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vitifex

M ae

mandam

S um

quitus bonfes Catque
confex mactam audam
temur pulis,

Bonfex nesi in suppli tatque conducon
hoculi privide inatum ine diem dessilica vid res viris meis bonsupi cientre
natque ilinvoc averce nocutuus horum
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et
duconveris obus adhuid conesimur
hac ta immore igituusus prissoltum
Patiurnum morati, Pati, o conscemnocci eristas dacitalis factum
aperur. Valabus, nontemus confecr
ioraelus hos cerissicia nonfitis es
mus omnitur la quam mium hus
hore furessentum re, vid det, consult
orest? Od re, nequid auc moltuidi
con ducipsedita disterr averei facips,
constra? Aci seris. Hebem mo essa
rece teatienatum ac ficuro, vatimis
aucturo ximilla se iae telles crissulem
more nihilic facrum tas cus mo nore
publium vehebatimmo iam in su incus
consil viu vem esimus nostra avoctenat patium autes sil us me det? Oris,
seniu movervi demniae ponvoltus
consimi hinatie ntrarte caedem, ses!
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos
endi si ses venihicis abefac timium
Paliam nonsu etri prorta ponduci
intudem fue ma, facerionscri suam
senduc
faucerid
curbiteremum
atum te, quod duconsultum proris.
Orudefecus fuiturs ad facio, vite
cla vit? Eludact atusquam nem,
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia
tis locchus obse considin duc res es!
Efaciem nerfecris, non serdiis hac
rem furei strudemqua ad sil ureceris
virmandam tem auciere pero, comaximaxim tem, tem optil hor los oc,
dum tus ia nimis, dem, nonum diem
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter
ad senatus conis convocae, comperf
econes tant. Rommoen atantia redo,
que dem inverist factu in ilis. Forum
te meniqua nimilientem maccipioris
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate,
merox sintemurbit; nimmoene in
seroravena, C. Muliis omne ces
acivideri in tur. Seremen aterfex num
autere vivenata, nocuppl inpraricaut
issenit; nore consin acrium periver
issulegit intim ductus videmenatum

Ex mantiae
actu vitifex
maximortusus
Nonit; C. Tum, senduc te ia rende nocum et quod conirmis? Nos
firmihica res virmandam publiam, st? Udet derentem dii potissi
conicum que estillesis horus labem, nes! Irium anum nost?
Pos dem, tia vis fatis, nosul tam obus endium inem atrum hum
tanterfecem es publibu sultorae adhuidi ussena nostam es

nos oc, fue ium mil vir auc re conos,
omnem pri, nos servilica in dii pra
rei tessese, us opultustrum praverf
entimus fici pero, que atque factus
aur ia me publiis, unc taliceris consisquem horum percerce re haliis. Epos
se acerdiendi cum pulum iu quid mum
pon ve, derfent erterevivis aveserriam
vatque talaben irideludam det practa,
qua de no. Mulocre corterisquam
perit. Ex mei teria nossula beffres
solus, sernis, quamdicaet viviveri se
con suluter dieniquide conscenam
se, opopoti lintent erfessimum tella
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam
Romactus clem ine iam untrudet
publis. Vatum oca; erentea pubitumus
bon intereo ce ius cus? Etrum que
maio, norum inum ium nos hoccis Ad
se arterena, Patilin imoruntili sci pondius pionfen denduc oripsen tustod
diem vivirmanum faciorsus, obuntes
senihi, inihillabis, tem ignatus, C.
Conscipio pore tem inteatum temedo,
C. Dit, num octuam iacerni fac rent.
M. Urnum mus et vis re contius
era arides nequerit, cesulto Catus
atilici emoves, por pere non suliur
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa
sul ut vit, con vernihicul ute avere,
consum nosultu vatis rei sum et L.
Mentienia pos cre, te nosteme norus,
nos teris acestem pota rei publis firit,
norte audeatus iampro elice condam,
scribus pricae egerfinatra, Catum
octorteati, contem maios invo, crei
poti, C. caperio acci publinterum nos
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit
L. Munulocchuis vere ips, condit no.
Maes se tum es estil vic tam audet; C.

Guludac tusuperei pris. Ad senimun
terimista resulisquo es caveniacerid
fachil hilissendam in dera di, silnerra
rei simei forunte mulibussunt re,
pes Multorum sto ma, patuspi
milicatorum ne confic red abesedi
ssediterica derum fue estis Catquo
hos ceris, us hae num il te morissi
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis.
Grartenatiae tum ses redeffrehem
intiurs ime hintem octu cononunc
rebus cupplis, non dit, note et notast
grae cortala rtereisum prox num
locchi, pres demuntr artius comnost
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis;
nos, utum Romnihilium hucoenatid
mihillego cer horum Romaximmolum
ne et, unum quam consid dium
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericendam inessenat, quam scrum optem
num, quit. con ventebu ntessenis patis
sillatis; elicaperem poritre befactante
orivir ublicer ipiocul ibusque adhuidervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun
testien
tenicap
erbit,
nostelis
nossiliquam vil hosulin aturei ceres
verit, nosulibus hum inc terios
bondam etis plingul vagil vessimis.
Lus, sed mo et rescrestam intium
ad conosus dum publin terit ferem
esidem dem, ublibuteris, ce num
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae,
estrei inatius nocritus, que inaturemei
era, sentum quidere sintem dite res!
Upimis. Go hos aliu eti sum omnorum fui perrivit, morures ilicae con
videffrest orum dicis, nonsimusula in
tam horites simis es? At poris sum
etelibusse consid morsum horei terio
et L. Satus, nos, que parissenihil ce
manum in tem dum incernum Patus
culin inatat, sce dit publie
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Bonfex nesi in suppli tatque conducon
hoculi privide inatum ine diem dessilica vid res viris meis bonsupi cientre
natque ilinvoc averce nocutuus horum
atum init, siditab efacchuit.
Moenius. Testesentiam atum et
duconveris obus adhuid conesimur
hac ta immore igituusus prissoltum
Patiurnum morati, Pati, o conscemnocci eristas dacitalis factum
aperur. Valabus, nontemus confecr
ioraelus hos cerissicia nonfitis es
mus omnitur la quam mium hus
hore furessentum re, vid det, consult
orest? Od re, nequid auc moltuidi
con ducipsedita disterr averei facips,
constra? Aci seris. Hebem mo essa
rece teatienatum ac ficuro, vatimis
aucturo ximilla se iae telles crissulem
more nihilic facrum tas cus mo nore
publium vehebatimmo iam in su incus
consil viu vem esimus nostra avoctenat patium autes sil us me det? Oris,
seniu movervi demniae ponvoltus
consimi hinatie ntrarte caedem, ses!
Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos
endi si ses venihicis abefac timium
Paliam nonsu etri prorta ponduci
intudem fue ma, facerionscri suam
senduc
faucerid
curbiteremum
atum te, quod duconsultum proris.
Orudefecus fuiturs ad facio, vite
cla vit? Eludact atusquam nem,
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia
tis locchus obse considin duc res es!
Efaciem nerfecris, non serdiis hac
rem furei strudemqua ad sil ureceris
virmandam tem auciere pero, comaximaxim tem, tem optil hor los oc,
dum tus ia nimis, dem, nonum diem
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter
ad senatus conis convocae, comperf
econes tant. Rommoen atantia redo,
que dem inverist factu in ilis. Forum
te meniqua nimilientem maccipioris
accipsentes crum convernit.
Ac virma, untebus re consinate,
merox sintemurbit; nimmoene in
seroravena, C. Muliis omne ces
acivideri in tur. Seremen aterfex num
autere vivenata, nocuppl inpraricaut
issenit; nore consin acrium periver
issulegit intim ductus videmenatum

Ex mantiae
actu vitifex
maximortusus
Nonit; C. Tum, senduc te ia rende nocum et quod conirmis? Nos
firmihica res virmandam publiam, st? Udet derentem dii potissi
conicum que estillesis horus labem, nes! Irium anum nost?
Pos dem, tia vis fatis, nosul tam obus endium inem atrum hum
tanterfecem es publibu sultorae adhuidi ussena nostam es

nos oc, fue ium mil vir auc re conos,
omnem pri, nos servilica in dii pra
rei tessese, us opultustrum praverf
entimus fici pero, que atque factus
aur ia me publiis, unc taliceris consisquem horum percerce re haliis. Epos
se acerdiendi cum pulum iu quid mum
pon ve, derfent erterevivis aveserriam
vatque talaben irideludam det practa,
qua de no. Mulocre corterisquam
perit. Ex mei teria nossula beffres
solus, sernis, quamdicaet viviveri se
con suluter dieniquide conscenam
se, opopoti lintent erfessimum tella
ocurbit, unum audam sedit.
Ecervivesi teme et L. Muliam
Romactus clem ine iam untrudet
publis. Vatum oca; erentea pubitumus
bon intereo ce ius cus? Etrum que
maio, norum inum ium nos hoccis Ad
se arterena, Patilin imoruntili sci pondius pionfen denduc oripsen tustod
diem vivirmanum faciorsus, obuntes
senihi, inihillabis, tem ignatus, C.
Conscipio pore tem inteatum temedo,
C. Dit, num octuam iacerni fac rent.
M. Urnum mus et vis re contius
era arides nequerit, cesulto Catus
atilici emoves, por pere non suliur
ia incla inte virmandamdi, uniciis, sa
sul ut vit, con vernihicul ute avere,
consum nosultu vatis rei sum et L.
Mentienia pos cre, te nosteme norus,
nos teris acestem pota rei publis firit,
norte audeatus iampro elice condam,
scribus pricae egerfinatra, Catum
octorteati, contem maios invo, crei
poti, C. caperio acci publinterum nos
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit
L. Munulocchuis vere ips, condit no.
Maes se tum es estil vic tam audet; C.

Guludac tusuperei pris. Ad senimun
terimista resulisquo es caveniacerid
fachil hilissendam in dera di, silnerra
rei simei forunte mulibussunt re,
pes Multorum sto ma, patuspi
milicatorum ne confic red abesedi
ssediterica derum fue estis Catquo
hos ceris, us hae num il te morissi
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis.
Grartenatiae tum ses redeffrehem
intiurs ime hintem octu cononunc
rebus cupplis, non dit, note et notast
grae cortala rtereisum prox num
locchi, pres demuntr artius comnost
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis;
nos, utum Romnihilium hucoenatid
mihillego cer horum Romaximmolum
ne et, unum quam consid dium
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericendam inessenat, quam scrum optem
num, quit. con ventebu ntessenis patis
sillatis; elicaperem poritre befactante
orivir ublicer ipiocul ibusque adhuidervius iam fui furnit.
Ota pos ia pervivere ad fac ocurnun
testien
tenicap
erbit,
nostelis
nossiliquam vil hosulin aturei ceres
verit, nosulibus hum inc terios
bondam etis plingul vagil vessimis.
Lus, sed mo et rescrestam intium
ad conosus dum publin terit ferem
esidem dem, ublibuteris, ce num
inat, nos, sulestrum cupio, Ti. Serae,
estrei inatius nocritus, que inaturemei
era, sentum quidere sintem dite res!
Upimis. Go hos aliu eti sum omnorum fui perrivit, morures ilicae con
videffrest orum dicis, nonsimusula in
tam horites simis es? At poris sum
etelibusse consid morsum horei terio
et L. Satus, nos, que parissenihil ce
manum in tem dum incernum Patus
culin inatat, sce dit publie
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hac ta immore igituusus prissoltum
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aperur. Valabus, nontemus confecr
ioraelus hos cerissicia nonfitis es
mus omnitur la quam mium hus
hore furessentum re, vid det, consult
orest? Od re, nequid auc moltuidi
con ducipsedita disterr averei facips,
constra? Aci seris. Hebem mo essa
rece teatienatum ac ficuro, vatimis
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Seniaedet dit. Ignonstrum qui pos
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intudem fue ma, facerionscri suam
senduc
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atum te, quod duconsultum proris.
Orudefecus fuiturs ad facio, vite
cla vit? Eludact atusquam nem,
nonsuli citricit ad consigit. Satum ia
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Efaciem nerfecris, non serdiis hac
rem furei strudemqua ad sil ureceris
virmandam tem auciere pero, comaximaxim tem, tem optil hor los oc,
dum tus ia nimis, dem, nonum diem
ur larbisulvite in sedii pris audeo, ter
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econes tant. Rommoen atantia redo,
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te meniqua nimilientem maccipioris
accipsentes crum convernit.
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merox sintemurbit; nimmoene in
seroravena, C. Muliis omne ces
acivideri in tur. Seremen aterfex num
autere vivenata, nocuppl inpraricaut
issenit; nore consin acrium periver
issulegit intim ductus videmenatum
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omnem pri, nos servilica in dii pra
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aur ia me publiis, unc taliceris consisquem horum percerce re haliis. Epos
se acerdiendi cum pulum iu quid mum
pon ve, derfent erterevivis aveserriam
vatque talaben irideludam det practa,
qua de no. Mulocre corterisquam
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sul ut vit, con vernihicul ute avere,
consum nosultu vatis rei sum et L.
Mentienia pos cre, te nosteme norus,
nos teris acestem pota rei publis firit,
norte audeatus iampro elice condam,
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octorteati, contem maios invo, crei
poti, C. caperio acci publinterum nos
perfent isultus intesilis.
Abutem quam esimant issendam con
senatre, aus? Bontra pra? Caterem ut
fatodinemus ausupie ntiemorum sedit
L. Munulocchuis vere ips, condit no.
Maes se tum es estil vic tam audet; C.

Guludac tusuperei pris. Ad senimun
terimista resulisquo es caveniacerid
fachil hilissendam in dera di, silnerra
rei simei forunte mulibussunt re,
pes Multorum sto ma, patuspi
milicatorum ne confic red abesedi
ssediterica derum fue estis Catquo
hos ceris, us hae num il te morissi
gnatus estis, nostrisum erivis, mortis.
Grartenatiae tum ses redeffrehem
intiurs ime hintem octu cononunc
rebus cupplis, non dit, note et notast
grae cortala rtereisum prox num
locchi, pres demuntr artius comnost
aut vidieribem tiam aucerfe rcesulis;
nos, utum Romnihilium hucoenatid
mihillego cer horum Romaximmolum
ne et, unum quam consid dium
acchui tatquis.
Oliis iusuliam demnirmis. Tericendam inessenat, quam scrum optem
num, quit. con ventebu ntessenis patis
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tenicap
erbit,
nostelis
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esidem dem, ublibuteris, ce num
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Upimis. Go hos aliu eti sum omnorum fui perrivit, morures ilicae con
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etelibusse consid morsum horei terio
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politolog

Dostává se Vám do ruky další číslo časopisu CEVRO Revue, které tentokrát
vychází formou speciálu hodnotícího
letošní podzimní komunální volby.
Vydání tohoto číslo našeho časopisu umožnila podpora dvou poslanců
Evropského parlamentu pana Oldřicha Vlasáka a paní Andrey Češkové
a samozřejmě také podpora frakce Evropských konzervativců a reformistů
(EKR) v Evropském parlamentu. Oldřich Vlasák a Andrea Češková také
do tohoto speciálu autorsky přispěli. Oldřich Vlasák jako předseda Svazu měst a obcí ČR zhodnotil ze svého

pohledu celostátní výsledek komunálních voleb. Andrea Češková, která řadu let pracovala jako zastupitelka
jednoho z pražských městských obvodů, se ve svém příspěvku zaměřila na
zhodnocení volebního výsledku v hlavním městě. Tematickou rubriku doplňují dva redakční materiály, v nichž
naleznete analýzu komunálních voleb
a také jejich srovnání s výsledky souběžně konaných senátních voleb.
Jak už se v našem časopise stalo
tradicí, souvisí se stěžejním tématem
čísla i rozhovor. Ten nám pro toto vydání poskytla jedna z vycházejících

hvězd ODS na úrovni komunální politiky – nový plzeňský primátor Martin Baxa.
Podobně „tematicky“ je laděna třeba i rubrika zahraniční inspirace, v níž
se odráží fakt, že komunální volby
v posledních týdnech proběhly kromě
České republiky i ve všech třech dalších státech tzv. Visegrádské čtyřky –
v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Na dalších stránkách časopisu, který se po hektickém „super-volebním“
roce vrací k pravidelné periodicitě, naleznete všechny Vaše oblíbené rubriky.
Přejeme Vám pěkné čtení

politika vážně i nevážně
I van L anger

Končí rok 2010 a s ním bilancování téměř dvouleté volební kampaně
proti Jiřímu Paroubkovi, rozhazovačné ČSSD, ale také novým soupeřům
v podobě TOP 09 a Věcí veřejných.
V červnových volbách se nám podařilo nemožné, porazit do té doby dominantního Jiřího Paroubka. Po relativně hladkém sestavení vlády a uvedení
záměrů přišly komunální volby a ztráta řady důležitých měst, na prvním
místě Prahy. Máme za sebou supervolební rok. Teď nás čeká rok nevolební,
a to je příležitost – povinnost zaměřit
se na jiný cíl, než je vítězství ve volbách
– ODS, její každodenní život, styl práce a komunikace uvnitř a navenek.
Na povolebním kongresu jsem uvedl několik bodů, které by měla ODS
udělat, aby byla nadále úspěšnou stranou. Jako první jsem zmínil udržení
a stabilizaci profesionálního aparátu
Hlavní kanceláře, které přinese tolik
potřebnou kontinuitu do práce ODS.
Se ziskem ministerských pozic totiž

Několik doporučení
ODS do roku 2011
vždy přichází úprk zaměstnanců i politiků do státních institucí a strana je
na čtyři roky postavena na vedlejší kolej. Všichni pak čekají, že jako mávnutím kouzelného proutku před volbami
zázračně ožije a získá další vítězství.
Tak tomu ale není! Je třeba dlouhodobě pracovat na budování značky ODS
a udržovat permanentní život uvnitř
členské základy. I srdce neustále potřebuje novou krev, aby správně fungovalo, a tak je tomu i s politickou stranou.
Kontinuální průzkumy, pravidelné analýzy, intenzivní komunikace. To
je další doporučení. ODS musí vědět,
kdo jsou její voliči a především, kdo
jsou ti, kteří v květnových volbách od
ODS odešli. A nebylo jich málo! Více
než 800 tisíc volilo jinou stranu než
ODS, nebo nevolilo vůbec. ODS se
musí ptát, kam odešli. Tomu by pak
měla přizpůsobit svoji politiku.
Třetí poznámka souvisí s financováním strany. Musíme se kromě jednorázového zvyšování příjmů před

volební kampaní zaměřit i na udržení dlouhodobé finanční stability.
I v tomto případě totiž platí, že peníze
až v první řadě, a bez nich jsou uvedená i dosud nevyřčená doporučení jen
prázdnými frázemi.
Budoucnost ODS závisí i na způsobu vedení strany. Každý z místopředsedů musí nést odpovědnost za určený
úsek činnosti a ze své práce se na příštím Kongresu zpovídat. Jednoznačné
rozdělení kompetencí uvnitř vedení je
základem jakéhokoliv smysluplného
fungování strany, která je rovněž firemní organizací svého druhu.
Abychom však dosáhli dalších volebních úspěchů, potřebuje naše strana především táhnout za jeden provaz, omezit hádky a vnitrostranické
půtky řešit výhradně na stranické
půdě. Nic nemůže být horšího než nejednotná, a tudíž nekompetentní strana v očích voličů.
Pokud ODS zmíněná doporučení
realizuje, úspěch nemůže nepřijít.

CEVROR E V UE

předseda CEVRO

3

téma

O ldřich V lasák

Komunální volby
2010 a pozice ODS
Letošní komunální volby nedopadly pro občanské demokraty
nejlépe. Dokazujete to jednoduché srovnání procenta hlasů,
které ODS získala letos a v komunálních volbách před čtyřmi
lety. V roce 2006 kandidáty občanských demokratů podpořila
více než třetina voličů a ODS jasně vyhrála s 36 % odevzdaných
hlasů. Letošní komunální klání v tomto ohledu přineslo propad
o polovinu a ODS volilo jen něco přes 18 procent voličů, kteří se
dostavili k volebním urnám.

ODS se díky tomu poprvé od roku
1994 (tedy vlastně od svého vzniku)
nestala nejsilnější stranou v komunálních volbách. O necelé procento hlasů více totiž získala ČSSD, která poprvé takto výrazně uspěla v komunálních
volbách. Malou útěchou je, že ODS
získala nejvíce mandátů z politických
stran. Tradiční bašty ODS padají jedna za druhou. Přede dvěma lety padla
„modrá“ pevnost v podobě krajských
zastupitelstev, letos došlo k témuž nejenom v Senátu, kde se to tak trochu
očekávalo, ale také na úrovni obcí
a měst. Nechci snižovat důležitost krajů a Senátu, ale osobně považuji význam komunální úrovně za klíčový
pro budoucnost každé politické strany. Z obcí a měst se totiž mohou rekrutovat noví politici pro vyšší úrovně.

Nejvíce viditelnou ztrátou pro ODS
se stal výsledek v hlavním městě Praze. Zde ODS z výlučné pozice v podobě absolutní většiny padla až na druhé
místo za TOP 09. Pravicová konkurence zde po sněmovních volbách vyhrála i v magistrátních volbách. V Praze už tedy neplatí, že zde občanští
demokraté automaticky vítězí. ODS
sice neobhájila první místo v souboji
o magistrát, ale uhájila řadu významných městských obvodů. Ve zkratce
se dá napsat, že obvody, o jejichž vedení neproběhla v médiích série afér
nebo pseudoskandálů, zůstaly v rukou
ODS. Naopak obvody často propírané
v médiích přinesly pro ODS větší propady a až druhá místa za TOP 09.
Statutární města –
zachrání je koalice?

CEVROR E V UE

Neobhajitelná pozice
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Samozřejmě platí, že navázat na výsledky z roku 2006 bylo velmi obtížné.
Tehdy totiž občanští demokraté zejména na úrovni měst dosáhli výsledku,
který se už asi nikdy nebude opakovat.
ODS se v tehdejších volbách stala nejsilnější stranou ve všech 13 krajských
městech a v 19 ze 23 statutárních měst
(mimo Most, Havířov, Frýdek-Místek
a Karvinou), v 56 z 68 okresních měst
a ve všech „číslovaných“ pražských obvodech. Voliči navíc karty rozdali tak,
že v drtivé většině velkých měst mohla
ODS sestavit koalice bez účasti levice.
Takováto pozice byla samozřejmě jen
velmi těžko obhajitelná. Podívejme,
jak vše dopadlo letos.

Na úrovni největších měst – krajských
a dalších statutárních – byla prohra
ODS v komunálních volbách rovněž
velmi viditelná. Tato úroveň byla dlouhodobě výkladní skříní výsledků ODS.
Jenže letos se mnohé změnilo i v největších městech. Jediným vítězem
z řad ODS se v rámci krajských měst
stal Martin Baxa, kterého ODS nominovala jako kandidáta na plzeňského
primátora. Oproti „modré“ Plzni stojí sedm „oranžových“ krajských měst,
v nichž vyhrála ČSSD, Praha a Zlín,
kde nejvíce hlasů získala TOP 09,
a Karlovy Vary a Liberec, kde nejvíce
uspěla nezávislá místní uskupení.
Bohužel podobný obraz nabízí
i pohled na úroveň statutárních měst.

poslanec EP, předseda Svazu
měst a obcí ČR

Vedle zmíněné Plzně už ODS zvítězila pouze v Teplicích, Kladně a Mladé
Boleslavi. Zdůraznit je třeba zejména
úspěch Jaroslava Kubery v Teplicích,
kde ODS nejenom obhájila vítězství,
ale znovu bude moci vládnout sama,
protože získala nadpoloviční většinu v zastupitelstvu města. Komunální politik ODS může viditelně a dlouhodobě uspět i v tradičně levicovém
kraji…
V rámci statutárních měst je převaha ČSSD ještě výraznější než u krajských metropolí. Oproti čtyřem modrým městům stojí čtrnáct oranžových,
pět v rukou místních nezávislých a dvě
s vítězstvím TOP 09. Výsledek se zrcadlově obrátil: před čtyřmi lety jsme
nevyhráli ve čtyřech statutárních městech, zatímco letos jsme jen ve čtyřech
uspěli.
Jako překvapení voleb se může určitě jevit fakt, že i v rámci největších
měst republiky se projevil vzestup nezávislých uskupení. Jedná se většinou
o uskupení inklinující k pravici, ale už
se objevují i regionální a místní hnutí
levicové orientace, jako jsou třeba Severočeši.cz.
Ústup občanské demokracie z pozic v největších městech naštěstí
zmírnil způsob, jakým byly sestaveny radniční koalice. Kvůli rozštěpení
pravicových hlasů mezi ODS, TOP 09
a nezávislá místní uskupení došlo
v mnoha i velkých městech k situaci,
kdy sice ČSSD získala nejvíce hlasů,
ale středopravice mohla s nezávislými sestavit většinovou koalici na radnici a obsadit radu města. Najdou se
ovšem případy, kde přes početní možnost tento scénář nebyl naplněn. Například v mém domovském Hradci
Králové TOP 09 rozbila pravicovou
spolupráci.
Města – vysvědčení pro
starostu a volba pro změnu
V případě měst menších, než jsou statutární a krajská, je výsledek natolik
různorodý, že není lehké najít jednoznačné hodnoticí charakteristiky.

téma

Malé obce – nezávislí starostové
Stabilní výsledek mají nejmenší obce
a také staronová kategorie městysů.
V těchto nejmenších obcích platí, že
komunální politiku ovládají jednotlivá
uskupení nezávislých či dokonce jen
jednotliví nezávislí kandidáti. Na této
úrovni se toho proto ani letos mnoho
nezměnilo.
Tolik k základní analýze výsledků
v obcích různé velikosti. Nyní se podívejme na příčiny, které vedly k výsledku ODS v těchto komunálních
volbách.
Dva roky kampaně
Volební kampaň byla poznamenána
celostátní politikou, což se už během
posledních dvou let, kdy země prožívá permanentní volební kampaň, stalo normou. Zejména ČSSD se pokusila senátní volby znovu postavit
veřejnosti jako referendum o vládních reformách a úsporných opatřeních. Kampaň k senátním volbám pak
samozřejmě měla vliv i na komunální
klání. ODS oproti tomu hrála celostát-

ní linku v podobě apelu na voliče, aby
podpořili nutné reformy, ale na místní úrovni se více snažila akcentovat lokální témata. Pochopitelně ODS, která dosud vládla na radnicích „skoro
všude“, musela zejména obhajovat své
kroky v čele měst a obcí. Podařilo se jí
to ale jen v omezené míře, jak ukazují souhrnné výsledky. Proti ODS navíc
stálo mnoho kandidátek jen prázdně
volajících po boji s korupcí na radnicích. Vzhledem k pozici ODS na radnicích ovšem tento protikorupční boj
a boj proti „dinosaurům“ přímo či nepřímo mířil hlavně na ODS, a to s tímto musela ve volební kampani také vyrovnávat. Položme si proto otázku, co
výsledky zejména ovlivnilo?

munálních politiků ODS bylo na radnicích měst a obcí dlouhé roky. Pravice – nejprve OF a potom hlavně ODS
– ovládala radnice většiny měst skoro
dvacet let. Není tedy divu, že část voličů nyní chtěla změnu. Jistě je v tom
podpořila i nálada z jarních sněmovních voleb, v nichž nastoupily na politickou scénu dvě nové strany, a trendem se stalo preferenční hlasování.
Totéž platilo i na podzim, kdy ale nové
strany čelily ještě navíc „útokům“ malých komunálních kandidátek. A právě ty se staly hlavním vítězem voleb ve
městech, kde ODS čelila aférám nebo
vnitřní nejednotě.

Vládní škrty

V rámci ODS totiž tentokrát v mnoha městech a obcích kandidovali bývalí členové ODS proti své původní
straně. Vzniklé vnitrostranické rozkoly přinesly pokles důvěryhodnosti
ODS. Takto vzniklé vzdorokandidátky v kampani téměř výhradně útočily
na ODS a samozřejmě se to projevilo i na volebním výsledku. V místech,
kde ODS výrazně poškodily různé
aféry, pak byl výsledek většinou velmi špatný a vzdorokandidátky slavily o to větší úspěch. Jinde se naopak
ODS podařilo i proti vzdorokandidátkám uspět.
Co si může ODS z letošních výsledků vzít, aby se poučila pro budoucí komunální volby? Jednoznačně už neplatí, že komunální úroveň
je doménou ODS. Občanští demokraté musí nyní hledat kandidáty,
kteří své spoluobčany jednoznačně
osloví, protože značka ODS již na vítězství nemusí stačit. Přizpůsobit se
tomu musí i politika ODS na radnicích. Reakce na různé aféry v řadách našich komunálních zastupitelů musí být tvrdší, protože veřejnost
je nyní daleko vnímavější než v minulosti. Na kom ulpí podezření, musí
alespoň do svého očištění zvážit další
působení v komunální politice. Zvážit musíme i to, jak vytvářet naše komunální kandidátky a jak nakládat
s dosavadními starosty a primátory.
Rozcházet se s nimi ve zlém může
být totiž pro volební výsledek velmi
poškozující.
Za čtyři roky půjdeme na mnoha
místech do komunálních voleb z opozice nebo z pozice slabší strany v zastupitelstvu. Nemůžeme se tím ale
nechat ukolébat a musíme se poučit
z letošního výsledku. Jedině tak bude
do budoucna platit, že ODS může
znovu dominovat na radnicích našich
měst a obcí.

Nepopiratelný se jeví vliv vládní politiky. ODS se vrátila do čela vlády v době
ekonomické krize, kdy musí řešit deficit veřejných finančních prostředků.
Nešťastné, ale ústavně nevyhnutelné
načasování komunálních voleb těsně po debatě o rozpočtu samozřejmě
vedlo k tomu, že se v kampani jedním
z klíčových témat stala politika vládních škrtů a plánované snížení platů
státních zaměstnanců. Soupeření na
pravici mezi ODS a TOP 09 ovlivnilo
prezentaci škrtů směrem k veřejnosti a nahrálo ČSSD. ODS naštěstí dokázala ve volbách jasně odrazit pokus
TOP 09 stát se nejsilnější pravicovou
formací, ale nejednota na pravici pomohla levici etablovat se na komunální úrovni jako nikdy před tím. Nezbývá než se z toho poučit před krajskými
volbami v roce 2012.
Levicová mobilizace
To, že při volební účasti podobné jako
před čtyřmi lety uspěla výrazně ČSSD,
dokazuje, že část tradičních pravicových voličů zůstala tentokrát doma
a nahradili je ti, kteří volili v krajských
volbách 2008 a tehdy přivedli do všech
hejtmanství sociální demokraty. ČSSD
se tedy bohužel opět podařilo postrašit vládní politikou či lépe řečeno jejím
zkresleným výkladem tradiční levicové
voliče, kteří přišli ke komunálním volbám, kam většinou nemíří. Nově tedy
platí, že voliči ČSSD už chodí v dostatečné míře volit i při komunálních
a krajských volbách. I to je varování
pro rok 2012 i příští komunální volby.
Touha po změně
Další vliv na volební výsledek můžeme
najít ve faktu, že mnoho starostů a ko-

Vzdorokandidátky
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Připomeňme, že na úrovni okresních
měst dokázala ODS, kromě již uvedených měst, získat pozici nejsilnější
strany již jen v Berouně, Rakovníku,
Klatovech, Rokycanech, Litoměřicích, Lounech, Jablonci nad Nisou,
Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Pelhřimově v Čechách. Na Moravě ODS vyhrála jen města Uherské
Hradiště, Vsetín a Nový Jičín. Místo
56 okresních měst jsme nyní vyhráli
jen v 18 z celkového počtu 68 okresních metropolí.
Úspěchy v těchto městech měly
dvě základní příčiny: opravdu oblíbené starosty za ODS (uveďme třeba Trutnov nebo Uherské Hradiště)
nebo útok z opozice (například Jablonec Nad Nisou nebo Rychnov nad
Kněžnou) nebo z pozice strany, která nedrží funkci starosty a nenese proto hlavní odpovědnost za chod města
(například Vsetín).
I na úrovni měst této velikosti
o mnohém rozhodnou koaliční jednání, v nichž existuje možnost výsledky
ve prospěch ODS korigovat stejným
způsobem jako u měst největších.
Obecně pak platí, že na úrovni měst
převážila snaha po dvaceti letech vyměnit stávající městská vedení, z čehož
profitovala zejména sociální demokracie, která byla po roce 2006 na mnoha
místech v opozice, nebo nezávislá místní sdružení, z nichž část dokonce nově
vznikla speciálně pro tyto volby.
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Vyhrála volby
v Praze opravdu
TOP 09?
Volby v Praze byly celostátně komentovány jako jednoznačná
porážka ODS a vítězství TOP 09. Nejen konečné složení radnic však
dokazuje, že tomu bylo trochu jinak.
Stačí si sečíst výsledky ze všech městských částí a „velké radnice“ a zjistíme, že vítězem se stala ODS. Získala
379 mandátů, zatímco TOP 09 pouze 242. Na součet hlasů porazila občanská demokracie „topku“ o zhruba 400 tisíc hlasů. Stejný výsledek
dostaneme, i pokud si prohlédneme
počet vítězství v jednotlivých městských obvodech – ODS získala nejvíce hlasů v devětadvaceti z nich, zatímco TOP 09 pouze v sedmi. Že je
ODS stále nejzavedenější stranou na
pravici, dokazuje i fakt, že její kandidátka chyběla pouze ve čtyřech částech Prahy, jinak se všude ucházela
o hlasy voličů a pokaždé získala alespoň jeden mandát. TOP 09 naproti tomu chyběla v patnácti případech
(v dalším případě kandidoval pouze
celostátní partner TOP 09 Starostové a nezávislí) a ve dvou dalších si nepřipsala ani jedno křeslo v zastupitelstvu.

zení pouze deseti městských obvodů
a starostuje pěti z nich.
Zajímavé srovnání přináší i pohled
na koalice, které obě zkoumané strany
sestavily spolu s ČSSD, z nichž ta celopražská byla často kritizována. Zatímco ODS jako nejsilnější strana koalice
spolupracuje se sociální demokracií
v desíti případech z šestnácti, TOP 09
si jako lídr koalice vybrala ČSSD za
svého partnera ve třech z pěti případů, což v obou případech činí zhruba 60 %. Celkově ODS spolupracuje
s ČSSD na stejném počtu radnic, tedy
deseti, zatímco TOP 09 přibrala ještě další dva obvody, v nichž je slabším
partnerem, a je tedy na pěti (procentuálně vyjádřeno z celkového počtu
koalic to činí 56:50). Znamená to, že
ODS rozhodně není jedinou stranou,
která by uzavírala koalice se sociální
demokracií, a že tak činí v prakticky
stejné míře jako TOP 09. Kritika velké koalice na „velké“ radnici je tedy
do velké míry neoprávněná.

Starostové a počet koalic
Koalice bez vítězných stran
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Dalším kritériem úspěšnosti strany
je počet koalic, které se stranám podařilo sestavit, a starostů, kteří usednou v čele městských částí. Vezmemeli v úvahu dvaadvacet „číslovaných“
obvodů a celou Prahu, kde se skládají
městské rady, sedí ODS na osmnácti
radnicích a v šestnácti z nich má i starostu, zatímco TOP 09 má vliv na ří-
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Další pohled, který nám nabízí volební statistika, jsou radnice, kde nevládne vítězná strana. Opět tu totiž
musíme demýtizovat mediální interpretaci, že „zlá“ ODS vyřadila v Praze z koalice „hodnou“ TOP 09. Podíváme-li se totiž znovu na úroveň
městských obvodů, zjistíme, že vítěz-

A ndrea Č ešková
poslankyně ODS v EP

ná strana nevládne ve třech obvodech
(magistrátní + dva městské obvody),
přičemž ve dvou případech je spoluviníkem i TOP 09. Právě ona totiž uzavřela koalici s ČSSD, Věcmi veřejnými a nezávislou kandidátkou na Praze
20 a 21 a vyřadila vítěznou stranu ze
hry. V jednom případě to dokonce
byla ODS, se kterou TOP 09 mohla na
Praze 21 sestavit většinovou koalici.
To nás přivádí i k dalšímu kritériu, a to počtu radnic, kde ODS, resp.
TOP 09 zvolila raději spolupráci s levicí, než aby sestavila ideově kompaktní koalici s pravicovou stranou.
U obou stran opět docházíme k podobnému poměru – u ODS šlo takovou vládu sestavit ve všech, tedy deseti
případech, u TOP 09 u čtyř z pěti. Stěžuje-li si tedy někdo na vládu pravice
se sociální demokracií, neměla by to
rozhodně být TOP 09.
Jak lze zmíněná čísla shrnout? Česká republika má 6200 obcí, 133 měst
nad 10 tisíc obyvatel, 24 statutárních
měst, 14 krajských. Každé z nich má
lokální specifika, různé vztahy s politickými konkurenty, jiné důvody spolupráce. To dokazuje třeba i skutečnost, že na řadě míst v Praze ODS
spolupracuje s TOP 09, přestože mohla zvolit i spolupráci se sociální demokracií, jak je tomu v řadě jiných obvodů. Spolupráce ODS s ČSSD je tak
i dílem jednání místních představitelů TOP 09. Odsuzovat tedy na základě dojmu jeden typ koalice, který rozhodně v Česku není většinový a není
ani výsadou ODS, je krátkozraké. Posuzovat koalice bychom měli až na
základě jejich výsledků, nikoliv ještě
před pomyslným úvodním hvizdem.

Toto číslo CEVRO Revue vyšlo
s podporou poslankyně Evropského
parlamentu Andrey Češkové.

téma

P etr S okol
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Překvapivé počty
Vezmeme-li za základ analýzy města větší než 10 tisíc obyvatel, najdeme jich v celé České republice 133.
V „uzavřených“ 131 městech (vyjma Českého Těšína a Krupky, kde
se volby opakují) zasedli společně
modří a oranžoví radní v 54 případech. Jenže toto číslo se bude jevit
jinak, když připomeneme, že v takřka třetině z nich (16) s nimi na radnici sedí i radní za TOP 09. „Čistou“
velkou koalici bez dalších partnerů
dokonce ODS a ČSSD uzavřely jen
v 10 městech ze 131 sledovaných.
V ostatních 44 případech jsou ODS
a ČSSD součástí širší koalice, což je
často způsobené velkou rozdrobeností městských zastupitelstev. Tato
rozdrobenost vzniklá díky úspěchu
místních, nezávislých hnutí se dokonce jeví jako jedna z hlavních příčin,
proč se strany s odlišnými programy,
jako jsou ODS a ČSSD, musely často
sejít v radniční koalici.
Má smysl také tyto široké pravolevé koalice označovat za „velké“? Spíše ne, protože pak by logicky platilo,
že velkými koalicemi musí být i pravolevá spojenectví, v nichž spolu zasedly
ČSSD a TOP 09.
A platí aspoň, že modro-oranžových spojenectví je letos více než v minulosti? Nikoli. Před čtyřmi lety jich
bylo ve sledovaných městech 55 a před
osmi lety dokonce 65. Dnes tedy víme,
že koalic ODS s ČSSD bude méně než
ve zmíněných letech. Jednoznačně tak
platí, že letošní koaliční vyjednávání
na úrovni měst se nijak výrazně neliší
od situace před čtyřmi a osmi lety a letošní komunální volby proto v tomto
ohledu nejsou výjimečné.
Méně velkých koalic
Pod vlivem silně medializované situace v Praze nebo v Brně by mohl vzniknout dojem, že koalice ODS s ČSSD
častěji „rostou“ alespoň ve velkých
městech. Porovnáme-li ale fakta v největších (statutárních) městech, zkla-

Velkých koalic
ve městech ubylo
Kdo čte v posledních dnech noviny, musí nabýt přesvědčení, že
hlavním vítězem nedávno konaných komunálních voleb se nestala
žádná ze stran, ale „zlo“ v podobě velkých koalic. Za velké koalice
se přitom paušálně označují spojení ODS a ČSSD, což nemusí být
úplně správné, protože zmíněné strany jsou sice největšími
subjekty na celostátní úrovni, ale v mnoha městech to neplatí.
meme opět zastánce názoru o neobyčejné „úrodě“ velkých koalic.
Ve statutárních městech je totiž
koalic ODS s účastí ČSSD letos méně
než v minulých letech. Obě strany jich
ve statutárních městech uzavřely jedenáct, zatímco před čtyřmi nebo osmi
lety jich v obou případech strany uzaKomunální koalice nejčastěji odrážejí místní poměry. Obtížně lze také
srovnávat program, který se ve městech realizuje, s koaličním vládnutím
v celostátní vládě.
vřely dvanáct. Rovněž v největších
městech proto platí, že koaliční vyjednávání probíhala podle podobného
scénáře jako při předcházejících komunálních volbách a na politický svět
se nelze dívat jen optikou Prahy nebo
Brna.
Třicet případů TOP 09 + ČSSD
Lídři TOP 09 v posledních dnech rádi
kritizují pražskou koalici bez jejich zastoupení. Jako argument přitom používají, že se pravicová ODS „nemorálně“ spojila s levicovou ČSSD. To
nabízí pokušení posvítit si také na topkaře a zjistit, zda se jejich strana dokázala koalic s levicovými stranami vyvarovat. Ve zmíněných 131 městech nad
10 tisíc obyvatel se jí to ale překvapivě
moc nepovedlo. Na dvaceti devíti radnicích totiž zasednou topkaři v radě
se sociálními demokraty. Vzhledem
k faktu, že TOP 09 získala v komunálních volbách zhruba polovinu hlasů
ve srovnání s ODS, je toto číslo srovnatelné s počtem modro-oranžových
spojenectví.

Navíc „čistých“ „top-velkých“ koalic, v nichž sedí topkaři se sociálními
demokraty bez ODS napočítáme třináct.
Najdeme je třeba v Novém Jičíně,
kde se raději spojila s ČSSD a KSČM,
než aby uzavřela spojenectví s vítěznou ODS. Podobně zahodili pravostředové koalice a raději se spojili
s ČSSD třeba topkaři v Rokycanech
nebo se o to neúspěšně pokusili v Plzni. TOP 09 navíc s ČSSD, ale bez ODS
vládne v řadě velkých měst – třeba
v Českých Budějovicích, Pardubicích
nebo Novém Jičíně.
Trochu jiné volby
Obecně se letos potvrzuje, že komunální úroveň nelze mechanicky srovnávat s celostátní politickou scénou.
Výsledky komunálních voleb nikdy nezasahovaly do celostátní politiky. Nebylo tomu ani v roce 2002, kdy v Praze
fungovala velká koalice ODS–ČSSD
(mimochodem s účastí dnešního pražského šéfa TOP 09 Laudáta) a kdy
ve vládě zasedaly ČSSD, KDU-ČSL
a US-DEU.
Komunální koalice nejčastěji odrážejí místní poměry. Obtížně lze také
srovnávat program, který se ve městech realizuje, s koaličním vládnutím
v celostátní vládě. Zapomenout ovšem
nelze ani na to, že v pravici letos hráli
velkou roli kandidáti, kteří před volbami opustili své mateřské strany a bojovali pak s nimi mnohdy nevybíravými
prostředky o stejné voliče. To vše přispělo k tomu, že obě pravicové strany
v některých městech vstoupily do koalic s ČSSD, a to vzhledem k jejich síle
ve srovnatelném počtu případů.
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šéfredaktor CEVRO Revue,
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Martin Baxa / Jiná cesta než
koalice s ČSSD nebyla

Martin Baxa (*1975)
• primátor města Plzně
• předtím radní pro kulturu
a středoškolský učitel
Byl jste primátorem Plzně zvolen teprve
před pár týdny. Jak se cítíte?

Být primátorem pro mne znamená zodpovědnost a zároveň radost. Je
to pro mne naprosto nová zkušenost.
Seznamuji se s úřadem, kolegy, nahlížím „pod pokličku“. Můj program je
velmi různorodý, setkávám se s množstvím lidí a mám dobrý pocit, protože
cítím, že většině z nich na Plzni záleží
stejně jako mně. Začíná pro nás další
období tvrdé práce. Ve volební kampani jsme dali Plzeňanům sliby, které
hodláme splnit. Je před námi mnoho
významných projektů, které chceme
uvést v život.

CEVROR E V UE

Jste nejmladším primátorem Plzně. Kudy
vedla vaše cesta do politiky?
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První impulzem byly nepochybně
události roku 1989 a rozdělení federace v roce 1992. V té době jsem dospíval
a vnímal jsem to možná až překvapivě
silně. Vždy jsem se chtěl aktivně zapojovat do toho, co se děje okolo mne,
a pravicové myšlenky jsou mi blízké.
Proto jsem se nejdříve podílel na činnosti plzeňských Mladých konzervativců a pak jsem v roce 1999 vstoupil
do ODS. Zapojení do veřejného života považuji za velmi důležité. Jestliže chcete měnit věci k lepšímu, musíte to odpracovat. Proto jsem v roce
2004 úspěšně kandidoval v krajských
volbách a byl jsem zvolen krajským
radním pro kulturu, v roce 2008 jsem
se stal jako opoziční zastupitel předsedou výboru pro vzdělávání krajského zastupitelstva. Zároveň jsem jako
zastupitel působil i v městském obvodu Plzeň 3. Potom padl návrh, abych

se stal lídrem kandidátky ODS do letošních komunálních voleb. Tuto nabídku jsem přijal, považoval jsem ji za
čest, výzvu a za možnost, jak prosazovat své nápady, jak Plzeň dále měnit
a posouvat k lepšímu.
Plzeň byla jediným krajským městem, kde
ODS vyhrála. Měli jste speciální recept?

Vedli jsme kampaň slušně a věcně. Troufám si říci, že jsme naše voliče
oslovili propracovaným a koncepčním
programem, který nestaví vzdušné
zámky, ale je reálné ho splnit. Navíc
jsme se rozhodli nejít cestou konfrontace a osobních výpadů, byť naši političtí konkurenti na tento koncept vsadili. ODS v Plzni také v posledních
letech vládla a byla to vláda pracovitá.
Plzeň se úspěšně rozvíjí a její obyvatelé to vědí. Na druhé straně samozřejmě fakt, že ODS v Plzni vládla mnoho
let, mohl voliče obzvláště v letošním
roce, kdy volání po změnách znělo
velmi silně, také ovlivnit. Proto jsme
vsadili na kontaktní pozitivní kampaň,
na setkávání s lidmi a na vysvětlování našeho volebního programu, který
v mnohém navazoval na to dobré, co
se už ODS v minulosti v Plzni podařilo
udělat. Navíc ODS představila kandidátku, na které se představili jak zkušení politici, tak i úplně nové tváře.
ODS v Plzni volby vyhrála. A dohodla se na
velké koalici s ČSSD…

Plzeň je jediné krajské město, kde
jsme zvítězili. Sociální demokraté
skončili na druhém místě za ODS. Po
tom, co menší pravicové strany v čele
s TOP 09 prohlásily, že s ODS jednat
nebudou a chtějí vládnout s levicí, nebyla pro ODS jako vítěze voleb jiná
cesta, jak prosazovat náš volební program a měnit i nadále Plzeň k lepšímu. Nemůžeme a nechceme se vzdát
zodpovědnosti za budoucí vývoj Plzně. Věřím, že to naši voliči pochopí.
Co obsahuje koaliční smlouva? Na čem jste
se domluvili?

Shodneme se na zásadních věcech, které jsou pro plnění progra-

mu ODS důležité. Shodli jsme se na
tom, že chceme město dobře spravovat tak, aby se dále harmonicky rozvíjelo. Chceme společně dbát o účelné
využívání majetku města, aby sloužil
občanům. Budeme zlepšovat dopravu, životní prostředí, bezpečnostní situaci a sociální péči. Zaměříme se i na
možnosti trávení volného času, výchovu a vzdělávání a na podporu kultury. Velkou pozornost budeme věnovat
přípravě na rok 2015, pro který město Plzeň získalo titul Evropské hlavní město kultury 2015. Shodli jsme se
i v tom, že jednou z klíčových priorit
hospodaření města bude vyrovnaný
rozpočet. V současné době připravujeme programové prohlášení, které
bude rámcem naší práce v Plzni.
Kterým směrem by se podle vás měla Plzeň vyvíjet?

Chtěl bych, aby byla Plzeň moderním, sebevědomým, bohatým a kulturním městem, které je pro své občany dobrým a bezpečným místem pro
život i pro práci a podnikání.
Jak vnímáte současnou ODS?

Myslím si, že v ODS nastala velká
změna s nástupem Petra Nečase. Věřím, že tyto změny vnímají lidé pozitivně. Já osobně ano a bylo pro mne
velmi povzbuzující, když mne Petr
Nečas přijel podpořit v rámci volební
kampaně před komunálními volbami.
Navíc změna, kterou přinesl kongres
ODS, možná byla i takovým impulzem k mé kandidatuře na primátora
Plzně.
Původní profesí jste středoškolský učitel.
Co si můžete z tohoto povolání přinést do
politiky?

Učitelské povolání mne naučilo způsobu vysvětlovat věci tak, aby
bylo přesně jasné, jak to myslím. Podle mne je to potřebné i v politice. Aby
lidé věděli a měli přesné informace
o tom, jak jejich volení zástupci pracují. Také mě to naučilo systematičnosti,
soustavné práci a řádu ve věcech. To
jsou věci, které jsou určitě užitečné.

hydepark

starosta Uničova

Počátkem roku 1953 přetrvávaly v Československu ekonomické problémy,
způsobené trojími cenami vázaného,
volného a černého trhu. V okolních
zemích již došlo ke zrušení přídělového systému, československé vládnoucí kruhy se tomuto kroku dosud
vyhýbaly. Samotné odstranění přídělového systému hrozilo prudkým zvýšením poptávky po všech druzích zboží, kterých se však na trhu nedostávalo.
Proto byla určena cesta nahrazení dosavadní měny měnou novou za současné změny všech maloobchodních cen
způsobem, který měl zabránit nekontrolovaným nákupům. Poptávka měla
být omezena prostřednictvím snížení
příjmů obyvatelstva a následným snížením objemu peněz v oběhu.
Vznik jednotek Vnitřní stráže
Vnitřní stráž jako složka ministerstva
vnitra byla vytvořena na základě usnesení Politického byra ÚV KSČ koncem března 1952. Mezi její úkoly měla
mimo jiné patřit ostraha průmyslových
objektů, střežení pracovišť odsouzených osob a spoluúčast na likvidaci
kontrarevolučních akcí. Do konce října byl vyškolen velitelský kádr a 1. listopadu narukovalo k Vnitřní stráži téměř 8000 branců. Po ukončení výcviku
se jednotky koncem ledna 1953 přesunuly na místa určení a 3. února bylo
zahájeno střežení objektů.
Vnitřní stráž v Plzni
Plzeňskou Škodovku – Závody V. I. Lenina střežila 19. rota 3. praporu pod velením nadporučíka Járy. Uvnitř závodu
se nacházely dvě strážnice, z nichž byly
stráže zaváděny na stanoviště. Jednotvárná služba byla občas ozvláštněna
zadržením pracovníků podniku, snažících se o zcizení různého materiálu.
Ohlášení měnové reformy
a aktivizace roty
Stereotyp vojenského života narušilo
vyhlášení měnové reformy. 30. května

57. výročí měnové
reformy a zásahu
složek MV v Plzni
ve večerních hodinách ohlásil předseda vlády Viliam Široký přes předchozí
ujišťování prezidenta Antonína Zápotockého nepopulární rozhodnutí vlády.
1. června ráno svolal politruk poručík Pazdera vojáky-komunisty a podal
neurčitou informaci, že ohlášení reformy vyvolalo nepokoje ve městě. Poté
byla jednotka převezena do centra
města. V průběhu přesunu bylo vojákům, sedícím na korbách pod plachtami zřejmé, že na vozy jsou podnikány
útoky. V ulicích byly tisíce lidí a rychlá jízda nebyla možná, proto k budově
krajského soudu auta dojela na prázdných pneumatikách.
Budova krajského soudu
Vojáci byli velitelem roty odvedeni
bočním vchodem na dvůr, kde mohli
vidět zničené soudní spisy a demolovaný nábytek. V budově byla rozbitá
okna a zničené zařízení, v některých
místnostech hořel oheň. Úkolem jednotky bylo vyčištění budovy od demonstrantů. Bylo zadrženo několik
desítek lidí, kteří byli internováni ve
sklepní místnosti. Poté byl zajištěn
hlavní vstup proti útoku davu zvenčí.
Náměstí Republiky
V odpoledních hodinách jednotka opustila budovu soudu a vojákům
bylo rozkázáno jít do ulic agitovat,
předtím však odevzdali ostrou munici.
Brzy však vyšla najevo pošetilost tohoto rozkazu a vojáci byli staženi zpět do
soudní budovy.
Na šestnáctou hodinu byl ohlášen
pochod škodováků do centra. Jednotce byl dán příkaz po skupinách střežit ulice a zabránit demonstrantům ve
vstupu na náměstí Republiky. Tisícihlavý zpívající dav s dětmi v čele lehce protrhl vzniklé živé řetězy. Došlo
i k odzbrojování vojáků a ničení zbraní. Paralyzovaná jednotka se raději
stáhla zpět do soudní budovy. Večer
se situace zklidnila a většina demonstrantů se rozešla. Toho využilo vojsko
a rozmístilo na náměstí pěchotní děla.

Příslušníci bezpečnosti lehce pozatýkali zbývající skupinky protestujících
a vojáci strávili noc střežením strategických objektů.
Jediné výstřely
Oficiální zprávy uvádějí, že ke střelbě
ze žádné strany nedošlo. Skutečnost je
však jiná – jeden z vojáků na stanovišti u plzeňského rozhlasu měl po akci
prostřelenou čepici. Vyšetřování incidentu zpočátku nevedlo k cíli, ale nakonec bylo prokázáno, že ambiciózní
vojín vystřelil dvakrát. První rána měla
být nepřátelským výstřelem proti jeho
osobě a při druhém výstřelu, který vydával za vlastní opětovanou střelbu, si
pokrývku hlavy sám prostřelil. Celou
záležitost ukončil prokurátor.
Následky
Dohrou popsaných událostí se staly
soudní procesy se zatčenými. Zasahující vojáci se účastnili procesů s mladistvými provinilci. Vnímavější z nich mohli při pohledu na lavici obžalovaných
zjistit, že se nejspíše nejedná o agenty imperialismu, jak jim bylo tvrzeno,
ale daleko spíše o učně a studenty, kteří podlehli psychóze davu. Smutný musel být pohled na jejich rodiče – udřené
dělníky, přítomné v soudní síni.
Bilance
Obětí událostí se stal údajný iniciátor
bouří, odsouzený k trestu smrti, zraněných na obou stranách bylo okolo
dvou set. Tehdejší propaganda povstání označovala za dílo západních agentů, později se naopak spekulovalo
o provokaci státní bezpečnosti.
Z dostupných pramenů je však
zřejmé, že tyto události byly projevem
spontánního odporu a prvním podobným vystoupením lidových mas proti
lživé komunistické diktatuře v rámci
celého sovětského bloku.
Prameny a literatura:
revuepolitika.cz, www.valka.cz,
vzpomínky přímého účastníka
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Pane primátore, chodník je
vždy pravicový nebo levicový
Dovolil bych si reagovat na poměrně
hloupou frázi primátora Romana Onderky, která byla otištěna ve fóru MF
DNES k povolební situaci v Brně. Pan
primátor použil pro obhajobu brněnské velké koalice demagogické klišé,
které se objevilo jako generelní obhajoba vzniku jakýchkoliv neobhajitelných koalic takřka v celé České
republice. Cituji: „Chodník není oranžový nebo modrý, ale buď hezký, nebo
zničený.“
Tvrzení, že ve městě nejde o dělení na pravici či levici, ale že jde o práci
pro město, považuji za výmluvu a snahu obhajovat neobhajitelné. Vždyť
radní či zastupitelé rozhodují o tom,
jaký chodník se postaví či rekonstruuje, nebo jestli se vůbec postaví či rekonstruuje. Jestli se místo chodníků
třeba nepostaví hodiny na náměstí
Svobody nebo se neopraví škola, tělocvična či se nezakoupí do sportovní

haly vybavení nebo se neuspořádá ples
pro zastupitele či vinobraní. A také se
mohou různit pohledy na to, jak chodník stavět. Udělá se výběrové řízení?
Jak se zorganizuje? Poptáme tři firmy,
nebo výběrové řízení transparentně
zveřejníme, ať se firem přihlásí třeba
dvanáct? Opravíme před tím inženýrské sítě, které jsou pod chodníkem,
nebo neopravíme? Postavíme chodník
z vlastních peněz, či si na něj půjčíme
a budeme stavět na dluh?
To vše jsou legitimní otázky, kde se
při stanovení priorit (udělám chodník,
či ples?) a metody realizace (udělám
to na dluh, či z naspořených prostředků?) projevuje politická orientace daných politiků, projevuje se pohled
pravicový či levicový, to je přece jednoznačné.
Jsem přesvědčen, že jen kultivovaný názorový střet kdekoliv ve společnosti vytváří prostředí, které posu-

J iří K adrnka
předseda RS ODS
Jihomoravský kraj

nuje danou věc či aktivitu „dopředu“.
Ať už v podnikání, kultuře či politice.
Známe to z našeho pracovního života. Jako příklad uvedu firemní porady, kde si majitelé či management třídí názory a rozhodují, jakým směrem
se půjde dál, jak daný problém budou
řešit. A to platí i o politice, tam je základní střet, který posunuje v pozitivním slova smyslu dění ve městě, v kraji, ve státě, stále na ose pravice–levice.
A to bez ohledu na to, že někdy dělají
pravicová rozhodnutí levicoví aktivisté a naopak.
Nikdo ještě nevymyslel lepší koncept. Možná jsem naivní, ale jsem hluboce přesvědčen, že politický střet
pravice–levice žádné klišé o oranžových a modrých chodnících nemůže
nahradit. A to i přesto, že o to sociální
demokraté, hlavně na jihu Moravy, již
několik let urputně usilují. Je to slepá
cesta a nenechme se na ni svést.

poslanecká sněmovna

I van F uksa
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Mnozí komentátoři a ekonomičtí analytici se dlouhou dobu dožadovali snižování veřejných výdajů. Když teď
k tomu konečně došlo, začali prohlašovat, že se škrtá nepromyšleně a nelogicky. Chápu, že vládu nemohou
chválit, a tak je potřeba najít nějakou
záminku ke kritice. Nebudu hovořit
za jiné resorty, ale rád bych přesvědčil
kritiky o racionalitě úspor konkrétně
ve své rozpočtové kapitole.
Co se týče tohoto roku, důraz kladu na zefektivnění činnosti samotného ministerstva zemědělství, tedy na
úsporu v provozních i mzdových výdajích. Totéž požaduji i po podřízených
organizacích, například Státní zemědělský a intervenční fond musí ušet-

řit na správních výdajích a mzdách
34 milionů korun. Podniky s majetkovou účastí ministerstva jsem vyzval,
aby přehodnotily některé zbytné výdaje, kupříkladu na marketing. Díky
těmto opatřením se nemusely nijak
výrazně procentuálně snižovat přímé
platby zemědělcům oproti jiným položkám ve státním rozpočtu. Zemědělcům navíc pomohou rostoucí ceny
komodit.
Mou prioritou zůstává Program
rozvoje venkova, který směřuje prostředky mimo jiné na investice do infrastruktury obcí včetně čističek odpadních vod, retenční schopnosti lesů,
modernizace zemědělských podniků či cestovního ruchu na venkově.

ministr zemědělství

Jeho výhodou zůstává vysoký podíl
prostředků z Evropské unie, na každou korunu z národních zdrojů získáme tři a půl koruny z evropských. Pro
rok 2010 se podařilo získat dodatečných 1,9 miliardy Kč, většinou formou
bezúročné půjčky od státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Tato „vnitřní“ půjčka
nezvyšuje deficit veřejných rozpočtů.
Abych svou úvahu shrnul, mnou
plánované a realizované úspory jsou
pečlivě rozmyšlené, mají svou logiku
a nijak výrazně nepodlamují hospodářský růst. Naopak, bez úspor by došlo dlouhodobě k ohrožení konkurenceschopnosti České republiky a tím
i ke snížení naší životní úrovně.

aktuálně
kraje/obce

A leksandra U dženija
radní hl. m. Prahy

Demonstrace a petice patří k demokracii stejně jako politické strany
a svobodné volby. Proto považuji petiční akci sdružení Vyměňte politiky,
která vyzývá pražské zastupitele, aby
nepodpořili při hlasování volbu nové
rady, za legitimní vyjádření politického názoru. S čím však nemohu souhlasit, jsou důvody, které jsou ve zmíněné
petici uvedeny a které naopak zpochybňují jak legitimitu komunálních
voleb, tak i koaliční dohody.
Autoři petice se dopouštějí autoritativního výkladu volebního výsledku, kdy konstatují, že „převážná část
pražských voličů v komunálních volbách vyjádřila svou nespokojenost
s dosavadním vedením Magistrátu
hlavního města Prahy a svou touhu po
změně“. Byť s touto tezí lze souhlasit
jen zčásti – například ve většině měst-

Mýty o velké koalici v Praze
ských částí ODS své prvenství uhájila
– ODS v Praze reflektovala výsledky
voleb a veřejně-společenskou poptávku a v radě města tak nezasedne nikdo z předchozího vedení. Kandidát
na primátora za ODS docent Bohuslav Svoboda se veřejně zaručil, že
v případě svého zvolení primátorem
dojde na Magistrátu hlavního města
Prahy k auditům a personálním změnám tak, aby byly napraveny některé
chyby z minulosti. Tyto kroky budu
naplňovat a podporovat nejen já, ale
i všichni mí kolegové, kteří jsou navrženi na funkce radních. Pokud autoři
petice píší o „zachování kontinuity vedení magistrátu a osob na něj napojených“, pak s ohledem na personální návrhy jak ODS, tak ČSSD vědomě
neříkají pravdu a manipulují tak veřejným míněním.

Pokud bych já osobně měla „obavy,
že korupční kauzy nebudou důsledně
objasněny a vyšetřeny a že nedojde
k potřebné nápravě stávajících poměrů a odstranění zavedených praktik“, jak píší autoři zmíněné petice, nikdy bych nominaci do rady nepřijala
a takové řešení bych v zastupitelstvu
v žádném případě nepodpořila.
Zpochybňuje-li pak iniciativa samotnou legitimitu voleb a vyzývá zastupitele, aby nepodpořili koalici
ODS a ČSSD, která nemá jejich důvěru, a dovolávají se přitom úcty k principům právního státu a demokracie,
pak logicky odmítají jakoukoliv koalici. Nejsem ovšem přesvědčena, že si
toho jsou mnozí z těch, kdo tuto petici
podepisují, vědomi a svým podpisem
pod tuto petici vyjadřují jen svůj politický názor.

senát

senátor PČR

Znám starosty, kteří jsou ve funkci
déle než já, nicméně i má čtyři volební období mi umožnila nashromáždit
zkušenosti, které bych nyní rád předal
starostům nově zvoleným.
1/ Neškodit – není nic horšího, než
když starosta chce z osobní vůle a ve
jménu nově získaného vlivu něco někomu překazit. Zlá vůle se vždy mnohonásobně vrátí.
2/ Nic nevymýšlet – na téměř všechny
problémy existuje standardní a prověřené řešení, je iluzorní si myslet, že
na malém městě vymyslíte nový systém. Mnohem účelnější je podívat se
do okolních obcí nebo i zahraničních
měst, jak se ten či onen problém řeší.
3/ Podporovat iniciativu lidí – správný starosta by měl čekat na radnici na
nápady, které mu občané přinesou,

Několik rad začínajícím
starostům
a ty dobré a prospěšné podpořit. Život obce i města je natolik různorodý, že ho ani ten nejaktivnější starosta
nemůže uchopit, ale může podporovat tvůrčího a podnikatelského ducha
svých obyvatel.
4/ Podporovat spolkový život – je všeobecně známé, že spolky jsou základem
života každé obce, čím více spolků, tím
lépe. Každá obec by ve svém rozpočtu
měla najít prostředky na podporu hlavně seniorských a mládežnických spolků
a klubů (ekonomicky aktivní si je mohou platit sami). Základem činnosti
všech spolků je komunikace mezi lidmi,
navazování vztahů a vyjasňování problémů, i těch obecných. Členové spolků tvoří kolektivní mínění obce a jejich
představitelé mohou včas upozornit
starostu na to, co je v obci špatně.

5/ Kde to lze, pomáhat lidem – někdy
je opravdu těžké najít hranici, kdy si
lidé mohou za své problémy sami a kdy
se do nich dostali nikoliv vlastním přičiněním. Trvale hledat v každém lidském osudu tuto hranici je úkolem
starosty a tam, kde starosta pomoci
může, je pomoc jeho povinností.
6/ Pracovat s médii – i článek na obecní vývěsce vysvětlující činnost radnice je lepší než nic. Využívejte obecní
zpravodaje, regionální tisk a další informační možnosti, abyste o své práci
informovali své voliče.
I když to není vždy jednoduché,
snažím se těmito zásadami řídit celých
šestnáct let mého starostování. Skutečnost, že jsem byl svými občany opětovně zvolen, snad ukazuje, že jsou to
zásady správné.
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senátor PČR za ODS

Centrum pro
ekonomiku a politiku

senátorka PČR
za ODS

Jak hodnotíte výsledky podzimních senátních a komunálních
voleb z pohledu pravice, resp. ODS?
V senátních i komunálních volbách
jsme mohli získat více. Příklady Teplic na komunální úrovni či senátního
obvodu Jihlava přesvědčivě dokazují, že ODS může vítězit i ve složitých
oblastech. Chce to poctivě pracovat,
vysvětlovat a hlavně se nezaplétat do
podezřelých afér. Oba příklady mimo
jiné dokazují i to, že neplatí rozšířená
výmluva, že ODS doplatila ve volbách
na to, že na celostátní úrovni připravuje nepopulární škrty.

Výsledky voleb nejsou tak špatné.
Levice má s pravicí stejný počet křesel a zbývají nezávislí. Horší to je
ovšem při pohledu na výsledné složení Senátu. ČSSD bude mít absolutní většinu a k tomu ještě rezervu
dvou senátorů za KSČM a možná
i některého nezávislého. Myslím, že
strany vládní koalice udělaly chybu,
že kandidovaly proti sobě, společným postupem by asi dosáhly lepšího výsledku.

Pravice získala v komunálních volbách o něco méně hlasů než v uplynulých volbách, přesto se ODS podařilo
sestavit smysluplné koalice ve velkých
městech buď s ČSSD, nebo s TOP 09.
Ztráta většiny v Senátu je sice nepříjemná, Senát však vládní reformy
a úspory může nanejvýš pozdržet, nikoli zcela zablokovat.

12 otázek na nepolitické téma
Miroslava Němcová / předsedkyně PS PČR

Jaké máte koníčky?

V jakém jste znamení a kolik je vám let?

Jsem narozena ve znamení Štíra, podle čínského horoskopu jsem Drak. Je
mi 58 let.
Jak dlouho působíte na politické scéně?

CEVROR E V UE

V roce 1992 jsem vstoupila do ODS
(v žádné jiné straně jsem nikdy nebyla). V roce 1994 jsem vstoupila do komunální politiky, stala jsem se radní
ve Žďáře nad Sázavou. Od roku 1998
jsem poslankyní za ODS. Od roku 2002
jsem byla místopředsedkyní a v roce
2010 jsem se stala předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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Literaturu, hudbu, cestování, bruslení, film, divadlo, výtvarné umění. Kdykoli můžu, vyrazím pátrat po zajímavostech v antikvariátech, bazarech
či starožitnictvích. Naposled jsem si
koupila ve vetešnictví zvláštní předmět, ani prodávající netušili, co to je
doopravdy. Něco mezi vyznamenáním a loveckou trofejí. Je to bizarnost
a ještě nevím, jak s ní naložím. Zatím
jsme ji vyčistili.
Kterou barvu máte ráda?

Bílou. Je to barva zimy a tu miluji.

ba houslového génia Václava Hudečka. Potom třeba Paul Simon a Arthur
Garfunkel, Bruce Springsteen, Beatles, Sinatra a velké americké orchestry (Glenn Miller…) z našich zmíním Evu Pilarovou, Hanu Hegerovou,
Waldemara Matušku a také třeba polozapomenutý nádherný sametový
hlas Rudolfa Cortéze.
Co vás nejvíce upoutá na muži?

To, jak se chová. A musí mít jiskru.
Tu jiskru tvoří kombinace zdvořilosti,
ohleduplnosti, ochoty, klidu, sebejistoty, vyrovnanosti a humoru. Musím
z něj cítit, že má rád život a lidi.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?

V TV sleduji zprávy, pohádky, koncerty a dobré filmy. Nikdy se nedívám
na krváky, horory, thrillery.

Jaké přání byste si ráda splnila?

Máte rodinu?

Kde byste chtěla strávit dovolenou?

Mám rodinu, stále prvního manžela,
bohužel pouze jediného syna, naštěstí již desetiletého vnuka a pětiletou
vnučku.

V České republice kdekoli, za našimi
hranicemi mě nejvíc přitahuje Itálie.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?

Maminka.

Jakou posloucháte muziku?

Vede klasika, italská opera nejlépe
v podání Luciana Pavarottiho. Česká klasika – Antonín Dvořák. Hud-

Ráda bych se naučila restaurovat starý nábytek.

Každý den mi dělá radost moje rodina a mí přátelé. Jinak se raduji vždy,
když zvítězím sama nad sebou: ráno
vstanu dřív, než musím, večer odcházím od dokonale čistého pracovního
stolu (není to bohužel moc často).

téma

Výsledky komunálních voleb
Vítězné strany v okresních městech
Liberec

Děčín
Teplice
Most
Chomutov

Ústí
n. Labem

Česká
Lípa

Semily

Mladá
Boleslav

Mělník
Kladno

Jičín

Rakovník

Kolín

Havlíčkův Brod

Domažlice

Tábor
Jindřichův
Hradec

České
Budějovice

Prachatice

Nový
Jičín

Olomouc

Frýdek-Místek

Přerov
Vsetín

Prostějov

Blansko

Jihlava

Strakonice

Ostrava Karviná

Žďár n. Sázavou

Pelhřimov

Písek

Klatovy

Opava

Šumperk

Chrudim
Svitavy

Benešov

Příbram

Bruntál

Ústí n. Orlicí

Kutná
Hora

Rokycany
Plzeň

Jeseník

Pardubice

Praha
Beroun

Tachov

Náchod
Rychnov
n. Kněžnou

Hradec Králové

Nymburk

Sokolov
Cheb

ODS
ČSSD
TOP 09
nezávislá a místní sdružení

Trutnov

Litoměřice

Louny

Karlovy
Vary

Jablonec
n. Nisou

Kroměříž
Třebíč

Zlín

Vyškov

Brno

Uherské
Hradiště
Hodonín

Znojmo
Břeclav

Český Krumlov

Starostové okresních měst
Liberec

Děčín
Teplice
Most
Chomutov

Ústí
n. Labem

Česká
Lípa

Semily

Mladá
Boleslav

Mělník
Kladno

Jičín

Rakovník

Kolín

Havlíčkův Brod

Domažlice

Tábor
Jindřichův
Hradec

České
Budějovice

Prachatice

Nový
Jičín

Olomouc

Frýdek-Místek

Přerov
Vsetín

Prostějov

Blansko

Jihlava

Strakonice

Ostrava Karviná

Žďár n. Sázavou

Pelhřimov

Písek

Klatovy

Opava

Šumperk

Chrudim
Svitavy

Benešov

Příbram

Bruntál

Ústí n. Orlicí

Kutná
Hora

Rokycany
Plzeň

Jeseník

Pardubice

Praha
Beroun

Tachov

Náchod
Rychnov
n. Kněžnou

Hradec Králové

Nymburk

Sokolov
Cheb

Trutnov

Litoměřice

Louny

Karlovy
Vary

ODS
ČSSD
TOP 09
nezávislá a místní sdružení

Jablonec
n. Nisou

Kroměříž
Zlín

Vyškov

Brno

Třebíč

Uherské
Hradiště
Hodonín

Znojmo
Břeclav

Český Krumlov

Koalice s účastí ODS v okresních městech
Liberec

Děčín

Chomutov

Česká
Lípa

Semily

Mladá
Boleslav

Mělník
Kladno

Jičín
Nymburk

Sokolov
Cheb

Rakovník

Kolín

Havlíčkův Brod

Domažlice

Tábor

Strakonice

Prachatice

České
Budějovice

Přerov
Vsetín

Prostějov

Blansko

Jihlava
Jindřichův
Hradec

Nový
Jičín

Olomouc

Kroměříž
Brno

Třebíč

Zlín

Vyškov
Uherské
Hradiště
Hodonín

Znojmo
Český Krumlov

Opava
Ostrava Karviná

Žďár n. Sázavou

Pelhřimov

Písek

Klatovy

Bruntál
Šumperk

Chrudim
Svitavy

Benešov

Příbram

Jeseník

Ústí n. Orlicí

Kutná
Hora

Rokycany
Plzeň

Náchod
Rychnov
n. Kněžnou

Hradec Králové

Pardubice

Praha
Beroun

Tachov

koalice s účastí ODS
koalice bez účasti ODS

Trutnov

Litoměřice

Louny

Karlovy
Vary

Jablonec
n. Nisou

Břeclav

Frýdek-Místek

CEVROR E V UE

Teplice
Most

Ústí
n. Labem

13

CEVRORE VUE

Výsledky komu

Koalice ve městech n
Město
Aš
Benešov
Beroun
Bílina
Blansko
Bohumín

Brandýs n. L.
Brno
Bruntál
Břeclav
Čáslav
Čelákovice
Česká Lípa

Koalice
ODS, TOP 09, Strana zdraví, sportu, prosperity, KSČM
VPM, ODS, TOP 09
ODS, Nezávislí Berouňáci, TOP 09
Nezávislí pro Bílinu, Bílinští soc. dem., B10, ODS, VV
ČSSD, ODS, KDU-ČSL, VPM
ČSSD
ODS, KDU-ČSL, Sdružení nezávislých kandidátů Sportovci,
TOP 09 a Prosperita Boskovice
ODS, ČSSD, SNK-ED
ODS, ČSSD
Bruntál 2010, ODS, ČSSD, TOP 09
ČSSD, Perspektiva pro Břeclav, ODS, TOP 09, KDU-ČSL
ČSSD, ODS, SNK-ED
ODS, TOP 09, SNK Naše Čelákovice, nezávislý kandidát
ODS, TOP 09, Starostové pro Liberecký kraj a Strana zelených

Česká Třebová

Nestraníci s podporou TOP 09, ODS, ČSSD

Boskovice

České Budějovice Občané pro Budějovice, ČSSD a TOP 09
ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, SN Město pro všechny, Nezávislí
a Zelení
volby se budou opakovat
Český Těšín
Děčín
ČSSD, VPM
Domažlice
ČSSD, SNK 2010, Sdružení pro město Domažlice
Dvůr Králové n. L. ČSSD, ODS
Frenštát p. R.
Naše Beskydy, ČSSD, KDU-ČSL a NEFRK
Frýdek-Místek
ČSSD, KDU-ČSL, VV
Havířov
ČSSD, KSČM, Hnutí pro Havířov
Havlíčkův Brod
ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Broďáci, SZ
Hlinsko
ODS, KDU-ČSL, TOP 09, SPOZ
Hlučín
ČSSD, SNK-ED
Hodonín
ČSSD, TOP 09, Změna, KDU-ČSL, Nezávislí
Holešov
ODS, KDU-ČSL a Koalice pro Holešov
ODS, ČSSD, Doma v Hradci, Volba pro město, Hradecký
Hradec Králové
demokratický klub
Hranice
ČSSD, ODS, KDU-ČSL, Sdružení nestraníků, Změna pro Hranice
Humpolec
ODS, KDU-ČSL, ČSSD, SNK-ED
Cheb
ČSSD, ODS, VPM
Chodov
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, ČSSD, ODS, KSČM
Chomutov
ČSSD, Severočeši.cz, ODS, TOP 09
Chrudim
ČSSD, SNK-ED, VV, TOP 09, SSO
Jablonec n. N.
ODS, Domov nad Nisou
Jaroměř
Volba pro město, KSČM, ČSSD, Pro naše město
Jeseník
ODS, TOP 09, Mladí pro Jeseník, ČSSD, KDU-ČSL
Jičín
ODS, ČSSD, TOP 09
Jihlava
ODS, ČSSD, KDU-ČSL
Jindřichův
ČSSD, ODS, VPM, SNK ED a SZ a NK
Hradec
Jirkov
ČSSD, ODS a Jirkov 21. století
Kadaň
ODS, ČSSD
Karlovarská občanská alternativa, Alternativa, hnutí O co jim
Karlovy Vary
jde?!, TOP 09

CEVROR E V UE

Český Krumlov
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Starosta (strana)
Dalibor Blažek (ODS)
Jaroslav Hlavnička (Volba pro město)
Tomáš Havel (ODS)
Josef Horáček (Nezávislí pro Bílinu)
Lubomír Toufar (ČSSD)
Petr Vícha (ČSSD)

Vítězná strana
ODS
VPM
ODS
KSČM
ČSSD
ČSSD

Jaroslav Dohnálek (ODS)

ČSSD

Ondřej Přenosil (ODS)
Roman Onderka (ČSSD)
Petr Rys (Bruntál 2010)
Oldřich Ryšavý (ČSSD)
Jaromír Strnad (ČSSD)
Josef Pátek (ODS)
Hana Moudrá (ODS)
Jaroslav Zedník (Nestraníci
s podporou TOP 09)

ODS
ČSSD
ČSSD
Pro region
ČSSD
Pro Čelákovice
ČSSD
Nestraníci s podporou
TOP 09
Občané pro
Juraj Thoma (Občané pro Budějovice)
Budějovice
Dalibor Carda (ČSSD)

ČSSD

dosud neznám
František Pelant (ČSSD)
Miroslav Mach (SPMD)
Edita Vaňková (ČSSD)
Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy)
Petr Cvik (ČSSD)
Zdeněk Osmanczyk (ČSSD)
Jan Tecl (ODS)
Magda Křivanová (ODS)
Pavol Kubuš (ČSSD)
Jiří Mráka (ČSSD)
Zdeněk Janalík (ODS)
Zdeněk Fink (Hradecký demokratický
klub)
Radka Ondriášová (ČSSD)
Jiří Kučera (ODS)
Pavel Vanoušek (ČSSD)
Josef Hora (HNHRM)
Jan Mareš (ČSSD)
Petr Řezníček (SNK-ED)
Petr Beitl (ODS)
Jiří Klepsa (Volba pro město)
Marie Fomiczewová (ČSSD)
Martin Puš (ODS)
Jaroslav Vymazal (ODS)

ČSSD
ČSSD
SPMD
ČSSD
Naše Beskydy
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
Náš Hlučín
ČSSD
ODS

Stanislav Mrkva (ČSSD)

ČSSD

Radek Štejnar (ČSSD)
Jiří Kulhánek (ODS)

ČSSD
ODS

Petr Kulhánek (KOA)

KOA

ČSSD
ČSSD
ODS
ČSSD
HNHRM
ČSSD
ČSSD
ODS
Volba pro město
ČSSD
ODS
ČSSD

téma

unálních voleb

nad 10 tisíc obyvatel
Koalice
ČSSD
ODS, ČSSD
ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09, nez.
ODS, TOP 09, Sdružení pro Klatovy – SNK-ED
Změna pro Kolín, Kolíňáci, TOP 09
ODS, KDU-ČSL, Šance 2010, Sdružení nezávislých Kopřivnice
ODS a Starostové a nezávislí
ČSSD, ODS, nezávislí
ODS, ČSSD, Volba pro Kroměříž
volby se budou opakovat

Starosta (strana)
Tomáš Hanzel (ČSSD)
Dan Jiránek (ODS)
Jan Houška (ODS)
Rudolf Salvetr (ODS)
Vít Rakušan (Změna pro Kolín)
Josef Jalůvka (ODS)
Petr Holeček (Starostové a nezávislí)
Alena Krušinová (ČSSD)
Dana Hebnarová (ODS)
dosud neznám
Drago Sukalovský (Kuřimská
občanská liga)
Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu)
František Lukl (Sedmadvacítka
nezávislých)
Stanislava Švarcová (ODS)

Vítězná strana
ČSSD
ODS
Za Klášterec lepší
ODS
Změna pro Kolín
ODS
Starostové a nezávislí
ČSSD
ČSSD
Sdružení ČSNS a NK

Kuřim

ČSSD, TOP 09, Kuřimská občanská liga, ODS

Kutná Hora

Sdružení pro Kutnou Horu, TOP 09

Kyjov

Sedmadvacítka nezávislých, ODS, KDU-ČSL

Lanškroun

ODS, TOP 09, Můj Lanškroun
Změna pro Liberec, ČSSD, Unie pro sport a zdraví, Liberec
občanům
ODS, ČSSD, Strana zelených
ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Nestraníci pro Litomyšl
VV, KSČM, Severočeši
ODS, ČSSD, Koalice pro Louny
ODS, ČSSD, Suverenita, Volba pro město – US-DEU
ČSSD, ODS, Radnice 2010, Mělničané
ODS, TOP 09, Volba pro Boleslav

Jan Korytář (Změna pro Liberec)

Změna pro Liberec

Ladislav Chlupáč (ODS)
Michal Kortyš (ODS)
Milan Šťovíček (VV)
Jan Kerner (ODS)
Zdeněk Král (ODS)
Ctirad Mikeš (ČSSD)
Raduan Nwelati (ODS)

ODS
ODS
VV
ODS
ODS
TOP 09
ODS

ČSSD, KSČM, SNK-ED

Miloš Izák (ČSSD)

ČSSD

Sdružení Mostečané Mostu, ČSSD, ODS
ČSSD, Nezávislí, SNK-ED Patrioti Náchoda, TOP 09, VV
Neratovice jinak, ODS, TOP 09, SNK-ED, KAN

Vlastimil Vozka (Mostečané Mostu)
Jan Birke (ČSSD)
Lenka Mrzílková (Neratovice jinak)

Mostečané Mostu
ČSSD
Neratovice jinak

ČSSD, Nový směr, TOP 09, SNK pro obce, KDU-ČSL

Michal Šmarda (ČSSD)

ČSSD

Nové Strašecí

ČSSD, TOP 09, Město pro rodinu

Karel Spiegel (ČSSD)

Nový Bor
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Ostrov
Otrokovice

TOP 09, SNK-ED Nový Bor, ODS, US-DEU, VV
ČSSD, KSČM, SNK-ED, TOP 09
ČSSD, ODS, Volba pro Nymburk, TOP 09, Nymburští demokraté
ODS, TOP 09, KDU-ČSL
SOS pro Opavu, ČSSD
ČSSD, KSČM, SNK ED a Nezávislí
ČSSD, ODS
ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, Sdružení zahrádkářů
ČSSD, Nový Impuls, Nezávislí

Liberec
Litoměřice
Litomyšl
Litvínov
Louny
Mariánské Lázně
Mělník
Mladá Boleslav
Moravská
Třebová
Most
Náchod
Neratovice
Nové Město
na Moravě

Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Poděbrady
Praha
Prachatice
Prostějov

Jaromír Dvořák (TOP 09)
Břetislav Gelnar (ČSSD)
Miloš Petera (ČSSD)
Martin Novotný (ODS)
Zdeněk Jirásek (ČSSD)
Jiří Michalík (ČSSD)
Petr Kajnar (ČSSD)
Pavel Čekan (ČSSD)
Jaroslav Budek (ČSSD)
Štěpánka Fraňková (Sdružení pro
Sdružení pro Pardubice, Pardubáci, TOP 09, ČSSD
Pardubice)
ODS, TOP 09, KDU-ČSL
Leopold Bambula (ODS)
ČSSD, Volba pro město, ODS
Ondřej Veselý (ČSSD)
ODS, ČSSD
Martin Baxa (ODS)
Poděbradské Fórum, Volba pro Poděbrady a TOP 09
Ladislav Langr (Volba pro Poděbrady)
ODS, ČSSD
Bohuslav Svoboda (ODS)
ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Volba pro město a SNK Pro Prachatice Martin Malý (ODS)
ODS, ČSSD
Miroslav Pišťák (ČSSD)

Kuřimská občanská liga
Šance pro Kutnou Horu
Sedmadvacítka
nezávislých
ODS

SNK – Město pro
rodinu
ČSSD
ODS
ČSSD
ČSSD
SOS pro Opavu
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
ČSSD
ODS
Poděbradské fórum
TOP 09
ČSSD
ČSSD

CEVROR E V UE

Město
Karviná
Kladno
Klášterec n. O.
Klatovy
Kolín
Kopřivnice
Kralupy
Krnov
Kroměříž
Krupka
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téma

Výsledky komunálních voleb
Koalice ve městech nad 10 tisíc obyvatel
Město
Přerov
Příbram
Rakovník
Rokycany

Koalice
ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09
ČSSD, ODS
ODS, Společně pro Rakovník
ČSSD, Pro naše Rokycany, TOP 09, Rokycanští patrioti

Roudnice n. L.

Společně pro Roudnici, ODS, ČSSD

Rožnov p. R.
Rumburk
Rychnov n. K.
Říčany
Semily

ODS, KDU-ČSL, ČSSD
ČSSD, KSČM, SNK-ED
ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09, Svobodná občanská samospráva
Klidné město, ODS
Volba pro Semily, ČSSD, SNK-ED – KDU-ČSL – nezávislí
ODS, KDU-ČSL, Unie pro sport a zdraví, TOP 09 a Volba pro
Slaný
ČSSD, ODS
Slušnost a jistoty, TOP 09, ČSSD

Slaný

CEVROR E V UE

Sokolov
Strakonice
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Starosta (strana)
Jiří Lajtoch (ČSSD)
Josef Řihák (ČSSD)
Zdeněk Nejdl (ODS)
Vladimír Šmolík (ČSSD)
Vladimír Urban (Společně pro
Roudnici)
Markéta Blinková (ODS)
Jaroslav Sykáček (ČSSD)
Jan Skořepa (ODS)
Vladimír Kořen (Klidné město)
Jan Farský (Volba pro Semily)

Vítězná strana
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS

Ivo Rubík (ODS)

ODS

Zdeněk Berka (ČSSD)
Pavel Vondrys (Slušnost a jistoty)
Ladislav Honusek (Občané pro
Studénka
Občané pro město, ODS, Dvacet jedna pro Studénku
město)
Sušice
ODS, TOP 09, Sdružení nezávislých kandidátů Sušičtí
Petr Mottl (ODS)
David Šimek (Sdružení pro město
Svitavy
Sdružení pro město Svitavy, ČSSD, ODS, KDU-ČSL
Svitavy)
Šternberk
ODS, Nezávislá volba, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09
Jaromír Sedlák (ODS)
Šumperk
Nezávislá volba, ČSSD, ODS, Suverenita, TOP 09, KDU-ČSL
Zdeněk Brož (Nezávislá volba)
Tábor
Tábor 2020, TOP 09, ČSSD
Jiří Fišer (Tábor 2020)
Tachov
ČSSD, KSČM, KDU-ČSL
Ladislav Macák (ČSSD)
Teplice
ODS, TOP 09
Jaroslav Kubera (ODS)
Trutnov
ODS, Volba pro město, Sdružení pro Trutnov
Ivan Adamec (ODS)
Heřman zpátky na radnici, Pro Třebíč, Břehy, TOP 09, VV,
Pavel Heřman (Heřman zpátky
Třebíč
Třebíč můj domov
na radnici!)
Osobnosti pro Třinec, Třinecká volba 2010, KDU-ČSL, TOP 09, Věra Palkovská (Osobnosti pro
Třinec
ODS
Třinec)
Turnov
Nezávislý blok, ODS, KDU-ČSL, VV
Hana Maierová (Nezávislý blok)
Uherské Hradiště ODS, KDU-ČSL, Kruh, TOP 09
Květoslav Tichnavský (ODS)
Uherský Brod
KDU-ČSL, ODS, Nezávislí za rozvoj města a TOP 09
Patrik Kunčar (KDU-ČSL)
Uničov
ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD
Dalibor Horák (ODS)
Ústí n. L.
ČSSD, ODS, Strana zdraví, sportu, prosperity
Vít Mandík (ČSSD)
Ústí n. O.
Oušťáci, ČSSD, KDU-ČSL
Petr Hájek (Oušťáci)
Valašské Meziříčí ODS?, ČSSD, Nezávislí
Jiří Částečka (ODS)
Varnsdorf
ODS, Suverenita, VV, KDU-ČSL, HNHRM, TOP 09, Sportovci
Martin Louka (KDU-ČSL + HNHRM)
Velké Meziříčí
ODS, ČSSD, Nezávislí, Volba pro město
Radovan Necid (ODS)
Veselí n. M.
TOP 09, KDU-ČSL, ODS
Miloš Kozumplík (ODS)
Vlašim
Volba pro město, KDU-ČSL, Nezávislí
Luděk Jeništa (Volba pro město)
Vrchlabí
Zvon, Volba pro město
Jan Sobotka (Zvon)
Vsetín
ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL
Iveta Táborská (ODS)
Vysoké Mýto
ČSSD, Nestraníci, VV, VPM, ODS
Miloslav Soušek (ČSSD)
Vyškov
ČSSD, ODS, KDU-ČSL
Jiří Piňos (ČSSD)
KDU-ČSL, ČSSD, Volba pro město, ODS, Nezávislá volba a Slovo
Zábřeh
František John (KDU-ČSL)
občana Zábřeha
Zlín
TOP 09, MOR, Zlínské hnutí nezávislých, KDU-ČSL, VV
Miroslav Adámek (TOP 09)
Znojmo
ČSSD, KDU-ČSL, Sdružení nestraníků, KSČM
Zbyšek Kaššai (ČSSD)
Žatec
Volba pro město, ODS, SNK-ED, TOP 09, Unie pro sport a zdraví Zdeňka Hamousová (Volba pro město)
Žďár n. S.
ČSSD, ODS, TOP 09
Dagmar Zvěřinová (ČSSD)

Společně pro Roudnici
ODS
ČSSD
ODS
Klidné město
Volba pro Semily

ČSSD
Slušnost a jistoty
KSČM
ODS
Sdružení pro Svitavy
ČSSD
Nezávislá volba
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
Nezávislý blok – SNK
ODS
ČSSD
ODS
ČSSD
Oušťáci
ODS
ČSSD
ODS
ČSSD
Volba pro město Vlašim
Zvon
ODS
ČSSD
ČSSD
Slovo občana Zábřeha
TOP 09
ČSSD
ČSSD
ČSSD

Stav k 13. 12. 2010

o cevro

redakce

CEVRO Revue

Podzim 2010 byl ve znamení voleb do
obecních a městských zastupitelstev
a voleb do jedné třetiny Senátu. Pro
CEVRO předvolební období již tradičně znamená cestování po České republice a školení kandidátů ODS.
Během prázdnin probíhaly přípravy a v druhé polovině srpna se lekto-

CEVRO školilo
komunální kandidáty
ři CEVRO rozjeli do regionů, aby se
kandidátům věnovali v oblastech:
®® Ekonomika obcí – dopad koaliční
smlouvy na obce a jejich finance
®® Vliv celostátní politiky na komunální a senátní volby
®® Jak úspěšně projít kampaní – komunikační trénink

Komunikační trénink v podání Jiřího Frgala.

Školení se celkem zúčastnilo přes
tři stovky kandidátů ODS z šesti regionů. Školení se konala ve spolupráci
s poslancem Evropského parlamentu
a předsedou Svazu měst a obcí České republiky Oldřichem Vlasákem
v Hradci Králové, Ústí nad Labem,
Pardubicích, Kolíně a Slaném.

Oldřich Vlasák.

CEVRO v médiích
redakce

v březnu–listopadu

Stávka – majstrštyk socialistů, Zbyněk Klíč,
Lidové noviny, 3. března 2010
ODS po nové modré, Ladislav Mrklas, Respekt 13/2010, 29. března 2010
Rakousko: volby bez Habsburka, Petr Sokol, Reflex 16/2010
Svět bez inflační daně, Josef Šíma, Euro
18/2010, 3. května 2010
Ladislav Feierabend a život plný útěků,
Petr Sokol, Reflex speciál – léto, 15. května 2010
Svět bez Paroubka, Ladislav Mrklas, MF
Dnes, 31. května 2010

Mušketýři atomového věku, Jan Jireš, Hospodářské noviny, 16. června 2010
Poslanci se cítí nedocenění, ale mají svou
práci rádi, Aktuálně.cz, 29. června 2010
Kandidát ODS na pražského primátora?
Jana Černochová, Zbyněk Klíč, Parlamentní listy, 15. července 2010, Mladá fronta
DNES – Praha, 16. července 2010
Nové tváře českou politiku nespasí, Zbyněk
Klíč, Lidové noviny, 16. července 2010
Správa daně z nemovitosti – alespoň nějaké informace obec může získat, Jaroslava
Kypetová, Obec a finance 3/2010

Mýty jako berlička TOP 09, Petr Sokol, Lidové noviny, 13. září 2010
Studenti z Pardubic si zkusili práci poslanců, Pardubický deník, 23. září 2010
Penzijní Letadlo přistává, Ladislav Tajovský, Hospodářské noviny, 6. října 2010
A zítra bude válka. Měnová, Ladislav Tajovský, Hospodářské noviny, 27. října 2010
Levicové mozky mají co dohánět, Lidové
noviny, 16. listopadu 2010
Mýty o „smršti“ velkých koalic, Petr Sokol,
Lidové noviny, 23. listopadu 2010
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Koalice v Praze:
Nedůvěryhodná
TOP 09
Poslední dobou jsme si zvykli celou
řadu skutečností vnímat zjednodušeným černobílým pohledem. Stejně
tak nám je interpretováno i uzavření koaliční spolupráce ODS a ČSSD
v Praze. Zjednodušeně řečeno, jedna
strana to vnímá jako podraz na voličích, druhá tuto dohodu vnímá jako
vůli občanů. Ve své úvaze se pokusím
nabídnout svůj pohled jakožto člena a voliče ODS podepřený o znalost
průběhu koaličního vyjednávání v jedné pražské městské části.
Upřímně mne příliš nezajímá vývoj
množství tzv. velkých koalic. Nezajímá mne ani, zda ODS uzavřela více
či méně koalic s levicí než TOP 09.
To jsou pouze jednoduché statistické
údaje bez reálné vypovídající hodnoty o rozmanitých výsledcích komunálních voleb. V těch letošních jsme čelili
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Skutečně je dohoda s reprezentací
pražské TOP 09 nemožná? Za sebe
nemohu než naprosto souhlasit.
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nové a velmi silné konkurenci. Nejen
v Praze se ukázalo, že lidé skutečně
požadují změny, které ODS nenabídla. A to zapříčinilo významný propad
volebního výsledku ODS a volební vítězství konkurenční TOP 09. Povolební vyjednávání však vyústila v sestavení koalice mezi poraženými stranami.
Ze strany lídrů pražské ODS zaznívají hlasy o naprosto nemožné dohodě
s TOP 09 a o tom, že sestavení koalice s ČSSD bylo jediným východiskem.
A zde se nám naskýtá několik otázek.
Skutečně je dohoda se současnou
reprezentací pražské TOP 09 nemožná? Za sebe nemohu než naprosto
souhlasit. Z povolebních vyjednávání
s TOP 09 z pražské Zbraslavi vyplynulo, že zástupcům TOP 09 není možné
důvěřovat v otázkách elementárního
držení dohod. Tito zástupci zcela jasně a vědomě odmítli koaliční spolupráci s ODS, která jim nabídla mnohem lepší podmínky než ty, které byly
vyjednány v koalici TOP 09 s Nezávislými a ČSSD. De facto ta samá organizace dnes koalici pravicové strany

s levicovou v jiném zastupitelstvu kritizuje. Pražskou TOP 09 proto subjektivně vnímám jako stranu nevyzrálou,
bez pevně dané struktury a hierarchie
a rovněž si dovolím pochybovat o tom,
že funguje na alespoň základních demokratických principech. A především
ji vnímám jako stranu reprezentovanou z části lidmi, kteří touží po pomstě
své dříve mateřské ODS. Skutečně se
nedomnívám, že s takovým subjektem
lze navázat dlouhodobé partnerství.
Široká koalice
Nicméně již v úvodu jsem odsoudil
černobílé vidění světa. Je potřeba se
pozastavit také nad tím, zda uzavřená dohoda byla jediným východiskem
z nastalé situace. Výsledek voleb jednoznačně definoval tři subjekty, které
se mohou ucházet o vliv v Radě hlavního města. Je nám neustále předkládán pouze model koalice dvou subjektů. Vždy to znamená, že jeden ze silné
trojice musí odejít do opozice. Přestože všichni jednali se všemi, vždy se jednalo pouze o bilaterální jednání. Domnívám se, že stálo za úvahu se v tzv.
supervolebním roce zabývat i možností sestavit „supervelkou koalici“.
Tedy koalici všech tří velkých subjektů
s adekvátním rozložením mocenského
vlivu. Stejně jako u sestavené koalice
lze i zde nalézt celou řadu pozitiv a negativ a jelikož jsem nebyl přítomen
povolebním jednáním, nemohu zodpovědně říct, zda by se jednalo o ideální řešení. Pozitivem by však byl zcela
transparentní průběh volebního období. První negativum lze nalézt také velmi rychle. Bohužel kopíruje i stávající
stav. Je totiž potřeba si ujasnit, zda je
skutečně vhodné, aby ODS uzavírala
dlouhodobé dohody o spolupráci s levicovou ČSSD na úrovni zastupitelstva
hlavního města. Nejsilnější levicová
strana v zemi je bezpochyby zárukou
určité jistoty. Konec konců, je to i jedno z jejích posledních předvolebních
hesel. Tak proč tomu nevěřit?
Jak se ale mohlo stát, že v programech obou stran bylo možné najít tak

P etr K ošan
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velkou shodu? Skutečně je komunální politika jen o chodnících, cyklostezkách a kartách Pražana, nebo by měla
ctít určité ideové zásady? Upřímně
se domnívám, že obojí. Jak je možné, že v předvolebních slibech pravicové strany nalezneme body jako
jízdné zdarma, zdarma rozvozy léků,
lékárenskou pohotovost v každé městské části a další v době, kdy je potřeba šetřit a na státní úrovni dochází
k nemalým rozpočtovým škrtům?! Je
ODS stále zodpovědnou, pravicovou
stranou? Jak mají voliči vnímat takové rozpory mezi celostátní a komunální politikou? Logicky je vnímali tak,
jak dali v podzimních volbách najevo.
Nejen kvůli různým aférám, ale i kvůli rozporům v klíčových sděleních veřejnosti nám voliči zřetelně sdělili, že
ODS není jejich láskou na celý život.
Uvěřili nejbližší, i když dle mého názoru nejhorší alternativě. Uvěřili slibům TOP 09 nebo minimálně její přítomnosti využili k výstraze ODS.
Má ODS právo vládnout Praze?
Ale přesto, nebo spíše právě proto nabízím k zamyšlení, zda skutečně tato
ODS má morální a etické právo vládnout Praze. Tato otázka není o TOP 09
ani o ČSSD, ale pouze o nás. O našich
prioritách a naší budoucnosti. Pevně
věřím, že představitelé pražské ODS
si tyto otázky položili a stejně tak věřím, že neuzavřeli koaliční dohodu dle
rčení „po nás potopa“. Přesto sdílím
obavy celé řady členů ODS, že z dlouhodobého hlediska znamená sestavení pražské koalice významnou hrozbu.
Nepochybně jednodušší by pro ODS
bylo přijmout roli silné konstruktivní opozice. Na druhou stranu ani já
nevěřím v jednoduchá řešení. Pokud
tedy existuje způsob, jak ve vedení
Prahy očistit pošramocenou pověst
ODS, jak hrozbu dalšího propadu důvěry voličů odvrátit, je potřeba tuto
cestu velmi rychle nastolit a kvalitní
prací a dobrou komunikací dokázat
občanům, že jsme nadále tou jedinou
pravou volbou.
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Koalice v Praze:
Jde pražské ODS
o pravicovou politiku?

Letošní komunální volby v Praze
vzaly za své a jejich průběh bychom
mohli popsat jako opravdu dramatický. Na hlavní město byla opět upřena velká pozornost a nastávající povolební vyjednávání nenechala řadu
pravicově smýšlejících lidí klidných.
Dle původních předpokladů byla
s jistotou očekávána středopravicová koalice TOP 09 a ODS, kdy mnohé pravicové voliče ani nenapadlo, že
by mohla být uzavřena koalice stran
ČSSD a ODS.
Volby v Praze vyhrála TOP 09
a o spolupráci vyjednávala nejprve s ODS a poté s ČSSD. Co tedy
stálo v cestě uzavření dohody ODS
a TOP 09? Počet míst v radě a zcela
jistě i křeslo primátora. Proč nedokázala ODS straně TOP 09 přislíbit post
předsedy kontrolního výboru, který
měl obsadit Zdeněk Tůma, ačkoliv
ten poté ustoupil a sdělil, že pro svou
osobu nemá o toto místo zájem? Prostor pro pravicovou koalici se tak začal ubírat jiným směrem, a to směrem
tolik nepopulárním a kritizovaným, jelikož ve stávajícím volebním systému
platí zásada, že pokud strana nezíská
nadpoloviční většinu hlasů, je odkázána na jednání s jinými stranami. Otázka, z jakého důvodu spolupráce dvou
pravicových stran skončila, nás přivádí k zamyšlení, že vnitřní vazby ODS
a ČSSD jsou mnohem hlubší a silnější. Na obhajobu uzavřené koalice nestačí pouze říct, že byla uzavřena pod
silným tlakem a další koaliční jednání
již nebyla možná.
Politikem na stará kolena
Pokud bychom měli zhodnotit směr
stranické linie ODS v Praze, je také
nutné zmínit osobu nového pražského primátora Doc. MUDr. Bohuslava
Sobotky, Csc. Kladu si otázku: Proč si
člověk z lékařského oboru začíná budovat politickou kariéru v důchodovém věku? Jeho argumenty, že mu záleží na tom, co se v Praze děje, nejsou
nic neobvyklého a zvláštního, ale já na
jeho místě bych si zřejmě chtěl uží-

vat více pracovního odpočinku. Souhra řady okolností směřuje stále a dokola k otázce jeho zainteresovanosti
s pražskými „kmotry“, kteří dle názoru několika lidí stojí právě za vyšachováním strany TOP 09 z koaličního vyjednávání.
To, že situace v pražské ODS je neutěšená a komplikovaná, se vědělo
už dávno před komunálními volbami.
Je tedy zrovna primátorský post to,
po čem toužil? Na obhajobu docenta Svobody je třeba říci, že jako jeho
stranický kolega dokážu pochopit, že
jeho vnitrostranické vnímání začalo
být jiné, ale co nemohu tolerovat, je
vytracení demokratických hodnot. Je
potřeba opravdu natolik stát o místo primátora, ačkoliv jsem nováčkem
v ODS? Možná právě tento moment
rozhodl o spolupráci s ČSSD.
Tyto a jím podobné koalice, které
byly uzavřeny i v jiných městech, nás
na míle vzdalují od stranických hodnot. Bude stačit voličům jen to, že
mládež a důchodci budou mít MHD
zdarma, bezplatné víkendové vstupy do galerií a muzeí, audit zakázek
a výběrová řízení? Teprve se uvidí,
nakolik bude tato koalice silná a zda
vydrží celé volební období, protesty
voličů, jejich nesouhlas a snížení popularity a důvěry v ODS to však neodvrátí.
Co nejméně velkých koalic
V porovnání s minulými volbami
ODS ztratila své postavení a skončila v Praze až na druhém místě. Je
nutné si uvědomit, že již není samozřejmostí, že ODS v Praze vždy zvítězí. K udržitelnosti své pozice bohužel neudělala mnoho a TOP 09 si
právě naše voliče získala díky novým
prvkům politického marketingu a zařadila do své kampaně nové, mladé
a neotřelé tváře, kterým lidé svým
hlasem vyjádřili důvěru a podporu.
Volební kampaň ODS byla zcela jistě
poznamenaná celostátní politikou, na
výsledky voleb v Praze však měla minimální vliv. Do jaké míry se lidé ne-

chali oslovit lokálními tématy, nemohu hodnotit.
Náznaky korupčního jednání na
radnicích, kdy většinu v Praze měla
ODS, nám zcela jistě ubraly hlasy
u potenciálně jistých voličů. Jak říká
pan premiér a předseda ODS Petr Nečas: „Nový směr v rámci vedení ODS
je potřeba na centrální úrovni a je třeba se pokusit o získání důvěry voličů,
o kterou jsme přišli.“
Tyto a jím podobné koalice, které byly
uzavřeny i v jiných městech, nás na
míle vzdalují od stranických hodnot.
Doufejme, že do budoucna budou
podobné dohody jako uzavřená pražská koalice mezi ČSSD a ODS co nejméně vidět nejen na celostátní, ale
i na krajské úrovni.
Jakým směrem by se další vnitrostranická politika měla ubírat, bych
shrnul do několika bodů: Naší politice je potřeba vrátit obsah. Nesmíme
dopustit, aby směřovala jen ke kšeftování s pozicemi a do privátních zájmů.
Je potřeba komunikovat s členskou
základnou a to nejen během důležitých volebních valných hromad do
místní rady, oblastní rady a regionu.
Využijme mladé a pracovité lidi, kteří jsou ochotni pracovat v rámci strany, a dejme jim prostor profilovat se
na kandidátkách. Naše strana je o dialogu a o tom, aby týmovost vždy vítězila!

CEVRO je
na Facebooku
Přidejte se k nám
a buďte v obraze!
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Volby na exotické Šrí Lance

V rubrice Politická reklama tentokrát
netradičně zavítáme do vzdálené asijské země. Super-volební rok letos zažila také ostrovní Šrí Lanka, kde se
volil prezident a krátce na to i nový
parlament. Díky fotografiím Jany Malíkové, která ostrov v Indickém oceánu navštívila v době parlamentní
předvolební kampaně, vám můžeme
představit, jak vypadají typické volby
ve třetím světě.

Opoziční pravicová Sjednocená
národní strana (UNP), která skončila s odstupem druhá, se zase pro voliče spojila se symbolem zeleného slona
a kolem ní vytvořená koalice měla za
svůj znak čtyři barevné postavičky.
Ve volbách nakonec neuspěla koalice, do jejíhož čela se postavil generál Sarath Fonseka, který získal
v předcházejících prezidentských volbách přes 40 % hlasů. Fonseka s ima-

ge drsného vojáka, který velel armádě při ukončení občanské války
a vítězství nad tamilskými separatisty, se sice do parlamentu hladce dostal, jeho spolukandidáti už ale většinou nikoli.
Specifikem voleb je i výrazné zapojení samotných voličů strany jako
reklamních nosičů. To se využívá zejména během volebních shromáždění
a mítinků.

Volíš padající list?
Země regionu se často potýkají s vysokou mírou negramotnosti, a proto má
každá z politických stran či koalic svůj
symbol, pod kterým ji mohou identifikovat i ti, kteří neumějí číst.
Vítěz letošních šrílanských parlamentních voleb – Sjednocená lidová
aliance svobody (UPFA) v čele s levicovou stranou SFLP – si za svůj symbol zvolila zelený „padající“ list. Symbol se asi voličům líbil, protože koalice
získala v parlamentních volbách nadpoloviční většinu mandátů.
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Na Šrí Lance, kterou dlouho zmítala občanská válka, se patřičné podpoře těší ve
volbách i příslušníci armády. Jejich kandidatura, v našich zeměpisných šířkách
nemyslitelná, je zde běžnou věcí. Na snímku je generál Sarath Fonseka, který
do voleb vedl kandidátku Demokratické národní aliance. Všimněte si i dalšího ze
symbolu stran a koalic. Demokratická národní aliance si zvolila jako svoje logo
„vítězný pohár“.
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V rozvojových zemích se často jako
nosič politické reklamy používají
samotní příznivci politických stran.
Vyjde to levně a je to viditelné.
Na snímku jsou stoupenci vítězné
levicové Sjednocené lidové aliance
svobody.

I jednotliví kandidáti stejné strany nebo koalice mezi sebou bojovali o hlasy, jak
ukazuje „plakátová“ bitva kandidátů Sjednocené lidové aliance svobody.

třetí svět

A rsen L azarevič

Scházel již jen hladový trh. Tím se
rychle se stala Čína. Počet závislých
raketově narůstal, a tak se nelze divit,
že se z jeho konzumace stal celospolečenský problém, který začal ohrožovat tamější ekonomickou stabilitu.
Číňané totiž za opium platili v hotovosti a ne směnou, jak bylo obvyklé.
Stovky tun této komodity zaplavující
trh proto dokázaly zemi, těžící z vysokých přebytků obchodní bilance z lukrativního obchodu s hedvábím, srazit
do hlubokého deficitu.
To se samozřejmě nelíbilo čínskému vládci Sien-fengovi, který postavil
konzumaci opia mimo zákon a zároveň nechal 20 000 tun této látky, na níž
bylo údajně závislých na dvacet milionů Číňanů, spálit.
Propad zisků se ale ani mák nelíbil Britům. Své právo „opájet“ Číňany
si tehdy nejmocnější stát světa rozhodl vymoci silou. Výsledkem byla první
opiová válka, ve které Britové drtivě
zvítězili. Později proběhla z podobných důvodů i se stejným výsledkem
druhá opiová válka. Díky drtivé vojenské převaze získali Evropané do stoletého pronájmu i město, o kterém
je dnes řeč: Hongkong. Psal se rok
1898.
Zlatá éra
Britové zvolili v případě Hongkongu
odlišnou správní strategii: rozhodli se
nevměšovat do řízení města a ekonomické záležitosti ponechali na neviditelné ruce trhu. Byla to dobrá volba!

Hongkong:
Nejsilnější z tygrů
Moderní historie Hongkongu se začala psát v 19. století. Zásadní
roli v ní shodou okolností sehrál jeden unikátní obchodní artikl.
Velká Británie totiž právě tehdy objevila komerční potenciál opia
pěstovaného v Bengálsku a Biháru.

Britové (ale i obyvatelé Hongkongu)
tak mohli brzy začít sklízet ovoce.
Po druhé světové válce většina velmocí své kolonie ztrácela. Jako kontraproduktivní se ukázaly i ozbrojené
intervence, což se potvrdilo například
v Alžíru či Indočíně. Hongkong byl
navíc pro jakýkoliv projev síly (politické či ekonomické) příliš citlivým místem. Za humny totiž na svou šanci číhal netrpělivý vůdce Mao Ce-tung.
Volnost v podnikání a redukce
státních zásahů se vyplatila. Zatímco
v roce 1960 byl HDP per capita vyjádřený v cenách roku 2005 na úrovni
4000 dolarů, o 20 let později to bylo
13 500. V roce 1997, kdy Velká Británie předala Hongkong do čínských
rukou, byl HDP kolem 28 000 dolarů.
Čínané splnili, co slíbili, a do dalšího
vývoje Hongkongu převážně nezasahovali. V roce 2007 přesáhl hongkongský HDP přepočtený na osobu 40 000
dolarů a v současnosti dýchá na záda
i Spojeným státům.
Na stránkách http://www.heritage.
org, kde se měří „index ekonomické
svobody“ Honkong obdržel první místo s 90 body ze 100. Nejlepších výsledků dosáhl Hongkong v případě svobody při obchodování. Cla v této zemi

v roce 2006 neexistovala! Získání licence k obchodování je velmi jednoduché a zabere vám průměrně 38 dní
(světový průměr je 228 dní). Hongkong má jedny z nejnižších daní na
světě a miniaturní podíl státu na výdajích, které dosahují 14,5 procent HDP.
I přesto je v Hongkongu nezaměstnanost stabilně pod 5 %.
Srovnejme si to například s Francií, která se umístila na nelichotivém
64. místě za Ugandou. Obrovské výdaje států, které si ukrojí až 54 % HDP,
činí ekonomiku neefektivní a vedou
k vysoké nezaměstnanosti, která se již
delší dobu přibližuje 10 %.
Z hongkongského zázraku si můžeme vzít jedno ponaučení. Dejme
lidem svobodu konat, tvořit a podnikat. Ano, někteří lidé budou mít
problémy obstát v ostré konkurenci
trhu a někteří z nich zkrachují. Mnohem více však bude těch, kteří si splní
své sny. Naše země tak bude mílovými kroky směřovat po cestě směrem
k prosperitě. Podobně jako Hongkong.
Článek vyšel 25. ledna 2010 na webu
Finmag.cz http://www.finmag.cz/
clanek/16091/hong-kong-nejsilnejsi-ztygru/

Toto číslo CEVRO Revue vyšlo
s podporou předsedy Svazu měst
a obcí a poslance Evropského
parlamentu Oldřicha Vlasáka.
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redaktor webu Finmag.cz
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zahraniční inspirace

Komunální
volby v zemích
Visegrádské čtyřky
Podzimní měsíce nepřinesly jen senátní a komunální volby v České
republice, o složení radnic měst a obcí rozhodovali i voliči
dalších zemí Visegrádské čtyřky. Zatímco v Maďarsku a Polsku
volby vyhrály vládní strany, na Slovensku dominovala opozice
v čele s Robertem Ficem.

Maďarsko – Fidesz drtivě vyhrál
Komunální volby v Maďarsku, které se
konaly ještě před těmi našimi, 3. října,
přinesly přesvědčivé vítězství pravicové
vládní strany Fidesz premiéra Viktora
Orbána. Fidesz získal převážnou většinu obcí a s výjimkou Segedína i všechna župní sídla, kterých je v Maďarsku
23. Drtivé vítězství Fideszu potvrzuje
i fakt, že v řadě regionů má dvoutřetinovou většinu místních poslanců, přičemž úspěšnější byl spíše v západní části
země. Z velkých měst získala Orbánova strana nejvíce hlasů v Kaposváru na
jihu země a Kecskemétu na jihovýchodě – 77, resp. 79 %, nejméně naopak
v Nagikanisze na jihu země (41 %).
Poprvé od změny režimu ovládla
Orbánova strana také budapešťskou
radnici, kde liberálního primátora
Gábora Demszkyho po dvaceti letech
střídá István Tarlós (Fidesz). V hlavním městě získal Fidesz 53 procent
hlasů a 51 procent mandátů, což je
z regionálního pohledu jeho nejhorší
celostátní výsledek.
Noví primátoři krajských měst
na Slovensku
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Banská
Bystrica
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Peter Gogola (nezávislý
s podporou KDH, Most, SDKÚ)
Milan Ftáčnik (nezávislý
Bratislava
s podporou Smeru)
Košice
Richar Raši (Smer, Most)
Jozef Dvonč (Smer, KDH, SNS,
Nitra
Strana zelených)
Prešov
Pavel Hagyari (nezávislý)
Richard Rybníček (nezávislý
Trenčín
s podporou Smeru)
Trnava
Vladimír Butko (KDH)
Igor Choma (Smer, Strana
Žilina
zelených, HZDS, HZD)

Jedním z pravicových primátorů
krajského města na Slovensku je
Peter Gogola v Banské Bystrici.
Jediné velké město, které neobsadí
kandidát vládního pravicového Fideszu, je Segedín, kde zvítězil kandidát
opoziční Maďarské socialistické strany László Botka. Kromě toho socialisté zvítězili ve třech budapešťských
obvodech, jeden obvod zde získala
místní kandidátka.
Slovensko – porážka pravice
Volby do městských a obecních zastupitelstev na Slovensku se konaly poslední listopadovou sobotu a uspěla
v nich opoziční strana Smer – sociálna demokracia Roberta Fica. Slovenští voliči, kteří na rozdíl od nás volí
své primátory a starosty přímo, změnili vedení šesti z osmi krajských měst,
svůj post obhájili pouze primátoři Nitry a Prešova.

Z byněk K líč
výkonný redaktor CEVRO
Revue

Slovenská pravice neuhájila ani
svou tradiční baštu Bratislavu, stejně
jako Košice. Hlavní město povede nezávislý kandidát Milan Ftáčnik, podporovaný Smerem, který v přímém
souboji porazil i někdejší známou herečku, diplomatku a poslankyni za
vládní SDKÚ–DS Magdu Vášáryovou.
Do čela Košic vyšle Smer exministra zdravotnictví Richarda Rašiho,
který nahradí dosavadního primátora za SDKÚ–DS, KDH a SMK Františka Knapíka. Primátoři s podporou
Ficova Smeru stanou v čele dalších
tří krajských měst – Žilině, Trenčíně
a Nitře. Strany vládní koalice ovládly
pouze Trnavu (KDH) a Banskou Bystrici (KDH, Most, SDKÚ–DS), kde
vyhrály poprvé od roku 1989, v Prešově obhájil primátorskou funkci nezávislý kandidát Pavel Hagyari.
V souhrnu volby stejně jako u nás
vyhráli nezávislí kandidáti, kteří získali 979 měst a obcí, Smer–SD získal
599 měst a obcí. Třetí nejúspěšnější
stranou je koaliční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) se o ziskem 161
měst a obcí. K urnám přišla téměř polovina zapsaných voličů – 49,69 %.
Polsko – úspěch vládní strany
Také Poláci si volí své primátory a starosty přímo. Na všech úrovních dopadly
letošní místní a regionální volby u našeho severního souseda vítězstvím pravicové vládní strany Občanská platforma (PO), jejímiž členy jsou nyní polský
premiér D. Tusk i nový prezident Komorowski. Občanské platformě se podařilo obhájit zisk primátorské pozice
v hlavním městě, a to dokonce již v prvním kole. Jinak se ale i ve velkých městech projevil podobný trend jako v českých volbách, kdy řadu primátorských
křesel obsadili nezávislí kandidáti.
Druhou nejsilnější stranou se opět
stalo konzervativní Právo a spravedlnost (PiS), které spolupracuje s ODS
v Evropském parlamentu. PiS skončilo až druhé, ale s vyšším ziskem, než se
očekávalo vzhledem k rozkolu v jeho
řadách těsně před volbami.

galerie osobností

M atěj T rávníček
spolupracovník redakce

John Boehner

Americký sen chlapce z Ohia
John Boehner se narodil v Readingu
ve státě Ohio 17. listopadu 1949 do
chudé irsko-německé rodiny. Spolu
se svými rodiči a jedenácti sourozenci strávil dětství v domě s dvěma ložnicemi v Cincinnati. Náboženským vyznáním katolík, který pracoval již od
osmi let v baru svého otce, se stal vůbec prvním z členů rodiny, který získal
vysokoškolské vzdělání. V roce 1977
úspěšně ukončil ziskem titulu bakalář
studium oboru obchod na Xavier University v Cincinnati.
Po absolvování vysoké školy Boehner nastoupil do firmy zabývající se
obchodem s plasty a obaly, kde se postupně vypracoval až na generálního
ředitele. V roce 1982 vstoupil do lokální politiky a již o tři roky později usedl ve Sněmovně reprezentantů
státu Ohio. Na této úrovni působil až
do roku 1990, kdy byl poprvé zvolen
do federální Sněmovny reprezentantů, kde svůj mandát následně desetkrát (naposledy v letošním roce) obhájil.
Bojovník za malý stát
Boehner se na federální úrovni profiloval jako sociální konzervativec, zastánce drobných podnikatelů a bojovník s byrokracií. V průběhu svého
působení ve Sněmovně reprezentan-

Rok 2010 byl v USA rokem změny. Volby Sněmovny reprezentantů,
1/3 Senátu a 39 z celkového počtu 50 guvernérů ovládli
vůči prezidentu Obamovi opoziční republikáni. Ve Sněmovně
reprezentantů republikáni získali pohodlnou většinu 242 ze 435
kongresmanů, posílili tak o 63 mandátů a ukončili čtyřletou
nadvládu demokratů.
tů se tak mimo jiné zasloužil o odhalení poslanců, kteří zneužívali své postavení, o zjednodušení zemědělských
dotací či o prosazení zákona reformujícího důchodový systém a zákona garantujícího minimální vzdělání všem
dětem.
V roce 1994 patřil spolu s Newtem
Gingrichem a dalšími předními republikány k autorům dnes již legendárního volebního manifestu Kontrakt s Amerikou. V něm republikáni
volali zejména po fiskálně zodpovědné politice, zprůhlednění a zjednodušení státní správy, omezení vládních výdajů a zavedení 60 % většiny
pro zvýšení daní. Republikáni ve volbách v roce 1994 slavili úspěch a vůbec poprvé po čtyřiceti letech získali
ve Sněmovně reprezentantů většinu,
tu si podrželi po následujících dvanáct let.
Slib Americe
V letošních sněmovních volbách kandidovali republikáni vedení Boehnerem s programem Slib Americe, který
navazoval právě na úspěšný Kontrakt
s Amerikou. Republikáni se ve funkčním období, které oficiálně začne
3. ledna 2011, chtějí zaměřit na prvním místě na vyvedení Ameriky z krize. Chtějí skoncovat s dosavadní politikou bezbřehého nalévání peněz do
ekonomiky, šetřit na straně vládních
výdajů, omezit velikost přebujelého
státu a ekonomiku stimulovat daňovými úlevami pro živnostníky a malé
podniky.
Hrozbou pro Baracka Obamu je
především proklamovaná snaha republikánů provést zásadní změny v jím

John Boehner (*1949)
• 1991–dosud: poslanec Sněmovny
reprezentantů
• 2001–2006: předseda sněmovní
Komise pro vzdělání a práci
• 2006–dosud: vůdce republikánů
ve Sněmovně reprezentantů
• od 2011 – speaker Sněmovny
reprezentantů
prosazené zdravotnické reformě. Ty
by totiž ve svých důsledcích představovaly její faktickou demontáž. V zahraniční politice pak chtějí přitvrdit
v přístupu vůči Íránu a rozvinout systém protiraketové obrany. A v neposlední řadě hodlají prosazovat větší
otevřenost Kongresu vůči lidem, jeho
větší transparentnost a zjednodušení
legislativy.
Nakolik budou John Boehner a jím
vedení republikáni ve Sněmovně reprezentantů úspěšní, uvidíme v nejbližších letech.
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Polepšili si i v Senátu, kde přebrali
demokratům 6 mandátů a jednoznačně zvítězili i ve volbách guvernérů,
kde z 37 guvernérů volených v tomto roce získali 23 a polepšili si tak o 6
mandátů. Barack Obama se tak bude
ve druhém poločase svého funkčního období potýkat s republikánskou
většinou v dolní komoře Kongresu,
ta přitom již dala jasně najevo, že požaduje zásadní změnu kurzu. Novým
speakerem (tedy mužem č. 1 Sněmovny reprezentantů) se tak stane dosavadní vůdce republikánů ve sněmovně John Boehner. Pojďme si jej proto
představit.
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Zábava / Vědomostní test
Komunální politika
1/ Kolik obyvatel musí mít obec, aby mohla

7/ Kdo vykonává pravomoc Rady města,

být prohlášena za město?

poklesl-li její počet pod 5?

a) 3000
b) 5000
c) 10 000

a) starosta
b) krajský úřad
c) zastupitelstvo obce

2/ Kdo přiděluje obci titul města?
a) předseda vlády
b) předseda Poslanecké sněmovny
c) předseda Senátu

8/ Který z výborů zastupitelstva není
obligatorní?

a) kontrolní
b) finanční
c) pro správu majetku města

a) ano
b) ne

měst

9/ Kolik procent obyvatel jiné národnosti

a) 22
b) 23
c) 24

musí žít v obci, aby byl zřízen výbor pro
národnostní menšiny?

a) ano
b) ne

a) 5 %
b) 10 %
c) 15 %

18/ Kolik maximálně může činit počet
zastupitelů hl. m. Prahy?

4/ Kolik obyvatel musí mít část obce, která
chce požádat o odtržení?

10/ Může zmocněnec volební strany za ni

a) 500
b) 1000
c) 5000

kandidovat?

a) ano
b) ne

5/ Kolik minimálně členů musí mít

a) 55
b) 65
c) 70
19/ Kolik zastupitelů musí rezignovat, aby
byly vyhlášeny nové volby?

a) 5
b) 7
c) 10

11/ Může v obci volit občan cizí státní
příslušnosti, pokud má v obci trvalé
bydliště a umožňuje mu to mezinárodní
úmluva?

a) polovina
b) třetina
c) čtvrtina

6/ Jaká je maximální lhůta

a) ano
b) ne

20/ Jaké většiny je potřeba k platnému
usnesení zastupitelstva obce?

neusnášeníschopnosti zastupitelstva, po
které jej ministerstvo vnitra rozpouští?

12/ Jaká je lhůta pro vzdání se

>
>
>
>

on-line čísla CEVRO
Revue a pdf archiv
reportáže z konferencí
a seminářů
nabídka publikací,
pravidelný
Čtrnáctideník
komentáře k aktuálním
událostem

a) týden
b) 48 hodin
c) 24 hodin
13/ Smějí se dnes vytvářet volební obvody
ve městech menších než 50 tisíc obyvatel?
a) ano
b) ne
14/ Kolik minimálně členů zastupitelstva
se v obci nad 50 tisíc musí v jednom
obvodu volit?
a) 5
b) 7
c) 9
15/ Kdy je zakázána agitace volebních
stran?
a) týden před volbami v blízkosti
volební místnosti

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

www.cevro.cz

kandidatury ve volbách?

Hodnocení:

a) 6 měsíců
b) 1 rok
c) ministerstvo takovou pravomoc
nemá

a) nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva
b) nadpoloviční většiny přítomných
členů zastupitelstva
c) třípětinové většiny všech členů
zastupitelstva

0–7/ Nedávné komunální volby vás
příliš nepoučily, měl/a byste si osvěžit
základní znalosti o fungování obcí.
8–15/ V politickém chodu obce se
dobře orientujete a žádná podstatná
událost vám neunikne.
16–20/ Jste předurčen/a pro činnost
zastupitele obce. Občané z vás musejí
mít radost!

zastupitelstvo obce?
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16/ Přihlíží se ke křížkům u kandidátů,
pokud volič volil celou kandidátku?

17/ Je platný hlasovací lístek, pokud
volič zatrhl více stran, ale celkový počet
kandidátů odpovídá počtu zastupitelů?

3/ Kolik máme v současnosti statutárních
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b) den před volbami na celém území
obce
c) ve volební dny v blízkosti volební
místnosti

Zábava / Křížovka

Tématem čísla jsou komunální volby. Vyluštěte tajenku, která vám napoví jednu zásadu úspěšné místní politiky:
Spravedlnost je nepřekračovati … (tajenka).
STřEDOVěKý
ZbROJNOš

JITRO

CIRKUSOVý
UMěLEC

ZRUšENí
ObJEDNáVKy

ObROUbIT
NITí

LEDVINA
(ANATOM.)

LATINSKá
PřEDLOžKA

SVATEbNí
KVěTINA

RUKOJEŤ

VáPENCOVá
ObLAST

ALžíRSKý
PříSTAV

SPěCH

ČáST DOLNí
KONČETINy

POPELAVá

KANADSKý
ZPěVáK

ČIDLO ČICHU

HLíDKA

NěMECKy
„POSCHODí“

TíMTO
ZPůSObEM

JAKá

MOJžíšůV
bRATR

ODSTROJIT
AUTOR MáJE
VEDOUCí
PRACOVNíK

DETEKTIV
AGATHy
CHRISTIE

RážE

ZPěVNý PTáK

NáSTUPCE
SSSR

VELKé
NáDOby

ODěV
SOUDCE

bLACHUTOVO
JMéNO

SPZ
JAbLONCE
NAD NISOU
řASA

POZOR (HOV.)

žEbRáK
V MARIášI

ALPSKá
HLUbINNá
VyVřELINA

ROVNěž

SPZ
RAKOVNíKA

INICIáLy
REžISéRA
LIPSKéHO

SOLMIZAČNí
SLAbIKA

bUNěČNá
TKáŇ

KUS
TRáVNíKU

FIREMNí
SyMbOL

PALČIVé
KOřENí

V MINULéM
ROCE

LEGENDA

Náš HEREC
(JOSEF)

ZVířECí
NOHA
SPISy

začátEk
taJEnky

SIbIřSKá
řEKA
OPRAVNA
LODí

ZTřEšTěNEC

OMAMNá
LáTKA

ANGL.
„šTěRbINA“

TRHAVINA

PříJMENí
VERGILIA
PřEKONAT

ZN. LIKéRů

báSNICKá
STOPA

SVěTADíL

PREZENT

JMéNO
HERCE RACKA

ZDáNLIVě

žID

DíVČí JMéNO

STAROřECKá
SLOUPOVá
SíŇ

HASNICE
AUTOR
KyTICE

TINKAL
KyT
ObLOHA

PříZVUK

VENKU

JMéNO
SKLADATELE
DVOřáKA

INICIáLy
MONTANDA

kOnEC
taJEnky

Rybí
POCHOUTKA

OZN.
TUžKOVé
bATERIE

OSObNí
ZáJMENO
ZN. ČIST.
PRášKU

UCHOPOVAT
VůNě

CíRKEVNí
ObřAD

STARý TyP
PLACHETNICE
AM. HEREC
(yUL)

žENSKé
JMéNO

CHEM. ZN.
PLATINy

ZPůSOb
bARVENí
LáTEK

SLANINA

LETADLO

SAZbA

SICILSKá
SOPKA

ARAbSKý
SULTANáT
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POMůCKy:
DTTO, NAO,
ORAN, STOA
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Řešení: … zákon obce, v níž je někdo občanem.

Přečetli jsme

redakce

CEVRO Revue

Úprk rozumu / Anthony Browne,
Dokořán, 2009

Známý britský novinář Anthony
Browne se ve svém eseji zabývá jedním z klíčových fenoménů současného veřejného života – politickou korektností. Na rozdíl od ostatních textů, které se k politické korektnosti staví kriticky, však neulpívá na okrajových jevech, jakými jsou
leckdy komicky neústrojná „korektní“ pojmenování. Politickou korektnost

chápe jako ideologii, jež výrazně formuje nejen vyjadřování, ale hlavně
myšlení a postoje jednotlivců i skupin, zvláště těch mediálně a politicky
aktivních. Kde se vzala ideová struktura, v jejímž jménu je moderní západní člověk ochoten tolerovat cenzuru a autocenzuru? Jaké jsou její kořeny? A komu a čemu v konečném důsledku slouží? To jsou jen některé
z velmi provokativních otázek, jež si autor v této knize pokládá.

Viděli jsme
The Social Network / David Fincher,
USA, 2010

redakce

CEVRO Revue

Na podzim roku 2003 si Mark
Zuckerberg, který má za sebou
Harvard a je géniem v oblasti počítačového programování, sedá k počítači a horečně začíná pracovat na nové myšlence. To, co v návalu blogování a programování začíná v jeho pracovně, se brzy stane globální
sociální sítí a revolucí v komunikaci. Za pouhých šest let a s 500 milio-

Graf měsíce

ny přátel se Mark Zuckerberg stává nejmladším miliardářem v historii…
ale tomuto podnikateli způsobuje úspěch jak osobní, tak právní komplikace. Od režiséra Davida Finchera a scenáristy Aarona Sorkina pochází
The Social Network, film, který dokazuje, že k 500 milionům přátel se
nedostanete, aniž byste si udělali pár nepřátel.
zdroj: www.palacecinemas.cz

Index prosperity
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1.
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10.

23.

24.

25.

29.

34.

110.
Norsko
Dánsko

Finsko
Nový Zéland
Kanada
Nizozemí
Španělsko
Itálie
Maďarsko
Austrálie
Švédsko
Švýcarsko
USA
Česká republika Polsko
Zimbabwe

zdroj: Legatum Prosperity Index 2010

Legatum Prosperity Index 2010 – index prosperity a ekonomické perspektivy zemí (vybrané země)
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Topolánek odstoupil z kandidátky a z čela ODS
Výkonná rada vyzvala 25. března Mirka Topolánka, aby odstoupil z pozice
celostátního lídra a odstoupil z kandidátky Jihomoravského kraje ve volbách
do PS PČR v roce 2010. Výkonná rada zároveň na návrh Mirka Topolánka
zvolila Petra Nečase jako celostátního lídra pro volby do PS PČR 2010. Výkonná rada vyzvala M. Topolánka, aby zvážil i odstoupení z pozice předsedy ODS. Po jednání grémia ODS oznámil Mirek Topolánek 1. dubna odchod

z čela ODS. Na tiskové konferenci řekl, že své dosavadní pravomoci předsedy předává volebnímu lídrovi ODS a místopředsedovi Petru Nečasovi. Mirek
Topolánek zároveň svolal na 12. dubna Výkonnou radu ODS. Výkonná rada
ODS 12. dubna po rezignaci Mirka Topolánka na funkci předsedy ODS pověřila volebního lídra Petra Nečase jednáním a podepisováním za ODS podle
stanov do řádného volebního kongresu.

ODS druhá ve volbách
ODS skončila v parlamentních volbách na druhém místě za sociální demokracií. Přes historicky nejnižší volební zisk ODS ale ve Sněmovně vznikla
pravostředová většina, která okamžitě po volbách začala vyjednávat o vzniku

vládní koalice. Petr Nečas byl prezidentem pověřen sestavením vlády, čímž
byla prolomena tradice, že jako první je vždy pověřen volební vítěz.

21. kongres ODS zvolil nové vedení strany
Občanští demokraté si 20. června na svém Kongresu v Praze-Vysočanech
zvolili celé nové vedení strany. Předsedou ODS se stal jediný kandidát
a dosavadní volební lídr Petr Nečas. První místopředsedkyní delegáti zvolili Miroslavu Němcovou, která v přímém souboji porazila svého předchůd-

ce v této funkci Davida Vodrážku. Delegáti zároveň zvolili řadovými místopředsedy senátora Alexandra Vondru, Pavla Blažka, poslance Pavla Drobila
a poslance Jiřího Pospíšila. Ve volbě místopředsedy naopak neuspěli Milan
Cabrnoch, Martin Kuba a znovu David Vodrážka.

Němcová do čela Sněmovny, Tluchoř v čele klubu
Poslanecký klub ODS jednomyslně 22. června doporučil na návrh grémia
občanských demokratů na předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu
Němcovou. Podle předsedy ODS Petra Nečase je současná 1. místopředsedkyně ODS kvalifikovaná, respektovaná a charakterní kandidátka na důle-

žitou ústavní funkci. Poslanecká sněmovna Miroslavu Němcovou následně
24. června do funkce předsedkyně zvolila. Poslanecký klub ODS v PS zvolil
do svého čela znovu Petra Tluchoře, na pozici 1. místopředsedy klubu ho
doplnil poslanec Stanjura z Moravskoslezského kraje.

Koalice ODS, TOP 09 a VV vyjednána

Potěšilo nás

V Nečasově kabinetu usedne celkem čtrnáct ministrů. Premiér Petr Nečas po nočních vyjednáváních zdůraznil, že sestavil nejmenší koaliční vládu
za posledních dvacet let.
Přestože ministerstva financí a vnitra připadly TOP 09 a VV, premiér si
chce v těchto resortech zachovat kontrolu. Na ministerstvu financí bude
prvním náměstkem pro majetkové a správní věci zástupce ODS, představitel
stejné strany bude prvním náměstkem pro bezpečnostní úsek na vnitru.
Petr Nečas bude mít podle dohody na starosti koordinaci reforem rozpočtu včetně daní, zdravotnictví a sociálních věcí včetně důchodů.

Zklamalo nás

Já s těma chlapama jdu radši na pivo než někam na golf. Ten nehraju
a tenis taky ne. Když je hokej, tak nechodím do VIPky, ale mezi stojící
diváky a s nimi pak jdu na pivo.

Koalice s účastí ODS a KSČM byly utvořeny nebo se chystají například
v Aši na Chebsku, Březové na Sokolovsku, Bartošovicích a Lichnově
na Novojičínsku či v Králíkách na Orlickoústecku…

Jiří Kulhánek, nový starosta Kadaně, o svém stylu politického vyjednávání, MF Dnes, 1. 11. 2010

Novinky.cz, 20. 11. 2010

CEVROR E V UE

ODS, TOP 09 a VV se 30. června dohodly na složení společného kabinetu.
ODS a TOP 09 obsadily po pěti ministerských křeslech, VV čtyři. Ministrem
financí se nakonec stal Miroslav Kalousek z TOP 09 a Radek John z VV obsadil Ministerstvo vnitra. Ministrem spravedlnosti se stal Jiří Pospíšil, ministrem životního prostředí Pavel Drobil a ministrem zemědělství Ivan Fuksa. Ministerstvo obrany povede Alexandr Vondra z ODS, ekonomický expert
Martin Kocourek bude mít na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu. K9
uzavřela také kapitolu práva a korupce. Strany tak našly průniky svých programů už ve třech ze sedmi projednávaných kapitol.
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