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úvodník

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE,
politolog

Právě se Vám dostává do ruky další číslo časopisu CEVROREVUE.
Stěžejním tématem tohoto vydání
se staly volby ve dvou okolních státech. Občané dvou našich největších
sousedů volili na sklonku září své
parlamenty. Volební klání skončila
s velmi rozdílnými výsledky. Poláci
se těší na koalici dvou pravicových
stran, zatímco Němce čeká velká koalice křesanských a sociálních demokratů.
Kde se vzaly oba výsledky? To rozebírá v původní analýze ředitel
CEVRO – Liberálně-konzervativní
akademie a politolog Ladislav Mrklas. Své příspěvky k tomuto tématu
doplňují i dva přímí účastníci voleb-

ních stáží, které v obou sousedních
zemích CEVRO před volbami uspořádalo. Pozornost si jistě zaslouží
i příspěvek Karla Křivana na téma,
jak ve volební kampani obhájit koncept rovné daně.
Také několika dalšími rubrikami
se jako červená nit táhnou pohledy
na polskou a německou politiku.
V Galerii osobností světové pravice jsme zůstali styloví a zamířili jsme
do Polska. Tentokrát Vám představujeme zakladatele Solidarity a bývalého polského prezidenta Lecha
Wałęsu.
Do rubriky věnované politické
reklamě a volebním kampaním tentokrát vybral Marek Buchta příklady

předvolební kampaně, kde jinde než
v Německu.
V rubrice Reformy píše poslanec
EP Oldřich Vlasák o přemísování
firem. Dvanáct „nepolitických“ otázek představuje libereckého hejtmana Petra Skokana.
V zahraniční inspiraci jsme pro
změnu zamířili do Norska. I tam se
volilo a náš odborník na Skandinávii
Antonín Kazda proto představuje
tamní politiku.
Ve vědomostním testu si můžete
tentokrát vyzkoušet své znalosti z filosofie. V zábavní části nechybí samozřejmě ani křížovka.
Příjemné čtení!

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER
místopředseda PS PČR,

CHCEME VYHRÁT VOLBY!

Říkají o nás, že chceme vyhrát volby,
protože jsme přehnaně ambiciózní, mocichtiví a nedočkaví. Také o nás říkají,
že chceme vyhrát volby jenom proto,
aby premiérem byl Mirek Topolánek,
ministrem obrany Petr Nečas, ministrem financí Vlastimil Tlustý, ministrem
zahraničí Jan Zahradil, ministrem vnitra Ivan Langer a tak dále.
Chci jim odpovědet. Ano, chceme
vyhrát volby! Chceme je vyhrát z mnoha
dobrých důvodů. Tyto důvody můžeme
najít v kterékoli oblasti kolem nás. A je
jich vždy opravdu mnoho. Tady je pouze několik z těch, jež se bytostně týkají
krajů a krajské politiky. Tedy té vládní
Popelky, kterou socialisté nejprve s velkou pompou porodili, aby ji pak po prohraných volbách odhodili do popelnice.
A z té ji museli vytáhnout hejtmani
a radní z ODS, kteří se stali jejími adoptivními, ale přesto stokrát lepšími rodiči.

Tak tedy chceme vyhrát, aby ministr
financí konečně připravil férový zákon
o rozpočtovém určení daní. Toužíme po
vítězství, aby ministr zdravotnictví konečně stabilizoval systém financování,
v němž funguje. Když vyhrajeme, ministr školství nebude buzerovat školy,
rodiče a děti nesmyslnými podmínkami
přijímaček na střední školy. Ani ministr
životního prostředí nebude zakazovat
sjezdovky tam, kde je jejich provoz jednou z mála možností obživy. Chceme
také vyhrát, aby ministr vnitra z „kachlíkárny“ už nikdy nerozhodoval o tom,
k jakému NUTSu bude která obec patřit, aniž se jí zeptá na její názor. Chceme
vyhrát, aby ministr pro místní rozvoj vůbec nebyl a jeho ministerstvo zmizelo
z povrchu zemského. A vůbec, chceme
vyhrát, aby aspoň 10 let nebyl žádným
ministrem žádný sociální demokrat! Je
důležité vyhrát volby proto, aby nepo-

kračovalo omezování samosprávy, a to
přenášením výkonu státní správy bez
peněz. Je nezbytné vyhrát proto, aby
Policie ČR už konečně zaregistrovala
vznik krajů a přizpůsobila tomu svoji organizační strukturu. Jedině po našem
vítězství z krajů zmizí dozorová pracoviště a dozorující ministerští úředníci
a ministerské dekoncentráty zdekoncentrují tak, že úplně zmizí.
Říkají o nás, že jsme ambiciózní, nedočkaví a mocichtiví. Ano, jsme ambiciózní – nechceme jen změnit vládu, chceme změnit i styl vládnutí. Ano, jsme nedočkaví, protože každý den této vlády je
dnem ztraceným. Ano, chceme získat
vládní moc, protože bez ní jsou všechny
naše vize jenom sny.
Volby nebudou o Mirkovi, Petrovi,
Vlastovi, Mirce, Waltrovi, Tomášovi
a Ivanovi. Budou o nás všech. Vím, že
to víte.
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téma

L ADISLAV M RKLAS
ředitel CEVRO, politolog

VOLBY
U SOUSEDŮ –
NESOCIALISTICKÁ OPOZICE V SOUSEDNÍM NĚMECKU A POLSKU VYHRÁLA
VOLBY. JEJÍ VÍTĚZSTVÍ VŠAK KALÍ MNOHO NEGATIVNÍCH SOUVISLOSTÍ.
LETOŠNÍ VOLBY DO NĚMECKÉHO BUNDESTAGU JSOU TOTIŽ PŘELOMOVÉ.
POPRVÉ OD ROKU 1949 MUSÍ NEVYHNUTELNĚ VLÁDNOUT LEVO-PRAVÝ
SLEPENEC. JINOU VARIANTU TOTIŽ VÝSLEDKY NEUMOŽŇUJÍ.

Předsedkyně CDU Angela Merkelová tak sice nejspíše usedne do vytouženého křesla kancléřky, avšak
bude muset vládnout v koalici s SPD,
proti které několik let tvrdě útočila.

zofrenii voličů, kteří změnu chtěli,
nebo měli dost rudo-zelené koalice,
ale zároveň nechtěli, protože za kancléře si stále přáli právě Schrödera?
Díky úspěchům CDU v zemských vol-

premiér Stoiber. Jednak proto, že
v kampani prohlásil, že o výsledku nemohou rozhodovat frustrovaní Němci
z bývalé NDR. Reakce „Ossis“ na
sebe nenechala čekat. A za druhé tím,
že CSU oproti posledním volbám
sama ztratila deset procent. Jaký podíl
na tom má fakt, že Merkelová je žena,
evangelička, podruhé vdaná a bezdětná a ještě z východu, těžko přesně říci.
Konečně, liberální FDP, vedená
Westerwellem, způsobila svou přímočarostí v daňové oblasti přesun více
než milionu voličů CDU/CSU právě
k sobě. Proč chodit ke kovaříčkovi,
když můžete jít za kovářem?
Drtivé vítězství polské pravice, ale…

Německo: Angela Merkelová a Gerhard Schröder
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Schröder, Merkelová, Kirchhoff,
Stoiber, Westerwelle
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Do těchto pěti jmen se dají shrnout
příčiny těsného vítězství CDU/CSU.
Schröder proto, že dokázal nemožné. Sázka na něj přinesla SPD za
tři a půl měsíce stažení náskoku CDU
z téměř dvaceti na jedno jediné procento. Že si přitom Schröder pomáhal
brutálním populismem a apelem na
nejspodnější lidské pudy (viz jeho výrok: „Přece nemůže špičkový manažer
platit stejné daně jako uklízečka.“),
může vyvolat pohrdání, ale to je asi tak
všechno.
Angela Merkelová na sobě za poslední rok neuvěřitelně zapracovala.
Jenže na mediálního mága Schrödera
to nestačilo. Jak jinak si vysvětlit schi-

bách vyrostli Merkelové zdatní soupeři ve vlastní straně v podobě ambiciózních zemských premiérů. Merkelová
tak musela neustále dokazovat, že je
lepší předsedkyní, než by byli oni.
A přitom tlumit triumfalistické nálady
uvnitř strany.
Profesor Kirchhoff je předním
německým ekonomickým expertem.
Když si jej Merkelová brala do svého
týmu, jistě netušila, že právě on bude
jedním z hlavních viníků propadu
CDU. Kirchhoff pustil do éteru informaci, že CDU zvažuje zavedení rovné
daně z příjmu ve výši 25 %. Přidejme
deklarovaný úmysl CDU navýšit o dvě
procenta DPH a vzniká smrtící volební koktejl.
Výsledku křesanskodemokratické
aliance příliš nepomohl ani bavorský

Polské volby přinesly na první pohled obrovský triumf pravici. Na dvou
prvních místech skončili liberálové
z Občanské platformy (PO) a konzervativci z Práva a spravedlnosti (PiS).
Obě strany navíc jasně prohlásily, že
vládnout budou jedině spolu.
Už druhý pohled ale ukazuje, že
tento triumf má i svůj rub. Obě strany
totiž musely v kampani útočit právě na
sebe navzájem. A to si ještě odmysleme, že je v měsíci následujícím po volbách, čeká další a ještě bratrovražednější souboj o křeslo prezidenta.
Je také třeba připomenout, že
v polských volbách vyhrálo PiS, tedy
strana, která se do čela popularity vyhoupla teprve dva dny před volbami.
Předtím naopak několik let s přehledem vedla PO.
Proč v Polsku nevyhrál favorit
Příčin je pochopitelně několik. Prvním je banální konstatování, že PO nebyla dost polská. Tedy dost konzervativní, katolická, nacionalistická a sociální zároveň. A naopak byla příliš
ekonomicky liberální, hodnotově svobodomyslná a kosmopolitní.
Druhou příčinou porážky PO je její
sázka na personalizaci voleb. Konkrétně pak na přitažlivost a nezkorumpovanost prezidentského kandi-

téma

– PRAVICE VÍTĚZÍ,
ALE…

Polsko: Donald Tusk a Lech Kaczyński
Výsledkem bylo postupné rozlamování mediálního obrazu PO. PiS v kampani neváhal použít zbraně z velmi populistického arzenálu.
A poučení pro českou pravicovou
opozici?
I I zdánlivě jasně vyhrané volby se
dají prohrát; stačí sebeuspokojení,

podcenění soupeřů a přenechání iniciativy konkurenci.
I Kampaní se dají vyhrát i beznadějné volby; postačí k tomu eliminace
soupeřových a zdůraznění vlastních
výhod.
I Rovná daň je příliš komplikované
a ve volební kampani těžko vysvětlitelné téma, a navíc laciný terč pro konkurenci.
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dáta Donalda Tuska. Tato sázka měla
původně šanci na úspěch, protože
země byla během vlády levice zmítána
korupčními skandály neuvěřitelného
rozsahu. Ty vedly k drtivé porážce, až
eliminaci postkomunistické levice.
Jenže tím se do značné míry vyčerpaly.
Stranou zájmu PO naopak šel pozitivní volební program či jasná volební témata. Namísto nich nabídli liberálové
několik obecných hesel a kontroverzních nápadů, včetně rovné daně nebo
zrušení horní komory parlamentu.
Proti tomu PiS postavilo jasný, by
značně populistický volební program
a vtisklo volbám svoji vlastní tvář.
Nejpřekvapivější je ale zjištění, že
daleko marketingovějším způsobem
ke kampani přistoupili právě konzervativci z PiS. Ti měli výhodu startu
z druhé pozice. Zvolili strategii dlouhé
kampaně, rozložené do několika etap.
První etapu představovaly regionální
show polských popstar, kterých se jakoby mimochodem zúčastňovali lídři
strany – především Lech Kaczyński.
Další etapy se nesly ve znamení útoků
na problematická místa PO. PiS přitom využilo masivní reklamy v soukromých televizích a tištěných médiích.
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téma
PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ CDU
V DOLNOSASKÉM HANNOVERU
Ve dnech 7. až 9.září 2005 se někteří zaměstnanci ODS zúčastnili studijní
stáže v Německu, konkrétně v Hannoveru a Vechtě v Dolním Sasku. Uskutečnila se na základě spolupráce nadace Konrad Adenauer Stiftung a CEVRO. Cílem pobytu bylo seznámit se
s volební kampaní CDU a mít možnost
porovnat její průběh a úroveň s kampaní ODS. V Hannoveru byla tříčlenná skupina (Pavel Vilím, regionální
manažer Ústecka, Karel Coufal, organizační ředitel ODS a Michaela Novotná z Politického a analytického odd.
HK ODS) přijata Thomasem Etzmussem, zemským manažerem dolnosaské
organizace CDU.
Organizačně byla celá stáž velmi
dobře připravena. Jednotlivé akce na
sebe navazovaly a měly logický sled:
od teoretického seznámení se s hlavními rysy a prostředky předvolební kampaně CDU, přes návštěvu pouličních

mítinků, shromáždění s početnou
účastí kandidátů z daného regionu
a čestnými hosty (např. ministr zemské vlády CDU ze Severního
Porýní-Vestfálska), až po účast v tiskové místnosti během přímého televizního vysílání „volební arény“ s Angelou Merkelovou v Göttingenu. Jak
bylo zdůrazňováno, přípravě „volební
arény“ byla věnována velká pozornost
především v otázce výběru účastníků,
kteří měli tvořit průřez německé společnosti. I přes snahu o její oživení
vkládáním vcelku vtipných kvízů však
celkově působila „aréna“ uměle, bez
spontánnosti kladených otázek.
Co se týče prostředků předvolební
kampaně, nejsou mezi CDU a ODS
téměř žádné rozdíly, až na několik výjimek vycházejících z rozdílných zvyklostí nebo legislativy (např. způsob
využití billboardů či většího počtu kandidátek). Na kampani se aktivně podí-

M ICHAELA N OVOTNÁ
Politicko-analytické oddělení
HK ODS

leli vedle kandidátů a jejich týmů také
politici na komunální úrovni. Při stanovení předvolební kampaně položila
CDU velký důraz na přípravu, provedení a vyhodnocení předvolebních
analýz, na jejichž základě připravila
negativní kampaň kritizující dosavadní vládní politiku SPD. Zároveň se
rozhodla pro vedení otevřené předvolební kampaně, ve které chtěla přesvědčit voliče o nutnosti provedení
ekonomických reforem a úspor či tolik
potřebné zjednodušení daňového systému. Úspěch této otevřené kampaně
byl snížen návrhem rovné daně předloženým profesorem Kirchhofem
v okamžiku vrcholící kampaně, který
ovšem nebyl ve volebním programu
CDU představen. Nepřipravenost této otázky byla patrná z reakcí některých kandidátů, kteří na mítincích
a shromážděních tento návrh nepodpořili.

POSTŘEHY Z PŘEDVOLEBNÍ
KAMPANĚ V POLSKU
I VO Ž ELEZNÝ
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předseda místního sdružení
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V září letošního roku uspořádalo
CEVRO ve spolupráci s Občanskou
platformou (PO) sérii studijních stáží
k polské volební kampani. Měl jsem
možnost zúčastnit se jedné z těchto stáží
osobně.
Na polské kampani mě zaujala především laxnost. V Polsku se, letos poprvé, volilo do Sejmu a Senátu ve stejném
termínu a prezident o dva týdny později.
Přestože se politici snaží obtěžovat občana volbami co nejméně, panovala
obava, že místo loňské, zhruba padesátiprocentní účasti, může k volbám přijít
jen 30 %.
Celá kampaň sestávala téměř výlučně z reklamy: televizní, rozhlasové, tiskové, letáků a plakátů a trvala jen měsíc.
Zcela, snad s výjimkou Varšavy, chyběly
mítinky, billboardy a plakáty byly výlučně na oficiálních plochách. PO si rovněž
velmi pochvalovala účinek osobního

dopisu svého prezidentského kandidáta
Donalda Tuska, rozeslaného na počátku kampaně do devíti milionů domácností. Zdá se, že to by,l na rozdíl od nás,
první takový pokus, možná proto růst
preferencí po rozeslání dopisu byl přímo zázračný – z 25 % na 41 %. Do té
doby byly šance trojice hlavních kandidátů téměř vyrovnané: Wlodzimierz Cimoszewicz 22 %, Lech Kaczyński 22 %.
Zajímavé bylo sledovat i televizní debatu mezi Donaldem Tuskem a levicovým protikandidátem Wlodzimierzem
Cimoszewiczem. Proběhla kultivovaným způsobem, oba kandidáti odpovídali na otázky moderátora přiměřeně
dlouho, i výpady byly co do formy zdvořilé. Mezi diváky zvítězil Tusk se 63 %
hlasů (na rozdíl od naší praxe mohl
každý divák hlasovat pouze jednou).
Hlavním trumfem, kterým se Občanská platforma odlišovala od ostat-
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ních stran, bylo odmítnutí státního příspěvku a samofinancování. Jednou
z kardinálních otázek byla také 18 % nezaměstnanost, kterou chtěla strana
snížit zjednodušením daní a jednotnou
sazbou 15 %. Další heslo z dopisu D.
Tuska poněkud zavánělo populismem,
když chtěl po vzoru USA zavádět „jednodenní soudy“, díky nimž by byli chuligáni za mřížemi během jediného dne.
Předvolební kampaň v Polsku je pro
nás inspirující např. rozmanitostí volebních hesel, mnohem konkrétnějších, než
je u nás zvykem. Na druhé straně, že by
právě konkrétní sliby a jejich neplnění
byly příčinou toho, že v Polsku je spíš
pravidlem než výjimkou, že vládní strany se při příštích volbách ani nedostanou do parlamentu?

téma

agentury

Vstupujete-li na trh s novou službou, záleží na tom, zda lidé tuto službu
vůbec potřebují, chtějí, očekávají. Je-li
mezi spotřebiteli taková atmosféra, že
při nabídce této služby si potenciální
zákazníci řeknou: „Ano, toto nutně
potřebuji, toto chci. Je to lepší než to,
co dosud používám.“
Dále záleží na tom, jakou zkušenost mají s tou firmou, která jim novou
službu nabízí. Zda od ní ochotně přijmou rady, které je nutí změnit jejich
dosavadní chování. Je důležité, jakou
„image“ má firma, která novou službu
nabízí. „Image“ není nějaký abstraktní
pojem, ale souhrn představ, zkušeností, vjemů, které se potenciálnímu zákazníkovi vybaví, když se vysloví či objeví na obrazovce jméno nebo znak
dané firmy. Je důležité, zda je firma
vnímána jako odborník na službu, kterou nabízí. Zejména při srovnání s dosavadní nabídkou, s konkurencí. V politické komunikaci je také důležité,
zda ti, kteří ve společnosti „novou
službu“ podporují, jsou pro většinu
„charakterově“ přijatelní. Zda si nerozhodní mohou říci: „Ano, podporuje-li to tento člověk, tito lidé, něco na
tom bude.“
Nejsou-li zákazníci na novou
službu připraveni, neznamená to, že
s ní nemůžeme uspět. Znamená to, že
u nich musíme vyvolat potřebu, touhu
po nové službě.
Většina společnosti má o způsobu
placení daní velmi nízké povědomí.
Daný stav věcí vnímají jako realitu
a nejsou připraveni na zásadní změny.
Nevědí, co by jim osobně změny přinesly. Jsou náchylní spíše věřit postupným úpravám daného systému. Mezi
většinou lidí je v současné době silnější
touha „udržet si“ daný standard než
víra ve schopnost „získat“ něco navíc.
Chceme-li, aby společnost přijala za

ROVNÁ DAŇ JAKO
MATURITA
KOMUNIKACE
POVRCHNÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB V NĚMECKU A POLSKU MŮŽE
ČTENÁŘI NOVIN VNUKNOUT PŘEDSTAVU, ŽE S TÉMATEM ROVNÉ DANĚ SE
NEDAJÍ ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM VYHRÁT VOLBY. TO JE, MYSLÍM, OMYL. JAKO
VŽDY ZÁLEŽÍ NEJEN NA TOM, CO SE ŘÍKÁ, ALE KDO TO ŘÍKÁ, V JAKÉ
SOUVISLOSTI A V JAKÉ SPOLEČENSKÉ ATMOSFÉŘE TO ŘÍKÁ.

své očekávání zásadní změny daňového systému, musíme připravit takovou
atmosféru, která povede v opětnou
touhu po nových příležitostech. Má li
rovná daň uspět, musí tedy být ve společnosti jiná atmosféra, než je dosud.
Společnost musí být ochotná naslouchat a následovat „dobyvatelské“ výzvy, že je možné při jiném systému
vládnutí získat víc. Atmosféru spravování zchudlého panství změnit v sen
„nových osadníků“. Lidé musejí opět
chtít uvěřit, že sny se dají změnit v realitu.
To znamená změnit vnímání rozdělení společnosti. Společnost není rozdělena na chudé a bohaté. Společnost
je rozdělena na poctivé a nepoctivé.
A poctiví jsou ti, kteří potřebují pořádek a spravedlnost pro to, aby mohli
žít svobodně. Aby se mohli stát bohatšími. Daný stav mi brání v tom, abych
získal víc. To musí být silnější pocit než
to, že změna daného stavu bude znamenat, že budu ještě chudší. Změním-li banku, bude mi lépe. Zůstanu-li
u té dosavadní, dovedou mě k bankrotu.
Ten, kdo nabízí změnu, je ODS.
ODS je známá „značka“. Lidé znají
logo, vědí, že co je „modré“, patří
k ODS. V komunikaci tedy nemusíme
lidi informovat, že ODS existuje. ODS
se musí soustředit na informaci, „jaká
je ODS“. ODS požaduje od svých potenciálních voličů změnu. Voliči se nesmějí změny bát. Toho je těžké dosáh-

nout. ODS je tedy musí přesvědčit, že
změna je to, co jim chybí, aby mohli žít
spokojeněji. Až poté se budou ohlížet
po těch, kteří změnu nabízejí. ODS by
měla podporovat ve společnosti všechny ty, kteří se nebojí pohybu, nebojí se
nových výzev a nebojí se zodpovědnosti. Současně nesmí vystrašit ty, kteří věří, že každá změna je změnou
k horšímu. Získat mladé a nevystrašit
staré.
Změna není experiment. Konkurenti používají vůči „modrým myšlenkám“ výrazy typu „kuriózní, nevyzkoušené, v Evropě nepřijatelné“.
ODS je stavěna do role někoho, kdo
do fungujícího systému přináší anarchii a nabízí cestu do neznáma. Cestu,
která odporuje „evropské kultuře“.
Společnost ve své většině nevnímá globalizaci jako něco, na co je nutné reagovat, jinak zahyneme. Neuvědomuje
si, že náš blahobyt a naši bezpečnost
nám zajistí jen aktivní vytváření
„mého světa“.
Podaří-li se ODS vyvolat touhu po
změně ve společnosti, víru v možnost
„být bohatší, nebude-li mi v tom bráněno“, tedy to, co tu neopakovatelně
bylo na začátku devadesátých let,
může se soustředit na diferencovanou
komunikaci k jednotlivým příjemcům
informace: „Rovná daň je cesta
k mému zbohatnutí.“
Společnost je třeba nejdříve probudit. Až teprve pak bude ochotná naslouchat.

CEVROR E V U E

K AREL K ŘIVAN
manažer komunikační
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

M ICHAL D OKTOR

RUB A LÍC SOBOTKOVY SVATÉ VÁLKY
Předesílám, že nejsem spokojeným
klientem banky a existuje-li zde emocemi nakvašená, více a více nespokojená
skupina obyvatel-zákazníků bank, rozhodně se k ní hlásím. Důvodů mám
mnoho, subjektivních i objektivních.
Měl bych tedy tleskat „svaté válce“ ministra Sobotky a usínat v naději, že zítra
už bude lépe? Nikoliv... Dennodenně
roste státní dluh České republiky o 250
milionů korun. Přitom žádný ministr financí v historii této země nepodepsal
účty, za nimiž se skrývá tak bezpříkladné
zadlužení každého z nás – byl to právě až
ministr financí Sobotka. Vždy součet
zadlužení za jednotlivá léta 2003–2006
bude činit 362,7 miliardy korun.
Každý dluh má svou cenu, tedy i dluh
státu. Úrokové náklady každého dluhu
jsou prokletím svého druhu a snad každý
dlužník si vyzkoušel situaci, kdy fyzicky
trpěl nad výpisem bankovního účtu, od-

vádějícího disponibilní zdroje nejdříve
na dluhovou službu, a poté na splátku
jistiny. Stát má oproti nám všem jednu
zásadní výhodu, každý účet zaplatí z kapes nás všech. V roce 1997 činily náklady
obsluhy státního dluhu 17,28 miliardy
korun, v roce 2003 již stouply nad 20 miliard, aby se v roce 2004 vyšplhaly na
26,07 miliardy. V roce 2006 stát na úrocích zaplatí 37,185 miliard korun. Tedy
dvakrát více než v roce 1997!
Důmyslnost pasti spočívá ve hbitě
uzavřeném kruhu. Ministr financí Sobotka, zpočátku bičován nápady V.
Špidly a posléze svázán nekonečnou
touhou po podstavci slávy úspěšného reformátora, až příliš pozdě postřehl, že
stojí právě uprostřed. Dluhopisy státu se
prodávají za koruny. A prodají-li se v zahraničí, musí se na koruny vyměnit. Celkový objem státních dluhopisů k 31. 7.
2005 činil 619,3 miliardy korun. Plných

poslanec PS PČR

49 procent tohoto objemu, tedy přes tři
sta miliard, je v držení bank!!! Z toho
166,3 miliardy leží v bankách se zahraniční kontrolou. A dalších 23 % státních
dluhopisů je v držení takzvaných nerezidentů, čili osob se sídlem mimo ČR.
Ani já nemohu a nechci být spokojený s dnešním postavením českých klientů vůči bankám. Vadí-li však panu ministrovi „tlusté břicho“ u nás operujících
bank a jejich příliš malá snaha být vlídnější k běžným klientům, pak mi nezbývá než mu odpovědět: „Jak jste je, pane
ministře, naučil, takové je máme.“ Polovinu celého státního dluhu, tedy celý
dluh, pod kterým jste podepsán vy jako
ministr financí, jste jim naservíroval na
zlatém podnosu. Žádný div, že se nepředhánějí ve snaze přilákat nové zákazníky a dopřát jim kvalitnější a levnější
služby. Stojíte uprostřed zaklapnuté pasti! A my s vámi.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

NOVÉ PŘIJÍMAČKY SE JEDNOZNAČNĚ
NEOSVĚDČILY
W ALTER B ARTOŠ

CEVROR E V U E
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Paní ministryně školství Petra Buzková zveřejnila pojednání o účinnosti
nového modelu přijímacích zkoušek na
střední školy (Nové přijímačky se
osvědčily!, LN 12. 10.). Opravdu se
nové přijímačky osvědčily? V rozporu
s tvrzením paní ministryně totiž v různých televizních a rozhlasových anketách dotazovaní uchazeči o středoškolské studium vypovídali o něčem jiném.
Z jejich odpovědí vyplývalo, že z obav
před nepřijetím v prvním kole
a možnosti, že ve druhém by se už nemuseli dostat ani tam, kam by dříve adresovali druhou přihlášku, preferovali
„volbu na jistotu“.
A co na to paní ministryně? Fakt
„volby na jistotu“ je v článku přičten
údajné kampani, kterou jsem prý rozpoutal společně s panem ředitelem
PORG Klausem. Ve skutečnosti je vysvětlení prostší. O tom, že změna pravidel přijímacího řízení je krok omezující

možnost volby, nemusel nikdo nikoho
přesvědčovat.
Chápu ale, že ministr, který se
o problematický zákon zasadil, te hledá výmluvy, aby nemusel přiznat chybu. A tak je dobré cokoliv, co odpoutá
pozornost od podstaty problému. Kromě svalení viny na kampaň se ministryně odvolává i na jakési ministerstvem
získané a jeho úředníky komentované
statistické údaje. Podle paní ministryně
z nich jako důkaz správnosti změny vyplývá především to, že nakonec byl
každý někam přijat. Na tom ale není
nic překvapivého. Jde o to, zda se většina dostala tam, kam chtěla a hlavně,
kdo byli ti, co to vzdali předem, protože
se báli rizika neúspěchu v prvním kole.
Zajímavě paní ministryně interpretuje
i to, že mimořádně vysoké procento
uchazečů bylo přijato již v 1. kole. Vysokou úspěšnost přijetí paní ministryně
bez jakékoliv opory v datech přisuzuje

ministr školství

pozitivnímu vlivu nového modelu přijímaček, aniž by si připouštěla, že minimálně logičtějším vysvětlením je právě
okolnost, že se uchazeči v prvním kole
hlásili především tam, kde předpokládali vysokou pravděpodobnost přijetí.
A kdyby se ministerská analýza zaměřila i na zjištění důvodů, na základě
kterých se uchazeči v prvním kole o podání přihlášky rozhodovali, asi by celá
věc vypadala ještě zřetelněji. V ministerském materiálu pak paní ministryně
pravděpodobně raději zcela přehlédla
ty části, které se evidentně nehodily.
Například větu, že v šetření, které provedl Ústav pro informace ve vzdělávání, nadpoloviční většina z 3127 dotázaných ředitelů škol shledává, že nový
systém je z hlediska uchazeče méně
vhodný.

aktuálně
SENÁT

M ILAN B ALABÁN
senátor

Tak gripeny nám létají. Na mlhu
nad touto zakázkou jsme už zapomněli,
takže je čas zkusit něco nového. Tím
má být vyzbrojení armády kolovými
transportéry v počtu 234 kusů v ceně
ještě vyšší než gripeny – za 25 miliard
korun. Poslanci se pozastavili nad tím,
že podíl českého průmyslu by měl činit
pouhých 20–25 procent.
Tento problém má dvě hlavní roviny. První je účast českých výrobců.
Uvažovaný čtvrtinový podíl je diskriminující a degradující. Před rokem 1990
tehdejší ČSSR spolu s Polskem vyráběla kolové transportéry a dodávala je armádám Varšavské smlouvy. V průběhu
devadesátých let vypracovali čeští
inženýři v Přerově projekt kolového
transportéru Zubr s velmi pokrokovým
systémem
pohonu,
umožňujícím
snížení konstrukční výšky vozidla a tím
i snížení rizika zásahu. Toto vozidlo

GRIPENY UŽ LÉTAJÍ, TAK HURÁ
PRO OSMIKOLKY?
existuje sice pouze na papíře, ale výroba prototypu by byla možná velmi rychle a s minimálními náklady ve vztahu
k velikosti zakázky. Podíl českého průmyslu by se mohl pohybovat okolo 60
procent. Nikdo v armádě si ale nedal tu
práci porovnat parametry Zubra s parametry kandidátských strojů Pandur,
Patria, Pirhana, které jsou definovány
v tendru jako favorité. Jen pro zajímavost: výrobci této techniky jsou malé,
neutrální státy Rakousko, Finsko, Švýcarsko.
Celý tendr je souborem otazníků.
Jak je možné, že v době jeho vyhlášení
není zpracována zadávací dokumentace pro projekt Přezbrojení Armády ČR
obrněnými transportéry? Ta je nyní
v přípravné fázi a „bude dokončena po
ukončení období předkvalifikace“. Má
to znamenat, že bude přizpůsobena některé nabídce?

Druhá velká otázka zní: Proč zrovna
234 osmikolových transportérů? Když
neexistuje Projekt přezbrojení, neexistuje ani jeho vojensko-politická oponentura. Víme vůbec, v jakých situacích
je budeme používat? Kolové transportéry jsou ideální pro hlídkovou službu
v týlu. Zkušenosti z míst válečných střetů ukazují jako vhodnější techniku pásová vozidla. Možná i proto izraelská
armáda odložila nákup několika set
LOV Stryker a místo toho plánuje modernizaci několika set pásových M 113.
Švédové si počínají obdobně. Nakoupili přebytečná pásová vozidla bývalé východoněmecké armády a nechali si je
modernizovat u nás ve Šternberku.
My pro osmikolky nemáme v kritériích tendru ani zkušenosti z bojového
nasazení.
Možná že po čase, stejně jako u gripenů, zjistíme, že jich stačí polovic.

KRAJE / OBCE

NAŠE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ
A NTONÍN N ECHVÁTAL

Ve českém zdravotnictví existuje
nehospodárný postsocialistický systém, který byl pouze částečně reformován. Tento systém je nutné kvalifikovaně reformovat a kultivovat.
Reformní kroky by měly vést
k úsporám a zvýšení efektivity.
Zdravotní péče v garantovaném rozsahu a kvalitě by měla být dostupná
občanům při odpovídajících nákladech.
Nezbytné je stanovení rozsahu
hrazené péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Neodkladná a nákladná péče by měla být
zahrnuta do systému zdravotního
pojištění v patřičném rozsahu. Naopak poplatky za hotelové služby
a stravování je žádoucí zavést v co
nejkratší době. Úhrady za léky

a zdravotnický materiál by měly být
podrobeny racionální revizi. Státní
dotace a nesystémové zásahy je
žádoucí rychle minimalizovat. Průhlednost systému je motivací k hospodárnému chování. Stát má zajišovat pouze nezbytné podmínky
pro realizaci a dostupnost kvalitní
zdravotní péče.
Základem systému zdravotní
péče je aktivní rozhodování občana.
Informace o možnostech léčby, jejich výsledcích a souvisejících ekonomických aspektech tvoří základní
předpoklad pro kvalifikované rozhodnutí. Zveřejňování srovnatelných výsledků léčby a nákladů na ni
v různých zařízeních vytváří potřebné konkurenční prostředí.
Zdravotní pojišovny musí být
plně odpovědné za hospodaření se
svěřenými prostředky. Uzavírání
smluv s poskytovateli zdravotní

péče musí probíhat za rovných podmínek. Pojišovny by si měly konkurovat v transparentním prostředí
hospodářské soutěže.
Role státu v systému, právní postavení pojišoven, vztah pojištěnců
s pojišovnami a statut zdravotnických zařízení potřebují upravit zákony. Zavedení doplňkového pojištění a spoluúčasti pacientů na nadstandardních výkonech je žádoucí.
Zdravotnická zařízení v systému
zdravotního pojištění musí poskytovat péči v nepodkročitelné standardní kvalitě. Zařízení si ale mohou konkurovat v oblasti nadstandardní.
Reforma zdravotnictví není odložitelná.
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evropa

M AGDALENA F RISCHOVÁ
Kancelář místopředsedy
Evropského parlamentu

PENÍZE Z BRUSELU
NENÍ ASI NIKDO, KDO BY ZA POSLEDNÍ ROK NEZASLECHL ZAKLÍNADLO –
„PENÍZE Z BRUSELU“. MŮŽE SE VYSKYTOVAT V RŮZNÝCH OBMĚNÁCH A MŮŽE
BÝT TU VÍCE, TU MÉNĚ NALÉHAVĚ VYSLOVOVÁNO, POŘÁD VŠAK BUDE
ZNAMENAT MOŽNOST ZÍSKÁNÍ NĚČEHO NAVÍC, CO BYCHOM BEZ EVROPSKÉ
UNIE NEMĚLI.

CEVROR E V U E

Jako všechno, co se týká peněz, ani
toto téma není jednoduché. Otázky týkající se fondů EU, žádostí o příspěvky z nich, spolufinancování, patří mezi
jedny z nejčastějších, se kterými se při
své práci v Evropském parlamentu
setkávám.
Pro čerpání příspěvků, nejen do
České republiky, je velmi důležitý rozpočet EU. Ten nejaktuálnější, tedy
rozpočet 2007–2013, však zatím schválen nebyl. Co to znamená? V případech, kdy nedojde ke schválení nového rozpočtu, se postupuje podle tzv.
provizorního rozpočtu, který je více
méně podobný rozpočtu starému. Ve
stávající situaci toto pravidlo vyhovuje
zejména starým členským zemím. Velkým problémem při schvalování nového rozpočtu se ukázala být otázka výše
příspěvků členských zemí, kdy šestice
těch nejvyspělejších (Velká Británie,
Německo, Francie, Nizozemí, Itálie
a Švédsko) prosazovala příspěvky ve
výši 1 % HDP členské země ročně
a většina menších zemí výši 1,14 %.
Bylo sice dosaženo kompromisu
v tom, že rozpočet bude tvořit 1,06 %
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HDP EU, ale Komise má k tomuto
kompromisu výhrady.
Další výhrady a spory lze očekávat
ohledně určení rozpočtových příjmů.
EU může fungovat i s menším rozpočtem ve vztahu k HDP, musí však nutně
reformovat výdajovou stránku rozpočtu, kdy např. podpora neefektivní výroby v některých členských zemích je
jednoznačnou ukázkou stavu, který
vyhovuje pouze velmi malé menšině
na úkor zbytku EU. Staré členské
země na jednu stranu tlačí na snížení
přídělů do rozpočtu EU, ale na druhou stranu na zachování podpor a výhod, které z tohoto rozpočtu získávají.
Z toho jednoznačně plyne, že při prosazení jejich představ by to byly právě
malé a nové členské státy, které by
prodělaly nejvíce. Ohrožena je zejména další podpora regionálního rozvoje
a čerpání prostředků kohezních fondů, tedy oblastí, na jejichž pokračování má Česká republika v současné
době výrazný zájem.
Cílem ČR by však nemělo být konkrétní číslo, ale stav, kdy budeme tzv.
čistým příjemcem, tj. kdy příspěvek

ČR bude nižší, než kolik bude naše
země z EU dostávat. Myslím si, že nejde o nespravedlivý požadavek. Rozdělení Evropy po druhé světové válce na
země západního a východního bloku
a masivní pomoc Spojených států, nejen v rámci Marshallova plánu, vedla
k nebývalému růstu prosperity západní Evropy. Nejvýrazněji je to vidět na
Německu, které zcela přebudovalo
svoji ekonomiku a stalo se jednou
z největších světových ekonomik.
Také životní a ekonomická úroveň
Francie a středomořských členských
zemí se díky EU a jejímu přerozdělování podstatně zvýšila. Ochota západoevropských zemí podílet se na růstu
nových členských států však má dnes
své meze. Ve Francii, Británii, Belgii,
Německu, Holandsku, ale i v dalších
zemích, sílí názory, že přispívají do
společné kasy příliš mnoho a přitom se
zároveň stávají oběmi konkurence ze
střední a východní Evropy.
To vše vytváří tlak na omezení přerozdělování ve prospěch nových členských zemí a tyto země si pak budou
v budoucnu nuceny pomoci samy.
Česká republika proto musí být na
změny, které ve financování Evropské
unie dříve nebo později nastanou, připravena, a to nejlépe tak, že se nebude
spoléhat pouze na evropské příspěvky,
ačkoli by bylo velkou chybou je nevyužívat, ale bude v rámci EU programově posilovat svoji konkurenceschopnost.

Z BYNĚK K LÍČ
výkonný redaktor

PŘEČETLI JSME

CEVROREVUE

Politická filozofie

Adam Swift

Ve letošním roce vyšla v nakladatelství Portál s podtitulem Základní otázky moderní politologie velmi inspirativní kniha profesora politologie a sociologie Adama Swifta z Balliol College v Oxfordu.
Publikace Politická filozofie není pojata jako
souhrn dějin politického myšlení, spíše se věnuje základním problémům politiky a politologie současnosti, které mají konsekvence pro reálnou tvorbu politických rozhodnutí.
Autor se v ní věnoval čtyřem problémům –
problému svobody, rovnosti, spravedlnosti
a politického společenství.
V první kapitole se Swift zaměřuje na pojem
spravedlnosti, bytostně spjatý s adjektivem sociální. V této části srovnává na jedné straně
koncepce Johna Rawlse, na straně odpůrců,
známých klasických liberálů F. A. Hayeka a R.
Nozicka.

Ve druhé části, věnované svobodě, rozšiřuje
Swift klasické Berlinovo pojetí negativní a pozitivní svobody (které však i přes autorův kritický
náhled stále neztrácí své kouzlo) o tři další párové protiklady pojetí svobody – svoboda jako
politická participace/svoboda od politiky, účin-

Publikace není pojata jako souhrn dějin politického myšlení, spíše se věnuje základním problémům politiky
a politologie současnosti.
ná/formální svoboda a svoboda jako autonomie/svoboda nezasahování.
Předposlední partie textu se snaží rozšifrovat mnoha mýty opředený pojem rovnosti
a v části poslední se dostáváme zřejmě k nejnovějšímu, ne tolik známému sporu komunitaristů
s liberály (spor dobro vs. právo), bytostně spja-

tého mj. s ožehavou otázkou problematiky skupinových práv.
Stodevadesátistránková publikace, jejíž zevrubnou recenzi z pera brněnského politologa
O. Císaře jsme mohli nedávno najít například
v časopise Revue Politika, představuje poměrně
přehledný souhrn základních otázek moderní
politické filosofie, a tudíž základních pilížů
praktické politiky.
Pro čtenáře tohoto časopisu lze doporučit
zejména kapitolu týkající se svobody, která
představuje nejen opakování základních liberálních pouček Hayekových, ale také filosofický
pohled, vedoucí k identifikaci nebezpečí, plynoucího z konceptu pozitivní svobody.

12 OTÁZEK NA NEPOLITICKÉ TÉMA
Petr Skokan / hejtman Liberec. kraje

Jaké jste znamení a kolik Vám je let?
Letos jsem oslavil 42. narozeniny, znamením
jsem Blíženec.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
Publicistika, zpravodajství a dokumentaristika,
zejména historické dokumenty.

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Dnes už jsem dost velký na to, abych si otevřeně
připustil, že v osobním životě je mým vzorem
táta.

Jakou posloucháte muziku?
Poslouchám jakoukoliv muziku, která je kvalitně
zahraná. Rád si poslechnu Pink Floyd, Radůzu,
Jiřího Schellingera, Petra Nováka, MIG 21 a kapelu Divoký Bill.

Jaké přání byste si rád splnil?
Podívat se do vesmíru a zahrát si na kytaru s Jimi
Hendrixem.
Jaké máte koníčky?
Vlastně všechno, co dělám a co jsem dělal byl
můj velký kůň. Jinak jsou mými zálibami akustická kytara, turistika a jízda na kole.
Kterou barvu máte rád?
Modrou.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Jako strážce majáku na ostrově.
Co Vás nejvíce upoutá na ženě?
Oči, ne nadarmo se říká, že oči jsou oknem
do duše.
Máte rodinu ?
Mám a dost početnou, protože jsem otcem čtyř
dětí.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Pokud nepočítám moje angažmá v sametové revoluci, tak od roku 1992, kdy jsem vstoupil do
Občanské demokratické strany, za kterou jsem
v roce 1994 poprvé kandidoval do českolipského
zastupitelstva.
Co Vám v poslední době udělalo největší
radost?
Nejstarší a nejmladší dcera, nejstarší Míša tím,
že byla přijata na Karlovu univerzitu a nejmladší
Nina svými prvními krůčky.

CEVROR E V U E

medailónek
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M AREK B UCHTA

POLITICKÁ REKLAMA

spolupracovník
CEVROREVUE

Merkel-Minus / Útočná kampaň SPD proti pravicovým reformám

1000 – 15 – 6 / Magická čísla CDU

Řadu pěkných ukázek vyspělého
politického marketingu přinesly nedávné německé volby. Německé politické strany se evidentně poučily z volebních kampaní v USA i Velké Británii. Svoje snažení dokázaly navíc doplnit o tradiční německou důslednost
a organizovanost. A tak není divu, že
v Německu hledají inspiraci i některé
české strany. Zejména premiér Paroubek, který v některých gestech najednou mnohem více připomíná bývalého
německého kancléře a který přispěchal i s ohlášením příjezdu německých
volebních expertů. Ti mají na podzim

radit vedení ČSSD při přípravě jejich
volební kampaně.
Merkel-Minus
Poj me tedy předběhnout německé experty a prohlédnout si nejprve jeden ze způsobů, jakým SPD v kampani
bojovala proti reformám, chystaným
konkurenční CDU. Jedná se o mistrně
zvládnutou kombinaci celé řady technik politického marketingu. Složité
téma bylo nejprve zjednodušeno do
srozumitelných obrázků a jednoznačných čísel. Použité grafické řešení je

ZADAVATEL / SPD
TEXTY / Vpravo plakát Merkel-Minus, motiv sestra. Zdravotní sestřička přijde v důsledku plánovaných reforem CDU celkem o 474 Euro ročně. Vlevo kombinace motivů – ztrácí každý, získává pouze nepříliš sympatický
poradce.

CEVROR E V U E

ZADAVATEL / CDU
TEXTY / Vlevo: „Každý den o 1000 pracovních míst méně“. Uprostřed: „Každých 15 minut jeden firemní úpadek“. Vpravo: „6 milionů Euro nových dluhů každou hodinu“. Zcela vpravo přelepka, která slouží k aktualizaci
plakátů: „Jasný kurz namísto Červeno-rudo-zelené koalice; volte CDU“.
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mimořádně čisté a nese jasné poselství: obyčejní lidé jsou jako vždy biti.
V plusu je pouze nepříliš sympatický
podnikový konzultant. Vše završuje
jednoduchý slogan, který využívá principu aliterace: Merkel-Minus.
V dalších kampaních si SPD vzala
na mušku také plán CDU na zvýšení
daně z přidané hodnoty nebo plánované reformy v systému sociálního
a zdravotního pojištění. V pozitivní
části své volební kampaně se věnovala
velmi obecnému srovnávání svého
programu s programem konkurence
a na závěr nasadila svoje eso – Gerharda Schrödera. Jeho heslo na závěrečných plakátech znělo: „Kraftvoll. Mutig. Menschlich.“ – tedy zhruba: „Plný
síly. Smělý. Lidský.“
Magická čísla CDU
V další ukázce se podíváme na takzvaná „magická“ čísla CDU. Jedná se
o negativní kampaň, ve které CDU nastavuje zrcadlo výsledkům vládní
červeno-zelené koalice. Témata jsou
opět velmi zdařile zjednodušena, tentokráte ale pouze do čísel a sloganů.
Tisíc pracovních míst ubývá každý
den, každých 15 minut zkrachuje jedna německá firma a každou hodinu
přibývá 6 milionů Euro nových dluhů.
I zde je poselství zpracováno velmi jasně a srozumitelně. Narozdíl od SPD je
ale poněkud strohé a pouze racionální. Vpravo na ukázce je i vtipná drobnost – přelepka, kterou CDU používala k rychlé aktualizaci již vylepených
plakátů. Zobrazená přelepka sloužila
ve chvíli, kdy byla aktuální hrozba koalice SPD se Zelenými a levicovou Die
Linke.
Také kampaň CDU měla svoji pozitivní část, s motivy zobrazujícími
spojené ruce nebo dětskou tvář. V závěrečné fázi strana rozhodla pro maximální zjednodušení a nasadila billboardy s portrétem Angely Merkelové
s heslem „Ein neuer Anfang“ – „Nový
začátek“ a motiv státní vlajky s heslem
„Besser für unser Land“ – „Lepší pro
naši zemi“.

reformy

Svazu měst a obcí ČR

Delokalizace – módní slovo, bruselská hantýrka pro přemísování firem. Označuje situaci kdy kupříkladu
výrobce pneumatik v Německu uzavře
výrobní závod a postaví nový závod
v České republice, kam výrobu přemístí. Výrobce pneumatik pochopitelně může být příjemcem evropských
peněz. A zde se dostáváme k jádru
problému. Na jedné straně stojí pravidla vnitřního trhu, na druhé straně
úsilí o sociální kohezi a vyrovnávání
evropských regionů. Regionální podpora přitom nesmí porušovat pravidla
vnitřního trhu a evropská regionální
politika nesmí povzbuzovat k přemísování podniků.
Dnes je situace řešena následujícím způsobem. Pokud je společnost
příjemcem strukturálních peněz, je
povinna po ukončení podpory následujících pět let zachovat rozsah podpořené činnosti v daném podniku.
Prakticky to znamená, že když například firma obdrží peníze z Evropského sociálního fondu na rekvalifikaci
svých zaměstnanců, nesmí dalších pět
let podnik přemístit nebo zavřít, jinak
by musela vrátit peníze. V současné
době ale probíhá příprava pravidel nových, která by měla vstoupit v platnost
od roku 2007. Zde Evropská komise
navrhuje pro zachování operací období sedmileté, tedy prodloužení o další
dva roky. To však není jediné zpřísnění pravidel, které se v Evropských institucích připravuje. Hrozí navíc, že by
společnosti, které se přemístily, mohly
o příležitost získat peníze z evropských fondů přijít úplně. Kdyby tak německý výrobce pneumatik z našeho
příkladu přemístil výrobu do České republiky, nemohl by v novém závodě
čerpat evropské peníze. Navíc je zde
také snaha zakázat možnost podporovat tyto společnosti z národních veřejných zdrojů. Investiční pobídky by se
tak staly minulostí. V Evropském parlamentu se dokonce veřejně diskutuje
otázka harmonizace daňové regulace.
Volební program ODS, která navrhuje rovnou daň, tak může být pod rouškou sociální koheze ohrožen. Navrch

DOČKÁME SE KONCE
VOLNÉHO VNITŘNÍHO
TRHU V EU?
HOSPODÁŘSKÝ RŮST NA ZÁPAD OD NAŠÍ HRANICE STAGNUJE. ŘADA
OBČANŮ V PRODUKTIVNÍM VĚKU PŘIŠLA O PRÁCI. MEZINÁRODNÍ KONCERNY
UZAVÍRAJÍ SVÉ VÝROBNÍ ZÁVODY A PŘEMÍSŤUJÍ JE NA VÝCHOD. HROZBA
ZTRÁTY DALŠÍCH PRACOVNÍCH MÍST SE NAVÍC STÁVÁ PROBLÉMEM PRO
NĚKTERÉ ZÁPADOEVROPSKÉ STÁTY, KTERÉ POD TLAKEM STÁVEK USILUJÍ
O OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU FIREM UVNITŘ VNITŘNÍHO TRHU EVROPSKÉ
UNIE. NA POŘAD JEDNÁNÍ EVROPSKÝCH INSTITUCÍ V BRUSELU SE TAK
DOSTÁVÁ REGULACE DELOKALIZACE.

navíc získává evropská byrokracie.
Předpokládá se zřízení agentury Evropské observatoře přemísování. Pokud návrhy západoevropských socialistů projdou, budou všechny společnosti, které obdrží evropské peníze,
muset vyplňovat dotazník, ve kterém
budou vyhodnocovat riziko přemístění části svých podniků.
Navržená opatření jsou značně provokativní a jsou zaměřena proti novým
členským státům. Usilují o ochranu
neflexibilních zaměstnanců v socialistických zemích původní patnáctky.
Bránění přesunu společností je proti
volnému pohybu, jako základní svobodě Evropského společenství.
Navržená opatření jsou značně
provokativní a jsou zaměřena proti
novým členským státům. Usilují
o ochranu neflexibilních zaměstnanců
v socialistických zemích původní patnáctky. Nové členské země jsou proto
jednotné – bránění přesunu společností je proti volnému pohybu, jako
základní svobodě Evropského společenství. Pozice vlády ČR i všech našich
europoslanců napříč politickým spektrem je v této oblasti jednotná – nepřipustit zpřísnění stávajících pravidel.
Delokalizace je ale také velmi citlivou
politickou otázkou i pro staré členy
Evropské Unie. Zpřísnění možností
přemísování firem zastává především
Německo, Francie a Belgie. Velká
Británie, která nyní předsedá Radě
ministrů a fakticky tak určuje směřování Unie, se staví na stranu nových

členských států. Finsko nebo Holandsko, tradičně zastávající liberálnější
postoj, Británii podporují.
Jsem toho názoru, že pětileté období je dostatečně dlouhé a není důvod k jeho prodloužení. Jsem navíc
přesvědčen o tom, že pětileté období
by mělo být naprosté maximum. Toto
období by mělo být vázáno na účel investice, na který byly prostředky poskytnuty a nemělo by přesahovat skutečnou životnost projektu a jeho dopadu. Nevidím důvod, proč by náš německý výrobce pneumatik, který kupříkladu v roce 2006 použije evropské
peníze na spolupráci s místní univerzitou, musel vyrábět v Německu ještě
v roce 2013. Nelze přece bránit podnikatelům, kteří chtějí jít do míst, kde
mají levnější či vzdělanější a kvalitnější pracovní sílu. Ani není možné národní vlády omezovat při snaze přilákat zahraniční investice. Stejně tak
není možné národním státům předepisovat, jak vysoké přímé daně má vybírat. Pokud bychom tento trend chtěli potlačit, vedlo by to k pohodlnosti
a ztrátě dynamiky ekonomiky Evropské unie. Jedná se o volný trh a při vyšší regulaci přemísování podniků by se
tržní princip jako takový vytratil. Jedinou skutečnou hrozbou pro přemísování se Unie navíc nezabývá.
Tou je přemísování – nebo chcete-li
delokalizace mimo Evropskou unii.
Všichni víme, že dnes jsou výrobní náklady podniků v Asii daleko nižší než
v Evropě. Členské státy budou tedy
tak dlouho chránit své národní trhy, až
všechny podniky odejdou do Asie.

CEVROR E V U E

O LDŘICH V LASÁK
poslanec EP, předseda
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profesor politologie,

zastupitel

zastupitel v Prostějově

FSV UK

v Jihomoravském
kraji

OVLIVNÍ PODLE VÁS VÝSLEDKY VOLEB V NĚMECKU A POLSKU VOLEBNÍ VÝSLEDKY
V ČESKÉ REPUBLICE, PŘÍPADNĚ JAK?

CEVROR E V U E

Výsledky voleb v Německu by teoreticky mohly naše volby ovlivnit,
avšak zářijové německé klání nepřineslo jasný výsledek, tudíž je jeho vliv nepatrný.
Vítězství pravice v Polsku je spíše
výsledkem vnitřního vývoje, má vnitřní
logiku a působit na volební situaci
u nás nemůže.
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Domnívám se, že se jedná o mýtus.
Volby v Německu ani v Polsku nijak
významněji výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v České republice neovlivní. Průběh předvolební kampaně,
stejně jako volební výsledky v obou zemích, mohou být jistě poučné (zejména ty v Německu), ale dle mého názoru přímou inspirací českým voličům
nebudou. Pozitivní roli by ovšem mohlo sehrát přijetí některých reformních
zákonů v Polsku. Další sousední země
s rovnou daní – to by byl jistě dobrý argument ODS pro ještě pozitivnější
prezentaci Modré šance. Snad to
v Polsku stihnou.

Nemyslím si, že by volební výsledky
v sousedních zemích jakkoliv ovlivnily
rozhodování českých voličů. Část
z nich se o politickou situaci za našimi
hranicemi vůbec nezajímá, a ti, kteří
se zajímají, mají většinou jasno koho
chtějí volit.
Jediná země, jejíž ekonomická politika by naše voliče mohla ovlivnit, je
Slovensko a jeho uskutečněné reformy, ale ani v to příliš nedoufám.

o cevro

Z BYNĚK K LÍČ
výkonný redaktor

O víkendu 15. a 16.října byl v sídle
CEVRO zahájen za účasti více než třiceti účastníků z celých Čech třetí ročník Liberálně-konzervativní akademie
(LKA), jednoročního mezioborového
studia ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, politického marketingu, práva, komunikace a veřejné prezentace. Letos se počet zájemců o studium LKA opět navýšil, přijata však
mohla být pouze pětina z nich.
Ještě než byl zahájen úvodní seminář, vystoupil ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, který všechny přítomné,
včetně několika členů KDU-ČSL, přivítal, popřál mnoho úspěchů ve studiu
a zároveň upozornil na rozbíhající se
projekt CEVRO institutu, tříleté
akreditované bakalářské studium, které bude na Akademii navazovat. Prvního bloku přednášek se zúčastnil i zástupce partnera CEVRO, projektový
manažer Konrad Adenauer Stiftung
v Praze ing. Milan Šimůnek, který též
popřál studentům mnoho zdaru. Na
přípravě Akademie spolupracovala
i frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED)v Evropském parlamentu.
Hned první z osmi bloků, konajících se jedenkrát měsíčně v Praze
a Olomouci, přinesl účastníkům dvoudenní program. V jeho rámci vystoupila v sobotu dvojice PhDr. Jiří Frgal –
ing. Hana Svobodová se seminářem ke
komunikaci a veřejné prezentaci. Jeho
cílem bylo seznámit posluchače s tím,
co je vhodné při veřejném vystupování, při jednání a všeobecně při komunikaci s druhým.
Druhý den byl věnován politickému marketingu v podání ing. Marka
Buchty. Jeho tři devadesátiminutové
prezentace přinesly celou řadu užitečných poznatků z oblasti politické reklamy: kromě základních zákonitostí
politického marketingu, vhodnosti
a užitečnosti využívání různých druhů
kampaně, způsobu zkoumání preferencí a jiných se M. Buchta dostal
i k ukázkám konkrétních prvků kampaně použitých při nedávných volbách
v Polsku, Německu i Velké Británii.

TŘETÍ ROČNÍK
AKADEMIE ZAHÁJEN

V prvním bloku přednášek se PhDr. Jiří Frgal a ing. Hana Svobodová věnovali
komunikaci a veřejné prezentaci.

Neděle patřila politickému marketingu v podání ing. Marka Buchty.

Cestu na první kurz LKA si našlo více než třicet účastníků.
Stejnou strukturu jako v Praze, měl
i dvoudenní program LKA v Olomouci, který se uskutečnil po uzávěrce tohoto čísla. Toho se zúčastnilo opět
více než třicet zájemců z celé Moravy.

Další přednáškový cyklus Liberálně-konzervativní akademie se uskuteční 19., respektive 26. listopadu
v Praze. Tentokrát se bude věnovat
mezinárodním vztahům.
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o cevro

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

POUČENÍ Z VOLEB
U SOUSEDŮ
CEVRO má tradičně dobré vztahy
se zahraničními think tanky i politickými stranami. Praktickou ukázkou
této spolupráce byly zářijové stáže členů ODS a spolupracovníků CEVRO
v Polsku a Německu během volební
kampaně.
Zájem byl příjemným příslibem
Účast na stážích CEVRO nabídlo
všem členům ODS. Sešlo se nám osmkrát více přihlášených, než jsme mohli
vyslat. Po dohodě s PO se nám podařilo rozšířit tým alespoň o několik osob.
Při výběru jsme dbali na rovnoměrné
zastoupení krajů, z pochopitelných

moravských členů ODS tak poznal
kampaň v Krakově. Práci volebního
štábu ve Vratislavi měli možnost pozorovat čtyři delegáti.
Od 16. září se městečko Wrzesznia
tradičně proměnilo ve „stát ve státě“.
Pravidelně před volbami se zde konají
jakési volby nanečisto, kde se prezentují všechny kandidující strany. V pokusných volbách se pak ukáže, kdo má
největší šanci o týden později uspět.
I zde mělo CEVRO čtyřčlennou delegaci.
Poslední součástí polského maratónu byla návštěva odborného týmu
CEVRO ve varšavských centrálách
nejen PO, nýbrž také vítěze voleb –

a členy ODS. Na semináři vystoupili
dva přední němečtí odborníci: profesor Hans-Joachim Veen, předseda
představenstva Nadace Ettersberg
a bývalý poradce Helmutha Kohla,
a Peter Radunski, politický konzultant, jenž v minulosti zastával mj.
funkci volebního manažera CDU.
Za pomoci stejné nadace CEVRO
vyslalo o týden dříve dva týmy přímo
do Německa, kde se jejich členové
měli možnost zapojit do práce volebních týmů kandidátů v Hannoveru
a Vechtě. Stáž v Německu byla limitovaná pěti osobami. CEVRO ve spolupráci s HK ODS nabídlo účast přednostně regionálním manažerům. Ti se
seznámili s prací členů volebních týmů
úspěšných kandidátů CDU Pflügera
a Holzenkampa, část se pak zúčastnila
velkého mítinku Angely Merkelové
v Berlíně.
CEVRO zorganizovalo pracovní
cestu členů svého odborného týmu
a dvou dalších osob z HK ODS, jejímž
účelem byla návštěva mezinárodního
semináře o volební kampani CDU pořádaném v Berlíně a závěrečné berlínské předvolební vystoupení kandidátky CDU na spolkovou kancléřku A.
Merkelové. Na cestě zpět pak tým
CEVRO sbíral poznatky a materiály
z kampaní konkurenčních stran.

strany Právo a spravedlnost (PiS). Na
programu byla také setkání se členy
realizačních týmů obou stran, kteří
připravili opravdu bohatý pracovní
program. Členové týmu CEVRO měli
také možnost několik hodin osobně
hovořit s hlavním architektem úspěšné kampaně PiS Michaelem Kamińským. Kamiński, jinak též velký obdivovatel české kultury a kuchyně, prozradil řadu receptů, jak úspěšně využít
více než půl předvolebního roku.

Semináře se zamyšlením

Volební automobil CDU
důvodů jsme upřednostňovali přihlášené manažery. Počet přihlášených
rozhodně dokázal, že členům ODS
není osud voleb lhostejný.
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Občanská platforma (PO), v závěrečném volebním zúčtování druhá nejsilnější strana, přijala postupně čtyři
delegace vyslané CEVRO. První dvě
delegace zamířily do volebních štábů
kandidátů v Krakově a Vratislavi. Jejich čtyřdenní cesta začala 8. září. Na
programu bylo setkání s kandidáty
PO, volebním štábem, ale samozřejmě
také účast v kampani přímo na ulici.
Postřehy účastníků přináší CEVRO
REVUE na jiné stránce. Tým šesti

Kampaň CDU
Ve spolupráci s Nadací Konrada
Adenauera a HK ODS zorganizovalo
CEVRO 14.–15. září seminář Volební
kampaň CDU, určený pro manažery

Aby byl užitek ze stáží co největší,
připravuje CEVRO kromě článků
i sérii seminářů s názvem Poučení
z německých a polských voleb. První
setkání proběhlo 6. října v Pardubicích, další pak budou následovat v listopadu.
Na všech seminářích jsou kampaně
rozebrány jak z hlediska politologického, tak z pohledu politického marketingu. Na každém semináři také vystoupí někdo z účastníků stáží s postřehy z regionálních kampaní. Poslední součástí projektu bude vydání
dalšího dílu Analýz CEVRO a publikování závěrečné zprávy o práci všech
pozorovatelských misí.

o cevro

P ETRA V IKTOROVÁ
tajemnice CEVRO

CEVRO NA LETNÍ
UNIVERZITĚ EIN

Pravicové vzdělávací instituce se letos setkaly v Lisabonu.
I 2. nevymýšlet novou ústavu (současná EU dobře funguje na základě
smluv z Nice),
I 3. méně veřejného sektoru, více flexibility a privatizace,
I 4. dodržování paktu stability vždy
a všemi,
I 5. bezpečnost politiky pro imigraci
a terorismus (tyto jevy spolu úzce souvisí; je třeba definovat proti komu
a jak bojovat, ale je nezbytné také skutečně bojovat, nebo jsme v tom všichni),
I 6. reforma NATO, která znamená
pro Evropu jedinou možnost, jak ve
spolupráci s USA zajistit vlastní bezpečnost.

Mezi dalšími řečníky nechyběli nizozemský exministr financí Ruding,
prezident Kábulské univerzity Ghani,
profesor Wood (ředitel UK Research
Laboratories), francouzský filosof
Lévy nebo švédský expremiér Bildt.
Jako zástupkyně CEVRO, coby jediného českého člena European Ideas
Network, jsem se také zúčastnila závěrečného pracovního mítinku evropských pravicových think-tanků a nadací, který se uskutečnil v sobotu odpoledne.
Společně se spřáteleným think-tankem eStát.cz připravujeme vydání
závěrů z práce lisabonských Working
Groups.
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Portugalský Lisabon hostil letní
setkání pravicově orientovaných think
tanků z celé Evropy. Projekt European Ideas Network (EIN), jehož součástí toto letní setkání bylo, si za cíl
klade navazování celoevropské spolupráce politiků, obchodníků, akademiků, politických poradců, novinářů
a představitelů neziskových organizací. CEVRO je od minulého roku součástí této evropské sítě. V Lisabonu jej
zastupovala autorka těchto řádků.
Na programu Letní univerzity EIN
a konference European Ideas Fair,
která nesla název The World in 2020:
Facing the Challenges of Tomorrow,
byla např. vystoupení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa či
bývalých premiérů Portugalska a Španělska Anibala Cavaca Silvy a José
María Aznara.
Hlavní pozornost účastníků upoutala analýza současných problémů Evropské unie a návrh na jejich řešení
přednesená expremiérem Aznarem.
Mezi základní problémy EU podle
Aznarova názoru patří terorismus,
ohrožující samu podstatu západního
života, slabé myšlení, nepříznivý demografický vývoj a „light“ politika,
akutně závislá na aktuálních trendech
veřejného mínění. Jeho „program pro
Evropu“, tedy recepty na řešení evropských problémů, představuje těchto šest bodů:
I 1. stanovení hranic EU (ta někde
začíná a někde končí; je třeba říci
kde),
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zahraniční inspirace

A NTONÍN K AZDA
advokát a politolog,
zastupitel MČ Praha 1

RUDOZELENÉ NORSKO
URČITĚ MNOHO Z VÁS VIDĚLO FILM PRO PAMĚTNÍKY EVA TROPÍ HLOUPOSTI.
VÍTE, JAKÉ BYLO VE FILMU PŘÍJMENÍ EVY, ALIAS NATAŠI GOLLOVÉ, JEJÍHO
BRATRA KARLA NOVÉHO, A JEJICH TETY PA? NOROVI. A VZPOMENETE SI, ŽE
VE FILMU ŠLO O PĚSTOVÁNÍ ZÁHORSKÉ RŮŽE?
Opravdoví Norové – stejně jako
teta Norová ve filmu, růži získali. Na
rozdíl od pěkné záhorské si ovšem z letošních voleb odnesli píchající rudou
socialistickou. Růži, která trny hubí
svobodu, iniciativu a ekonomický
i osobní rozvoj.
Volební systém
V Norsku nelze vypsat předčasné
volby, a tak se přesně ví, kdy bude zvoleno 169 členů dvoukomorového parlamentu, Stortingu. Na ustavujícím zasedání parlamentu z nich je podle
ústavy čtvrtina, 42, zvolena do horní
komory, Lagtingu, a zbytek se stane
členy dolní komory, Odelstingu. (Zákony se nejdříve projednávají v dolní
komoře, ale jinak jsou pravomoci
obou komor stejné).
Volí se v jednotlivých krajích,
z nichž také vychází naprostá většina –
155 – poslanců. Strany, které získají
minimálně 4 procenta hlasů na celostátní úrovni, se podílejí na rozdělení
posledních 15 mandátů. Volební systém částečně favorizuje málo obydlené oblasti, nebo křesla pro jednotlivé
kraje se rozdělují podle klíče obsahujícího jak počet obyvatel, tak rozlohu
kraje. Pro pravici je toto nešastné,
nebo řídce obydlené severní Norsko
tradičně volí levici.

CEVROR E V U E

Letošní volby

18

V letošních volbách, konaných 15.
září, získala levice a centristé 87 křesel
a doposud vládnoucí blok pravice 82.
Volebními tématy bylo vedle rozdělení ropného fondu, kam stát ukládá
příjmy z těžby ropy v norských mořích,
snížení daní, zdravotnictví a ekologie.
Premiérem se na čtyři roky stane
Jan Stoltenberg a jeho sociálněde-

Jan Stoltenberg
mokratická Strana pracujících (Arbeiderpartiet, Ap). Krátce vládl už před
minulými volbami v roce 2001, ale
protože tehdy prohlásil, že odstoupí,
pokud jeho strana nezíská více křesel
než měla do voleb, po špatném volebním výsledku odstoupil. Letos si určitě
spravil chu – socialisté dostali více
než 34 procent hlasů a s přehledem vyhráli.
Jejich koaličními partnery budou
jednak Centristé (Senterpartiet, Sp)
a Socialistická levice (Sosialistisk
Vensterparti, SV) – obě vedené ženami. Centristé, kteří jsou především
stranou zemědělců a rybářů, stojí
v opozici proti členství země v Evropské unii. SV je klasická levicová strana
s programem berme bohatým atd.
Pravice
Propadla strana premiéra Bondevika – Lidovci (Krist. Folkeparti, Krf).
Nepopulární premiér nedokázal držet
krok s dynamikou kampaně rivala
Stoltenberga, ani populistické části
pravice.

Na pravici s 22 procenty vyčnívá
populistická Strana pokroku (Fremskrittspartiet, Frp), jejíž lídr doporučoval rozdělení části ropného fondu
na sociální účely a obezřetnost v otázkách přistěhovalectví. Frp víceméně
podporovala dosavadní pravicovou
vládu. Letos ale deklarovala, že chce
po volbách nového premiéra.
Konzervativci sdružení ve straně
s jednoznačným názvem, Pravice
(Hoyre, H), po velmi dobrém výsledku
v minulých volbách hodně ztratili.
Dostali pouze 14 procent hlasů. Pravice minule ustoupila Bondevikovi,
a tak přes vítězství místo nárokovaného premiérského křesla obsadila
všechny resorty, které si přála, včetně
financí a zahraničí. Strana část hlasů
zřejmě ztratila ve prospěch Frp, další
část dostala malá liberální strana se
zavádějícím jménem – Levice (Venstre, V). Ta si polepšila na 6 procent
a místo 2 získala 10 poslanců. V minulém období byla trochu kuriózní,
nebo měla 2 poslance, ale ve vládě
s Pravicí a Lidovci získala 3 ministry.
Předsedkyně Pravice Erna Solberg
přes porážku setrvává ve funkci. Ve
volbách v roce 2009 chce kandidovat
na premiéra. Právě podpora nepopulárního Bondevika a absence vlastních
premiérských ambicí je považována za
jednu z příčin porážky Pravice.
Budoucí rudozelená vláda
V době psaní tohoto textu levice
a centristé vedou v Oslo, v hotelu
s poetickým jménem Soria Moria, jednání o sestavení vlády a vládním programu, která mají být ukončena během
října.
Hlavním sporným bodem jsou
otázky životního prostředí. SV chce na
rozdíl od sociálních demokratů zamezit ropným vrtům v Barentsově moři
a stavbě elektráren na zemní plyn.
Co je jasné, je jméno premiéra –
Jan Stoltenberg – a fakt, že premiérova strana obsadí většinu vládních křesel. A že se koalici bude říkat rudozelená.

galerie osobností

A NNA M ATUŠKOVÁ
politoložka, FSS MU Brno

VZLETY A PÁDY
LECHA WAŁĘSY

Vedení komunistické strany ve snaze
zabránit dalšímu rozvoji hnutí přizvalo Wałęsu 31. srpna k jednáním. Výsledkem byla možnost založit nezávislé dělnické odbory, v září tak vzniká
odborové hnutí Solidarita.
V roce 1970 byly loděnice v celém
trojměstí Gdaňsk – Gdyně – Sopoty
centrem rozsáhlých a násilných demonstrací, protestovalo se proti vládě,
která radikálně zdražila potraviny
(v Gdaňsku se traduje, že boj s komunismem začal zdražením vodky a klobás). Wałęsa mezi demonstrujícími
nechyběl a poprvé byl zadržen policií.
O šest let později byl vyhozen z práce,
protože se nadále účastnil demonstrací a pomáhal založit protivládní odborovou organizaci. Tehdy začal spolupracovat s organizací Výbor na ochranu dělníků (KOR), kterou založila
skupina polských intelektuálů s cílem
pomáhat rodinám dělníků bez práce.
Za svoje aktivity byl v letech 1976 až
1980 několikrát uvězněn.
V červenci 1980 vláda opět podražila a situace začala být neúnosná.
Loděnice v Gdaňsku se znovu stávají
centrem masových demonstrací. Dělníci ovládli loděnice a chtěli pouze
jednoho lídra, Wałęsu. Ten se ukázal
jako stratég a přizval ke spolupráci
všechny loděnice v trojměstí, stávkovat tak začalo více než 20 továren
v Gdaňsku, Gdyni a Sopotech. Vedení
komunistické strany, ve snaze zabránit
dalšímu rozvoji hnutí, přizvalo Wałęsu
31. srpna k jednáním. Výsledkem byla

ELEKTRIKÁŘ Z LENINOVÝCH LODĚNIC, ZAKLADATEL SOLIDARITY, NOSITEL
NOBELOVY CENY (1983). PRVNÍ PREZIDENT SVOBODNÉHO POLSKA
(1990–1995). SYMBOL BOJE PROTI KOMUNISMU, NESVOBODĚ A ÚTLAKU.

možnost založit nezávislé dělnické odbory, v září tak vzniká odborové hnutí
Solidarita, které záhy zastupovalo celou zemi. Předsedou se stal doma i ve
světě čím dál více populární Wałęsa.
V roce 1981 jede na osobní pozvání
Jana Pavla II. do Vatikánu.
Krátké období svobody bylo brutálně ukončeno v prosinci roku 1981 výjimečným stavem. Generál Jaruzelski
se snažil dostat zemi pod kontrolu: Solidarita byla zakázána, mnoho Poláků
emigrovalo a celá země upadla do hluboké deprese. Wałęsa byl střídavě vězněn a držen pod dohledem nadcházejících sedm let. V roce 1983 obdržel
Nobelovu cenu míru, kterou si však
osobně nevyzvedl, nebo se obával, že
by nebyl vpuštěn zpět do země.
Ekonomická situace v zemi byla
neúnosná a komunistická vládnoucí
garnitura věděla, že musí začít situaci
řešit. Změny nabraly drastické tempo.
Obnovená Solidarita se v čele
s Wałęsou zúčastnila jednání u kulatého stolu, která vyvrcholila polosvobodnými volbami. Solidarita vyhrála
na celé čáře a společně s tím se zbortil
komunismus ve střední Evropě.
V roce 1990 se Wałęsa stává prezidentem Polska, těší se nesmírné populariV roce 1995 v prezidentském klání
utrpěl Lech Wałęsa těsnou porážku
od Aleksandra Kwaśńiewského, lídra
polských postkomunistů.
tě jak doma, tak v cizině. Oblibu
ovšem začíná jako prezident postupně
ztrácet, jeho určité „buranství“, politikaření a nesmiřitelná antikomunistická rétorika začíná voliče unavovat až
dráždit.
V roce 1995 v prezidentském klání
utrpěl Wałęsa těsnou porážku od
Aleksandra Kwaśńiewského, lídra
polských postkomunistů. Kwaśńiew-

Lech Wałęsa
• zakladatel Nezávislého odborového hnutí Solidarita
• nositel Nobelovy ceny míru z roku
1983

ski oslovil voliče ve své vysoce profesionální kampani smířlivým tónem
a pozitivním pohledem na budoucnost. Symbol boje proti komunismu
utrpěl životní prohru. Ta se zopakovala i v prezidentských volbách 2000.
V té době totiž Poláky otřásla informace o údajné Wałęsově spolupráci
s tajnou bezpečností v 70. letech, která
sice byla vyvrácena, voliči si přesto
mysleli své. Walesova politická kariéra tak skončila.
Vzpomínkou na „staré časy“ byla
Wałęsova výprava na Ukrajinu v čase
pomerančové revoluce v roce 2004.
V současné době se Wałęsa věnuje své
Nadaci a často cestuje po světových
univerzitách a přednáší. Mezinárodní
letiště v Gdaňsku se nazývá Walesa
Airport – symbol Solidarity a boje
s komunismem tak žije dál.

CEVROR E V U E

Lech Wałęsa se narodil 29. září
1943 v Popowu v Polsku. V raném dětství mu zemřel otec a Lech tak vyrůstal
v nelehkých podmínkách, od dětství
musel těžce pracovat. Vzdělání ukončil rychle bez oslňujících výkonů, dále
se živil jako automechanik. Přelomem
v jeho životě se stává rok 1967, kdy odchází do Gdaňsku a začíná pracovat
v loděnicích jako elektrikář. V roce
1969 se oženil s Danutou Golos, se
kterou žije dodnes a mají společně
osm potomků.
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ZÁBAVA / VĚDOMOSTNÍ TEST

spolupracovník
CEVROREVUE

Filosofie

1/ Filosofie je definována jako:

a) láska k moudrosti
b) pohled na dílčí otázku
c) nauka o společnosti
2/ Indický filosoficko-náboženský směr
buddhismus založil Siddhártha, v překladu
„Ten, který dosáhl cíle“. Během pozdějšího období dostal různá jména. Jedno
z nich je Buddha. Jak zní jeho překlad?

9/ Jedním z nejvlivnějších a současně
také nejdiskutovanějších německých
myslitelů 20. století, který se přihlásil
k vůdcovství Adolfa Hitlera byl:

3/ Mezi jaké indické filosoficko-náboženské systémy patří buddhismus?

a) Max Scheler
b) Martin Heiddeger
c) Hans Vaihinger

4/ Ve které z následujících zemí není
zapracován buddhismus ve formě hlavního
filosoficko-náboženského směru?

a) Indie
b) Tibet
c) Nepál

d) Laos
e) Vietnam
f) Thajsko

5/ Ve staré Číně, zhruba 500 let př. Kr.,
dominoval základní filosoficko-náboženský
systém. Jak se jmenoval jeho představitel,
který do dnešních dnů zanechal po sobě
přes 3.500 potomků v nejstarším
rodokmenu na světě?

a) Konfucius
b) Muo Ti
c) Sün-ć
6/ Hlavním zakladatelem a myslitelem
čínského filosoficko-náboženského směru
tao neboli taoismu je:

a) Lao-ć
b) Mencius
c) Wang Čchung
CEVROR E V U E

a) Eva
b) Ráchel
c) Xantipa

a) ospalý
b) probuzený
c) nevyspalý

a) ortodoxní
b) upanišad
c) neortodoxní
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8/ Životní pou Sókrata skončila
nedůstojně, po politických převratech byl
nařčen z bezbožnosti a odsouzen k smrti
vypitím poháru jedu. Proslul také svými
příslovečnými dialogy se svou ženou. Jak
se jeho žena jmenovala?

7/ Učení filosofů, jež předcházelo zlatému
období řecké filosofie v podobě Sokrata,
Platóna a Aristotela, se poprvé odvrátilo
od přírody a v plném rozsahu se zaměřilo
na samotného člověka. Jak se tito učenci
nazývali?

a) Skeptici
b) Epikúrejci
c) Sofisté

10/ Filip II., král makedonský, povolal
na svůj dvůr Aristotela, coby učitele svého
syna, budoucího nástupce:

a) Alexandra Velikého
b) Viléma I.
c) Štěpána Dušana
11/ Podle promenády (řecky peripatos),
bývá označována škola peripatetiků kterou
vedl a vyučoval:

a) Aristoteles
b) Sókrates
c) Platón
12/ Jeden z římských císařů přijal
ve svých dvanácti letech směr stoicismus
jako svůj filosofický celoživotní pohled
na svět. Kdo to byl?

a) Nero
b) Marcus Aurelius
c) Caesar
13/ V 17. století, v období baroka,
existovaly tři velké filosofické systémy
zastoupené těmito filosofy:

a) Descartes, Spinoza a Leibniz
b) Locke, Berkeley a Hume
c) Jasper, Buber a Popper
14/ Kterým výrokem se proslavil René
Descartes?

a) nihil novi (nic nového)
b) e pluribus unum (z mnoha jeden)
c) cogito ergo sum (myslím, tedy
jsem)

15/ Immanuel Kant (1724–1804) prožil
celý svůj život ve městě Královec
v tehdejším Prusku. Ve které zemi dnes
leží jeho rodné město?

a) Bělorusko
b) Polsko
c) Ruská federace
16/ Francouz Auguste Comte se stal
zakladatelem filosofického směru jenž
ve své podstatě odmítá metafyziku
a transcendentálno. Jak se tento směr
nazývá?

a) pozitivismus
b) pragmatismus
c) paternalismus
17/ V první polovině 19. století žil
v Dánsku filosof Sören Kierkegaard jenž
byl nazýván:

a) Platón Elsinoru
b) Aristoteles severu
c) Sókrates Kodaně
18/ Edmund Husserl, zakladatel
fenomenologie, se narodil v moravském
městě:

a) Kroměříž
b) Prostějov
c) Boskovice

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

Stupnice správných odpovědí:
0–6/ Filosofie se snaží odhalit
existenci smyslu lidského bytí již
dlouhá tisíciletí. Prozatím jste ji
neposunuli svým přístupem
kupředu.
7–12/ O složitém mechanismu
života víte hodně, ale mnoho
tajemného je ještě před vámi skryto.
Dejte se do práce, čeká vás úžasné
dobrodružství.
13–18/ Svými znalostmi jste
potvrdili, že rozumíte nejen
principům okolního světa, ale v prvé
řadě sami sobě, a o tom filosofie je.

ZÁBAVA / KŘÍŽOVKA

CEVROR E V U E

Autorem výroků v křížovce je Lecha Wałęsa, o němž se dočtete v rubrice Galerie osobností.
Tajenka z minulého čísla zní: „Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být
přenechána jen politikům.“
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MĚSÍC ČESKÉ PRAVICE

P ETR S OKOL
šéfredaktor CEVROREVUE,
politolog

říjen
Pokuta pro ČR?
Klub poslanců ODS v EP se pozastavil 14. září nad postupem Evropské komise, která vyměřila pěti novým členským státům EU (ČR, Slovensku, Maarsku, Polsku, Slovinsku) pokutu za údajné nadlimitní zásoby zemědělských komodit nashromážděné před jejich vstupem do EU. ČR byla vyměřena pokuta ve výši 47 mil. EUR za údajné nadlimitní zásoby hub v plechovkách, rýže, sýrů, drůbežího masa, vepřového masa, tabáku, česneku, ananasu v plechovkách, mandarinek v plechovkách, alkoholu, másla, ananasové

š ávy, pomerančové š ávy, chmelového extraktu a hroznové š ávy. Poslanci
ODS v EP nezaregistrovali po loňském rozšíření žádné narušení společného
trhu EU ve výše zmíněných komoditách. Poslanci ODS v EP jsou přesvědčeni, že k žádnému porušení evropských právních předpisů ze strany nových
členských států nedošlo a postup Evropské komise tak považuje za neopodstatněný a neoprávněný.

Návrh na snížení DPH u pohonných hmot
ODS podala v Poslanecké sněmovně návrh na snížení DPH u pohonných
hmot, plynu a elektrické energie z 19 na 15 %. Tento krok je mimo jiné v souladu s návrhem rovné daně ve stejné výši, kterou má ODS ve svém programu. Růst cen pohonných hmot a energií zvýšil náklady domácností, podnikatelů, škol, zdravotnických zařízení a dalších subjektů. Řada z nich se proto

dostává do složité finanční situace. Proto přišla ODS s návrhem, který tuto
situaci zlepšuje a snižuje náklady firem. ODS je přesvědčena, že vzhledem
k nárůstu cen pohonných hmot a energií nedojde ke snížení přijmu státního
rozpočtu z DPH. Návrh odstraňuje současné přiživování státu na zvýšené
ceně surovin zvýšeným výběrem daní.

ODS vyzvala Paroubka, aby umožnil předčasné volby
Občanští demokraté 25. září vyzvali premiéra Jiřího Paroubka, aby umožnil
konání předčasných voleb ještě do konce roku. Vedení nejsilnější opoziční
strany tak reagovalo na výzvu ministerského předsedy, který o den dříve řekl,
že se mimořádným volbám nebude bránit, když k nim vyzvou ODS nebo
KDU-ČSL. Paroubek vzápětí uvedl, že na scénář ODS nehodlá přistoupit,
volby považuje za reálné až v únoru nebo březnu. ODS přišla s představou, že
by předseda vlády už v pondělí 26. září podal demisi. Do třetího října by byl

Paroubek třikrát za sebou pověřen sestavením kabinetu a třikrát nezískal důvěru Poslanecké sněmovny. V takovém případě by mohl prezident 3. října
vyhlásit v předepsané šedesátidenní lhůtě volby, které by se mohly uskutečnit nejpozději začátkem prosince. Předseda ODS Mirek Topolánek po mimořádném zasedání stranického grémia novinářům řekl, že tento postup by se
mohl uskutečnit při vzájemné spolupráci sněmovny a prezidenta Václava
Klause.

Podpora návrhu na výslovný zákaz propagace komunismu
ODS podle svého předsedy Mirka Topolánka podporuje novelu o postavení
propagace komunismu mimo zákon, i když má s tvůrci předlohy na řadu věcí
rozdílné názory. Topolánek to uvedl na tiskové konferenci iniciativy „Zrušme
komunisty“. Topolánek uvedl, že se po předložení novely tak, jako další členové ODS obával, zda její případné schválení nevyvede komunisty z politické izolace, jestli zákonná povinnost změnit název jejich strany neumožní

ČSSD pozvat je do vlády. Situace se ale podle Topolánka změnila, nebo kromě jednotného hlasování komunistů a socialistů ve sněmovně premiér a volební lídr ČSSD Jiří Paroubek zcela otevřeně hodlá komunisty „použít po
příštích volbách, a už přímo, nebo nepřímo“. Premiér po prohlášení ODS od
snahy vyvolat předčasné volby rychle ustoupil.

CEVROR E V U E

Topolánek se setkal s chorvatským premiérem
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Předseda ODS Mirek Topolánek se 11. října setkal s předsedou chorvatské
vlády Ivo Sanaderem, který navštívil Českou republiku. Hlavními tématy jednání byly otázky spojené se zahájením vstupních rozhovorů EU s Chorvatskem, začlenění Chorvatska do NATO a reforma OSN. Mirek Topolánek vítá
rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů a oceňuje úsilí Chorvatska,

které k zahájení rozhovoru vedlo. Předseda ODS se domnívá, že právě nové
členské státy by měly být motorem dalšího rozšiřování Evropské unie. Mirek
Topolánek dlouhodobě podporoval brzké zahájení rozhovoru a věří, že toto
rozhodnutí bude mít pozitivní vliv na pokračování procesu rozšiřování EU
o další země západního Balkánu.

ODS chce vyšetření případu „pět na stole v českých“
Výkonná rada ODS označila 10. října dohodu ČSSD a KSČM o vyšetřovací
komisi k okolnostem privatizace chemického průmyslu za snahu zahrát podstatu celé kauzy Unipetrol do ztracena a zamlžit především otázky: zda byl
Unipetrol prodán skutečně nejvýhodnější nabídce, jak souvisí kauza „pět na
stole v českých“ s okolnostmi privatizace Unipetrolu, co je pravdy na tvrzení

polské prokuratury, že existuje podezření o úplatcích při privatizaci ve výši
1,2 miliardy korun, z jakého důvodu poslal premiér Paroubek ředitele svého
kabinetu Doležela jednat s polským předsedou vlády a zda nebyli poškozeni
minoritní akcionáři, když byl na návrh polské strany schválen odkup jejich
akcii za podhodnocenou cenu.
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