prezident USA
G. Bush podporuje nejen sjednocení,
ale i vstup Německa do NATO, s čímž
o pár měsíců později souhlasí i Gorbačov.
Pád berlínské zdi nebyl tedy jen
koncem éry NDR a pádu komunismu v této části Německa, ale i impulzem ke znovusjednocení obou států.
Události pak už nabraly rychlý spád.
Již 1. července 1990 se stává západní
marka platidlem i v NDR a dochází
tak k měnové, hospodářské a sociální
unii. Lidová sněmovna NDR urychluje termín připojení k SRN již k 3. říjnu 1990 a k tomuto datu je Německo
také sjednoceno. Nová éra začala.
Stalo-li se zbourání berlínské zdi
a znovusjednocení Německa realitou v historicky krátkém čase, tak je
to především díky čtyřem základním
předpokladům: touze občanů NDR
po svobodě a demokracii, politice
M. Gorbačova, přístupu H. Kohla, který dokázal rychle přesvědčit o nutnosti sjednocení své partnery jak na Východě, tak na Západě, a v neposlední
řadě díky hospodářské síle a prosperitě SRN, která rychle „převálcovala“
hospodářství NDR a tím bylo uspíšeno zavedení měnové unie.

galerie osobností

politoložka Univerzity
Hradec Králové

AP tvořila nejsilnější pravicový opoziční subjekt, který se však nedokázal
vítězně prosadit ve volbách jak v období tranzice (1975–1982), kdy vítězila středová UCD, tak v období postranzičním, v němž od roku 1982
vládli španělští socialisté. Změna přišla v roce 1989, kdy se Lidová aliance přejmenovala na Lidovou stranu
(Partido Popular, PP) a do jejího čela
se postavil mladý politik José María
Aznar, který sice nedisponoval takovou morální autoritou jako zkušený
Fraga, ale nabídl novou energii a mediální atraktivitu.
První polovina 90. let přibližovala vládní posty Aznarově PP, neboť
socialisté se zmítali v celé řadě skandálů a korupčních afér, a zároveň se
Španělsko dostalo do nejhlubší ekonomické krize v postfrankistické éře, kdy
nezaměstnanost dosahovala 24 %. To
byla voda na Aznarův mlýn. Po vítězných volbách 1996 se Aznar stává prvním lidoveckým předsedou vlády, kdy
jeho strana v kortesech disponuje relativní většinou a musí proto spolupracovat s regionalistickými stranami. O čtyři roky později se již Aznarova strana
radovala ze zisku absolutní většiny.

José María Aznar
– představitel
španělské pravice
V roce 1977 vstoupil José María Aznar do narychlo slepeného
subjektu s názvem Lidová aliance (Alianza Popular, AP), což byla
de facto federace sedmi asociací vedených povětšinou bývalými
předními funkcionáři frankistického režimu. Lidová aliance byla
vedena prominentním frankistou Manuelem Fragou, který se snažil
z tohoto uskupení vytvořit konzervativní, pravicovou stranu
založenou především na centralistické a personalistické bázi.

ny ETA. V době, kdy byl Aznar ještě opozičním politikem (1995) se jej
dokonce komando ETA pokusilo zabít. Přestože baskičtí teroristé vyhlásili v roce 1998 příměří, na samotném sklonku 20. století jejich činnost
opět eskalovala. V rámci španělského
předsednictví Rady EU v roce 2002 se
právě problematika terorismu stala
hlavní prioritou, což nesouviselo pouze s reakcí na 11. září, ale šlo především o snahu Španělska evropeizovat
svůj vlastní domácí problém spojený
s činností baskické organizace. Madrid se koncentroval zejména na posílení legislativy a konvergenci právních
systémů států Unie a zlepšení spolupráce bezpečnostních složek členských států.

Posun do středu
Evropa vlastí
Z hlediska realizovaných změn je nutné zmínit, že Aznar soustředil svou
pozornost na posílení centristických
akcentů strany, kdy z PP chtěl vytvoZ hlediska evropské politiky Aznar
patřil mezi jednoznačné zastánce klíčové role národních vlád při tvorbě
politik.
řit stranu pravého středu. Velký důraz Aznarovy vlády kladly zejména
na ekonomický program zahrnující
privatizaci a snížení nezaměstnanosti, kterou se podařilo stlačit na 10 %,
a v roce 2000 Španělsko slavilo úspěch
zavedením eura. Mezi velká témata
španělských vlád, Aznarovu nevyjímaje, patřila také baskická otázka a s ní
spojené působení teroristické skupi-

Z hlediska evropské politiky Aznar patřil mezi jednoznačné zastánce klíčové
role národních vlád při tvorbě politik,
což znamenalo odklon od socialistického prointegračního a federalistického diskurzu. Další změna, která
nastala s nástupem Aznara, souvisela s opuštěním tradiční francouzskoněmecké osy a přiblížení se k politice Blaira a Berlusconiho. Spolupráce
se opírala především o společný odpor
vůči supranacionalizaci, atlanticismus
a společnou pozici pevných zastánců americké strategie v období po 11.
září 2001.
V roce 2003 Aznar potvrdil svá
předchozí slova o tom, že nehodlá stát
v čele země déle než osm let a za svého nástupce v čele PP, resp. za kandi-

José María Aznar (*1953)
• předseda španělské Lidové strany
(1989–2004)
• španělský premiér (1996–2004)
• předseda think-tanku FAES
dáta na budoucího premiéra navrhl
Manuela Rajoye. Přestože vyhlídky na
volební výsledek PP ve volbách 2004
nebyly úplně špatné, zasáhla vyšší síla,
která veškeré předvolební odhady
změnila. Březnové atentáty v Madridu, které Aznar a další politici PP sveřepě připisovali členům ETA, voliči
pochopili jako důsledek proamerické
politiky Madridu a zejména španělské
přítomnosti v Iráku. Socialisté se tak
po osmi letech vrátili ke kormidlu.
V současné době José María Aznar
předsedá Nadaci pro sociální studie
a analýzy, jež je chápána jako určitá
laboratoř idejí PP a think-tank napojený na tuto politickou stranu.
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Zábava / Vědomostní test
Politické vzdělávání

a) Evropské hodnoty
b) Centrum pro studium demokracie
a kultury (CDK)
c) Centrum pro ekonomiku
a politiku (CEP)
2/ Kdo založil významný americký thinktank International Republican Institute
(IRI)?

a) John McCain
b) Ronald Reagan
c) George Bush
3/ Kdo je současným předsedou IRI?
a) John McCain
b) George Bush jr.
c) Sarah Palin
4/ Která z institucí zkoumá zejména
ekonomický liberalismus?

a) Občanský institut (OI)
b) Liberální institut (LI)
c) Asociace pro mezinárodní otázky
(AMO)
5/ Který z uvedených britských think-tanků
je nejstarší?

a) The Bow Group
b) Tory Reform Group
c) Conservative Way Forvard
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www.cevro.cz
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>

on-line čísla CEVRO
Revue a pdf archiv

>

reportáže z konferencí
a seminářů

>

nabídka publikací,
pravidelný Čtrnáctideník

>

komentáře k aktuálním
událostem

>

anketa, diskuse
k článkům

6/ Ve kterém roce bylo založeno CEVRO?
a) 1989
b) 1999
c) 2001
7/ Zakladatel Konrad Adenauer Stiftung
(KAS) byl…

a) předsedou zemské vlády Sárska
b) zakladatelem EU
c) kancléřem Německé spolkové
republiky

c) Hnutí pro křesťanské hodnoty
15/ Se kterým jménem je spjat slovenský
Konzervativní institut?
a) M. R. Štefánik
c) Mikuláš Dzurinda
b) Milan Hodža
16/ Ve které zemi působí nadace FAES?
a) Francie
b) Portugalsko
c) Španělsko

8/ Mezi středopravé politické mládežnické
organizace nepatří…

a) Mladí konzervativci (MK)
b) Mladé pravicové političky (MP)
c) Mladí křesťanští demokraté
(MKD)
9/ Časopis CEVRO vychází od roku…
a) 2001
b) 2002
c) 2003
10/ Která konzervativní politická nadace je
největší na světě?
a) The Heritage Foundation
b) Hanns Seidel Stiftung
c) The Young Britons’ Foundation
11/ Jak se jmenuje výzkumná
organizace spadající pod Ministerstvo
zahraničí?
a) Ústav mezinárodních vztahů
b) Asociace mezinárodních vztahů
c) CERGE-EI

17/ Jak se jmenuje nadace nové politické
frakce ECRG?
a) Nový směr
b) Nová Evropa
c) Pro evropskou změnu
18/ Kolik regionálních poboček má Konrad
Adenauer Stiftung?
a) 6
b) 16
c) 160
19/ Co je to CERGE?
a) Centrum ekonomické analýzy
b) Centrum pro ekonomický
výzkum a postgraduální
vzdělávání
c) soukromá konzultační firma
20/ Gabal Analysis and Consulting (GAC)
je organizace typu…
a) komerční instituce
b) občanské sdružení
c) státní firma

12/ Ve které zemi sídlí nadace Hanns
Seidel Stiftung?
a) Rakousko
b) Německo
c) Švýcarsko
13/ Se kterou stranou byl původně spjat
Občanský institut?
a) KDU–ČSL
b) ODS
c) ODA
14/ Jak se jmenuje think-tank KDU–ČSL?
a) Evropská akademie pro
demokracii
b) Křesťanská nadace

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

v Brně?

0–7/ Think-tanky se v České republice
sice teprve etablují, přesto byste měli
některé zákonitosti znát.
8–14/ Pojem think-tank vám není cizí
a dobře se v jeho světě orientujete.
15–20/ Máte perfektní znalosti o světě
think-tanků a politických nadací,
gratulujeme!

1/ Která z uvedených organizací sídlí

Zábava / Křížovka
Citát pravicové osobnosti

CEVROR E V UE

José María Aznar: Nikdo nedonutí utíkat … (dokončení v tajence). Portrét autora výroku najdete v rubrice
Galerie osobností.
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Řešení: … Španěly tváří tvář hrozbě nebo zbraním.

Přečetli jsme

redakce

CEVROREVUE

Cosa Nostra – Dějiny sicilské
mafie / John Dickie

Sicilská mafie je pojem, při kterém většině z nás zatrne. Její
historie je spletitá a je poznamenána krví a bratrovražedným bojem. Za vším
stojí boj o moc a touha po bohatství. Mafie křiví charaktery a ničí životy. Má
dlouhé prsty. Jak dlouhé a jak mocné, to je otázka, jíž se zabývá – mimo-

chodem velmi zajímavou a čtivou formou – právě tato kniha. Představuje
nejslavnější kmotry mafie a jejich teritoria – v časové posloupnosti, přehledně a s erudicí. Autor knihy je laureátem ceny Zlatá dýka (Gold Dagger)
za nejlepší knihu literatury faktu. Kniha vyšla v nakladatelství Fortuna Libri
v roce 2009.

Viděli jsme
Štvanec IRA / Kari Skogland,
Kanada/Velká Británie, 2009

redakce

CEVROREVUE

Zvláštní pouto mezi policistou
a svěřenou osobou. O mladém
irském republikánovi, který se stal agentem britských okupačních vojsk
a pak se musel skrývat.
V osmdesátých letech minulého století se Irsko zmítalo pod tíhou občanských nepokojů. Tehdy byl dvaadvacetiletý Martin McGartland (Jim
Sturgess) za výtržnosti v ulicích Belfastu zajat britskou policií. Od agenta
britských tajných služeb (Ben Kingsley) dostal nabídku, aby tajně pronikl do militantní organizace IRA (Irská republikánská armáda). Jeho postoj

Graf měsíce
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k IRA byl veskrze negativní, proto na nabídku kývl a postupně se dostal až
do samého nitra organizace. Bral život jako hru, jenže hrát si s radikálními
Iry se nevyplácí… Poznal drsné, brutální a nelidské praktiky teroristů, kteří
neznají slitování. Strach z prozrazení byl tak velký, že nikomu ze svého okolí nesměl říct sebemenší informaci o svém úkolu. Žil dvojí život. Příběh se
odehrává v letech 1987–1991, kdy Martin McGartland působil tajně v IRA.
V roce 1991 IRA odhalila jeho totožnost a unesla ho. Martinovi se podařilo
ze zajetí uprchnout, od té doby je stále na útěku.
www.dokina.cz, www.csfd.cz

P etr S okol
šéfredaktor CEVROREVUE,
politolog

Měsíc české pravice

listopad

První nominace v Praze
Náměstek pražského primátora Rudolf Blažek získal první nominaci na předsedu pražské ODS. Důvěru mu dala jeho domovská základna v Praze 7.
Nominaci ve stejný den obdržel také současný šéf občanských demokratů v hlavním městě, primátor Pavel Bém. Béma nominovala Praha 11,
jejímž předsedou je poslanec a radní hlavního města Jiří Janeček. „V tuto
chvíli jsme se přiklonili k Pavlu Bémovi. Budeme ale nadále vyjednávat
i s dalšími pražskými oblastmi, aby budoucí předseda byl zárukou, že nedojde k rozdělení nebo rozštěpení pražské ODS,“ uvedl Janeček. Účastníci
sněmu v Praze 11 se shodli na tom, že budoucím předsedou by měla být

veřejnosti známá osobnost, která by garantovala úspěch v budoucích volbách. Sněm v Praze 7 se zase usnesl na tom, že by se celopražský sněm
měl vrátit ke složení kandidátek pro příští volby.
Na prvního místopředsedu pražské ODS sněm v Praze 11 nominoval
primátorova náměstka Pavla Klegu. Na další místopředsedy Jiřího Janečka
a Andreu Vlásenkovou, starostku Újezdu nad lesy, a kontroverzního starostu
Prahy 5 Milana Jančíka.
Sněm v Praze 7 o žádných nominacích na místopředsedy nerozhodl,
podle Blažka nebyl o žádné nominace požádán.

ODS trvá na právu vybrat komisaře
Předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek 3. listopadu novinářům řekl, že jeho strana by měla mít právo určit, kdo bude novým českým
zástupcem v Evropské komisi, neboť zvítězila v posledních parlamentních
volbách. O českém eurokomisaři bude jednat s premiérem Janem Fische-

rem a předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem a jako „velmi dobrou a přijatelnou
volbu pro všechny“ bude prosazovat dosavadního kandidáta občanských
demokratů, tedy někdejšího vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondru.

Moravskoslezský regionální sněm ODS
Místopředseda ODS Petr Gandalovič přednesl 9. listopadu na sněmu Regionálního sdružení ODS v Moravskoslezském kraji návrh, aby nadcházející
kongres rozhodl o konání ještě jednoho kongresu, který by byl volební a vy-

bral by nové vedení strany. Za vhodný termín volebního kongresu Gandalovič označil počátek února. Delegáti moravskoslezského sněmu nepřijali ve
vztahu k možnému volebnímu kongresu žádné usnesení.

Bém stáhl náskok Blažka na 5:8

Potěšilo nás

patří mezi současné místopředsedy další náměstek primátora Pavel Klega, poslanec a pražský radní Jiří Janeček, starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa
a první místopředseda ODS a starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Na pozici prvního místopředsedy by chtěli v Praze 9 i 10 dalšího náměstka primátora Pavla Klegu. Delegáti v Praze 9 na další místopředsedy nominovali starostku Újezdu nad Lesy Andreu Vlásenkovou a poslance
a radního hlavního města Jiřího Janečka. V Praze 10 dostal důvěru starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa a Blažek a v Praze 4 starosta Prahy 8 Josef Nosek,
zastupitel hlavního města Pavel Hurda a Vlásenková.
Sněm se bude zabývat i otázkou, zda by kongres celé strany měl být volební. K tomu vyzval Bém, když do médií řekl, že předseda ODS Mirek Topolánek by měl svůj mandát obhájit v tajné volbě. Kromě Prahy 11 se ale
k výzvě zatím žádný ze sněmů nepřipojil.

Zklamalo nás

Česká republika je připravena podílet se na konstrukci
nové architektury protiraketové obrany.

Faktické počínání KSČM neznamená bezprostřední
ohrožení demokratické společnosti.

Premiér Jan Fischer po setkání s americkým viceprezidentem Joe Bidenem, 23. 10. 2009

Ministerstvo vnitra odpovědělo na žádost senátorů
o zrušení KSČM, 4. 10. 2009

CEVROR E V UE

Primátor Pavel Bém stáhl vpředvečer volby náskok svého náměstka Rudolfa
Blažka v boji o předsedu pražské ODS. Důvěru dostal 9. listopadu od dvou
oblastních sněmů, Blažka naopak podpořili delegáti v Praze 4. Blažek v nominacích den před samotnou volbou vedl nad svým magistrátním šéfem
8:5. Změnu na postu předsedy si nepřejí v Praze 9 a 10, kde účastníci sněmu dali 9. listopadu svou důvěru Pavlu Bémovi. Naopak v Praze 4 se přiklonili k Rudolfu Blažkovi. Pro Rudolfa Blažka se zatím vyslovila Praha 1, 3, 4,
7, 8, 12, 13 a 14. Béma navrhly na předsedu Praha 5, 6, 9, 10 a 11. Jako
jediná nenavrhla žádnou nominaci Praha 2.
Většina oblastních sněmů se usnesla, že listopadový kongres ODS by
neměl být volební.
Kromě předsedy pražské ODS si účastníci regionálního sněmu zvolí také
místopředsedy, těch má pražská ODS v současné době pět. Kromě Blažka
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