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Týden v politice

Eva Rolečková

Minulý víkend ve dnech 
17. a 18. února 2007 proběhl 
celorepublikový sjezd Strany 
zelených. Martin Bursík suve-
rénně obhájil funkci předsedy 
Strany zelených, hlas mu dalo 
dvě stě dvanáct z 275 přítom-
ných. „Jsem rád, že mandát je 
silný. Zelení to budou potře-
bovat,“ řekl Bursík po zvolení. 
Martin Bursík považuje za důle-
žité udržet hlavní vlastnosti ze-
lené politiky, především věcnost 
a neideologičnost. Předpokládá 
co nejrychlejší zahájení dialogu 
se sociálními partnery a s prů-
myslem o modernizaci země. 
Stranu zelených povede Martin 
Bursík další dva roky.

Delegáti potvrdili silný man-
dát  první místopředsedkyně 
a ministryně školství Dany 
Kuchtové. Novými místopřed-
sedy Strany zelených se stali 
Ondřej Liška a Martin Tichý.

Poslanec Ondřej Liška bude 
mít na starosti zahraniční politi-
ku, Martin Tichy stranické hos-
podaření. Členy předsednictva 
byli rovněž zvoleni Zuzana 
Drhová z Prahy a Martin Ander 
z Brna. Polem působnosti 
Drhové bude styk s veřejností, 
Andera – komunální politika. 
Svoji pozici člena předsednic-
tva pro odborné sekce potvrdil 
Dušan Lužný.

Sjezd uložil ministrům a po-
slancům SZ, aby jednali o zá-
měru vybudovat na území ČR 
radar USA na půdě Evropské 
unie a Severoatlantické aliance. 
Ministři budou prosazovat ve 
vládě návrh vyjednávací pozi-
ce vlády ČR, která bude usilo-
vat o závaznou garanci vlády 
Spojených států, že radarový 
obranný systém bude začleněn 
do řízení a velení NATO. 

Sjezd potvrdil dosavadní 
politické směrování Strany ze-
lených a posílil mandát užšího 
vedení strany.                    (red)

Sjezd potvrdil silný 
mandát dosavadního 
vedení Strany zelených

Pár politických sjez-
dů už mám za se-
bou, ale na zeleném 
jsem byla o víkendu 
17. – 18. února po-
prvé. Neberte pro-
sím moje následu-

jící řádky jako objektivní hodnocení, 
na nic takového nemám právo a ani 
chuť. Jsou to jen subjektivní dojmy 
voliče a člověka, který se snaží pomo-
ci politickému úspěchu nováčků ve 
vysoké politice. O vnitřních soubojích 
a jejich kořenech dosud mnoho ne-
vím a poznat do hloubky je ani netou-
žím, nejsem politický hráč. Asi proto 
mne zaskočila počáteční urputná 
diskuse nad programem i nad bi-
lančními zprávami. Na moje udivené 
pohledy odpovídali pamětníci pohle-
dy ještě udivenějšími: „Oproti jiným 
sjezdům to jde báječně!“ Při diskusi 
o radarech jsem se začala uklidňo-
vat, byla to diskuse bohatá, obsažná 
a až na výjimky i noblesní.

Sledovat jsem ji však mohla jen 
útržkovitě – tiskové středisko pras-
kalo ve švech, novináři se přelévali 
odtamtud na galerii a tasili svá přá-
ní: „Potřebuji počet členů SZ k mi-
nulému sjezdu… návrhy nepřijatých 
usnesení… pana Bursíka na rozho-
vor… promiňte, už ho nepotřebuji, 
editor mi nedává místo… omlouvám 
se, místo jsem dostal, tak tedy toho 
pana Bursíka…“ 

Pikantní chvíle přišla večer, 
Bursíka chtěly ČT i Prima a obě za-
čínají v sedm. Editoři obou konku-
renčních TV se domluvili, což není 
běžné: na ČT budeme zprávou číslo 
jedna od 19.01 do 19.04, na Primě 
to bude trojka od 19.05 – stíháme, 
Martin přejde v minutě jen cca pět 
metrů. Jenže se nestihlo, redaktor 
Primy přišel do vstupu o dvě minuty 
dřív, Martin Bursík v druhém koutě 
tiskového střediska ještě hovořil do 
ČT. Oba vstupy končily zhruba stej-
ně, takže diváci ČT neslyšeli, jak roz-
zuřený redaktor Primy práskl des-
kami o zem a jal se kopat do dveří. 
Celý den pracoval na tomhle vstupu 
a skončil bez celebrity.

Novináře zajímá opravdu všech-
no: kdo je ta dáma, co ji objímá pan 
předseda (byla to Monika Arkai) 
i jestli je tamto děvčátko dcera paní 
Kuchtové a jestli jí mohou také polo-
žit pár otázek. Mezi tím vším po kulo-

árech bloudí pár velvyslanců a chargé 
d´affair, mají se držet hlavního mana-
žera, ale jsou zvědaví. Jedním z nej-
pozornějších a nejvytrvalejších hostů 
je představitel ukrajinské SZ, který se 
ze sálu nehnul po celou dobu a ani 
nepožádal o tlumočníka. Po pravdě 
řečeno, těžko by ho dostal.

Kvůli telemostu v neděli v poled-
ne do Otázek Václava Moravce se 
musí stěhoval volební komise a čás-
ti to není po chuti. Nedivím se, ale 
sjezd vládní strany je pro bilancová-
ní uplynulého týdne hlavní zprávou 
a je třeba to vzít jako fakt. Vstup se 
protahuje a přešlapujeme za dveř-
mi, v sále děj pokračuje. Předseda 
se konečně zjevuje a chce vědět, jak 
to vypadalo, ale strkáme ho, aby šel 
volit, má na to minutu. Tak běží.

Politika je těžká práce, i když 
by tomu po hospodách nevěřili. 
V pondělí ráno mne bolí nohy jako 
po turistické výpravě, naběhala jsem 
kilometry. To už se na sjezdové hem-
žení dívám s odstupem a obrázek 
mám klidnější a zaostřenější.

Sjezd skončil pro SZ úspěchem 
a média to potvrzují. Silný mandát 
předsedy i volba vedení zapůsobily 
na veřejnost dojmem konsolido-
vanosti, radarová diskuse zaujala 
vnitřní otevřeností. Netradičnost ze-
lených byla líčena na pozadí koloritu 
pobíhajících dětí a psů, ale nebylo 
to zmiňováno výsměšně, spíše jako 
osvěžení.

Škoda jen, že se nedostalo času na 
mnoho důležitých věcí, např. na pláno-
vanou diskusi o evropské ústavě nebo 
o programových prioritách. Ten čas, 
který padl na počáteční dohadování, 
zkrátka chyběl a nahradit se nedal.

Můj první zelený sjezd je tedy mi-
nulostí a přinesl mi spoustu dojmů 
i poučení. Ohlížím se a vidím hutné 
dva dny, které se dají označit za pa-
trný krok k politické profesionalitě. 
Nebylo to jen setkání, které by se 
dalo označit „strana sobě“, jak to pro 
volební sjezdy často platívá. Diskuse 
o radarech i některé projevy kandi-
dátů byly také střetáváním vizí a tak 
to v demokratické straně má být.

Únorové vykročení

Delegáti sjezdu pilně pracovali dva dny.  Foto: Jan Wünsch

Slavnostní zahájení sjezdu. 
 Foto: Jan Wünsch
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Vážené delegátky, vážení delegáti, vá-
žení hosté, vážení novináři.  
Po necelém roce a půl se scházíme, 
abychom zhodnotili období od minu-
lého sjezdu v září 2005 v Pardubicích, 
abychom zvolili nové vedení strany 
a abychom určili směr, kterým se bude 
Strana zelených ubírat v následujícím 
dvouletém období.

Za posledního půldruhého roku se 
Strana zelených proměnila více, než za 
předchozích patnáct let. I proto stojí 
za to připomenout důležité momenty 
uplynulých osmnácti měsíců. 

Před sjezdem

Před naším minulým sjezdem byl 
hlavní politickou aktivitou strany lítý 
vnitrostranický boj, kterému veřejnost 
i zhruba dvě procenta voličů hlásících 
se k zeleným věnovali zaslouženě pra-
malý zájem. Pardubický sjezd zvolil 
nejen nové vedení, ale především 
zásadním způsobem změnil naši 
politickou strategii tím, že rozhodl 
o samostatné kandidatuře Strany ze-
lených v nadcházejících volbách do 
Poslanecké sněmovny. Jakkoli se dnes 
toto rozhodnutí jeví jako přirozené, 
stojí za to ho připomenout. Správnost 
této cesty potvrdil nejen úspěch sa-
mostatně kandidující Strany zelených, 
ale i výsledek stran, které nás o této 
koalici přesvědčovaly.

Konsolidace strany

Nové vedení strany si vytyčilo dva 
cíle. Za prvé konsolidovat stranu tak, 
aby se stala důstojným politickým 
soupeřem i partnerem zavedeným 
stranám. Za druhé uspět ve volbách 
a vstoupit do Poslanecké sněmovny. 

Úkol byl dokonce těžší, než jsme 
kdo na pardubickém sjezdu tušil. Aniž 
bychom to tenkrát věděli, několik dní 
před jednání sjezdu nabylo právní 
moci rozhodnutí soudu o uvalení 
soudní exekuce na Stranu zelených 
z důvodu nesplácení stranického dlu-
hu. Je logické, že prvním úkolem zvole-
ného vedení bylo finančně konsolido-
vat stranu. Vedle politiků jsme se stali 
také krizovými manažery. 

Na předvolební startovní čáře jsme 
stáli s nulou respektive s mínusem na 
kontě a s minimálním personálním zá-
zemím.Vedle sebe jsme měli zkušené 
a finančně zajištěné parlamentní po-
litické strany. Řešili jsme situaci vlast-
ními půjčkami, dobrovolnickou prací 
a úvěrem České spořitelny, za který se 
zaručilo všech čtrnáct lídrů kandidát-
ních listin. Dnes již Strana zelených 
hospodaří s  rozpočtem bez závaz-
ků a i přes financování dalších dvou 
volebních kampaní máme zajištěno 
financování základního skromného 
provozu strany.

Bylo třeba profesionalizovat i ko-
munikaci s médii, která se po pardu-
bickém sjezdu začala o zelené zajímat 
více. Jedním z prvních viditelných pro-

jevů byla modernizace vizuálního stylu 
strany, spuštění webu s vyšší informač-
ní hodnotou, vydávání časopisu „21“, 
příprava kandidátů na volby a později 
pak práce nové tiskové mluvčí. Tyto 
kroky jsme zhodnotili v únoru minu-
lého roku, tedy v momentě, kdy jsme 
překonali magickou pětiprocentní 
hranici v průzkumech volebních pre-
ferencí. V tu chvíli se rozsvítily pomysl-
né reflektory a média začala pozorně 
sledovat každé slovo zelených politiků 
na různých úrovních. Na tato slova 
i okamžitě reagovaly i naše preference. 
Ne všichni jsme byli na veřejnou pre-
zentaci a pozornost médií připraveni 
a někteří nejsou připraveni dodnes, 
což chápu především jako výzvu k to-
mu, že se všichni musíme stále učit. 
I proto, že dnes je zde přes sedmdesát 
akreditovaných novinářů oproti několi-
ka reportérům na sjezdech minulých.

Volební kampaň

Do jarní volební kampaně jsme 
vstoupili s tím, že jsme odmítli dělení 
politiky na levici a pravici a rozhodli 
jsme se důsledně soustředit na věcnou 
argumentaci o tématech, které jsme 
do předvolební debaty přinesli. 

Klíčovým momentem bylo před-
stavení volebního programu s názvem 
„Kvalita života“ při oficiálním zahá-
jení volební kampaně 2. března. Náš 
program poukázal na silný reformní 
potenciál zelených, srozumitelně for-
muloval naši představu o modernizaci 
společnosti a především, představil 
nás jako stranu, která nabízí řešení 
napříč všemi tématy, které politické 
strany ovlivňují.

Připomínám dobu před jedním ro-
kem i proto, aby vynikl rozdíl ve vlivu 
Strany zelených na naši zemi tehdy 
a teď. Tehdy jsme při představování 
volebního programu Kvalita živo-
ta ukázali novinářům dvě auta na 
100% biopalivo, konkrétně olej, kte-
rými jsme pak objížděli republiku při 
volební kampani. Jedenáct měsíců po 
tomto skromném začátku jsme pře-
svědčili naše vládní partnery o tom, 
aby v Evropské komisi Česká republi-
ka obhajovala závazný cíl 10 % podílu 
biopaliv na spotřebě pohonných hmot 
v roce 2020. Ministři průmyslu EU se 
včera v Bruselu dohodli na tom, že 
podíl 10 % biopaliv bude pro členské 
země závazný. Ministr Říman – díky 
naši politice a vyjednávání – hlasoval 
včera v Bruselu pro. Biopaliva v do-
pravě budou mít v Evropě i v České 
republice zelenou!

Před rokem jsme právě pomocí 
volebního programu ukazovali, že 
naše představa o kvalitě života je širo-
kospektrální a netýká se pouze ekolo-
gických témat. Pár měsíců poté jsem 
byli svědky toho, jak naše politické 
priority akcentují i naši političtí kon-
kurenti. Namísto žárlení jsme se začali 
radovat. Pro prosazování našich priorit 
přeci budeme potřebovat spojence.

V dubnu 2005 náš politický nástup 
znervóznil politické soupeře. Začali 
jsme překážet. Stojí za to si uvědo-
mit, jak by vypadalo např. složení 
Poslanecké sněmovny v případě, že by 
Strana zelených neuspěla. Ve vyostře-
né volební kampani, ve které jsme byli 
konfrontováni s negativistickým poje-
tím politického boje, jsme čelili v hor-
ším případě podpásovým úderům, 
v lepším případě opisování našeho 
programu. Vzpomínám si, že některé 
útoky znejistily i část lidí v našich řa-
dách. Asi nejzákeřnější bylo angažmá 
bývalé předsedkyně RR v pokusu soci-
álních demokratů rozdělit Stranu zele-
ných a předvést ji veřejnosti ve vlastní 
režii. Už jen úsměvnou vzpomínku 
vyvolávají předvolební pokusy svolá-
vat falešné sjezdy, podávání trestních 
oznámení, zneužívání našeho rozesí-
lače konkurenční stranou po volbách 
anebo prognózování neúspěchu zele-
ných tehdejším premiérem nad voleb-
ní urnou ve volební místnosti.

Přesto vše uvedené se nám po-
dařilo udržet důraz na věcný obsah 
naši politiky a nekonfrontační tón. 
Naše volební kampaň byla důsledně 
neagresivní a zaměřovala se na pre-
zentaci volebního programu. I proto 
se naše se kampaň veřejnosti podle 
průzkumu líbila nejvíce. K našemu 
pozitivnímu obrazu u voličů, který ná-
sledně odrážely i předvolební prognó-
zy, přispěl i fakt, že jsme jasně vyjádřili 
naši pozici k nereformované KSČM. 
Jednoznačnost této pozice dnes již ni-
kdo nezpochybňuje.

Vstup do sněmovny

Červnové volby byly pro české 
zelené historickým okamžikem – stali 
jsme se stranou parlamentní. Důvěru 
nám dalo 336 487 voličů, 6,29 % 
z těch, kteří přišli k volebním urnám. 
Povzbuzující je skutečnost, že u voličů 
žijících v zahraničí jsme získali pro-
cent šestnáct, stejně jako fakt, že jsme 
oslovili nejvíce nejmladších voličů, 
prakticky stejně, jako občanští demo-
kraté. V Praze se Strana zelených stala 
třetí nejúspěšnější stranou. Historický 
úspěch zelených nespravedlivě sní-
žen problematickým volebním systé-
mem, který snížil počet našich man-
dátů ve sněmovně ze třinácti na šest. 
Noví poslanci, kteří až do ledna neměli 
nárok na vlastní klub a s ním spojené 
finanční a personální zázemí, přesto 
odvedli a odvádějí stejnou práci jako 
poslanci klubů o řád větších.

Stranu zelených kromě šesti po-
slanců a čtyř ministrů reprezentuje od 
loňského podzimu i 472 členů zastu-
pitelstev, radních, starostů a náměstků 
primátorů. 

Peripetie povolebních vyjednávání 
jste jistě alespoň částečně sledovali. 
Zmíním se proto jen o nejdůležitějších 
aspektech. Před volbami jsme zdůraz-
ňovali, že nejsme pravicoví ani levico-
ví, jsme zelení a proto máme stejně 

blízko, ale zároveň i stejně daleko 
k ostatním demokratickým stranám, 
především k ODS a ČSSD. S tímto 
stanoviskem jsme vstupovali i do po-
volebních vyjednávání. Bohužel pro 
nás a v následujících sedmi měsících 
především pro občany ČR, sociální de-
mokraté neuznali svou těsnou volební 
porážku a po dlouhé měsíce bojovali. 
Nejprve o dominantní roli ve vládě 
a pak alespoň o účast v ní. Blokovali 
ustavení Sněmovny, protahovali své 
působení ve vládě bez mandátu, pro-
dlužovali vyjednávání o další možné 
vládě atd. atd. Sociální demokracie 
se nejprve snažila intenzivně najít 
toleranci její vlády mezi poslanci SZ 
a poté, co se ji to nepodařilo, pokusila 
se o veletoč s komunisty a s Kalous-
kem. Fakt, že jsme drželi politickou li-
nii a ani jednou nezaváhali, byl jedním 
z důvodů, proč veřejnost oznámkova-
la povolební působení zelených jako 
nejlepší v porovnání s ostatními zku-
šenějšími stranami.

SZ ve vládě

O účast ve vládě nám nešlo za 
každou cenu. Osvědčila se nám vůle 
vyjednávat korektně, rozhodně a bez 
postranních kliček. Poprvé jsme od-
stoupili od trojkoaličního projektu, 
když bylo zřejmé, že ve hře je vytvoření 
velké koalice za našimi zády. Podruhé 
jsme vystoupili, tentokrát ze čtyřstran-
ných jednání, když bylo zřejmé, že pro 
naše programové priority není ve čtyř-
koalici prostor. Nakonec jsme nabídli 
„oprášení“ trojkoaličního projektu 
pod podmínkou, že vládní program 
bude významně ambicióznější v tra-
dičně zelených tématech. Výsledkem 
je Programové prohlášení vlády, které 
Hnutí Duha označilo za nejzelenější 
v české historii a které má současně 
potřebný reformní potenciál. 

Strana zelených je dnes, rok a půl 
po našem posledním sjezdovém se-
tkání, respektovanou politickou stra-
nou, která nese odpovědnost nejen 
vůči více než půl milionu našich sym-
patizantů, ale především vládní zod-
povědnost ke všem občanům České 
republiky. Na příštím sjezdu už si ne-
budeme připomínat krušné začátky 
našeho vstupu do velké politiky, ale 
budeme hodnotit to, jak jsme se zhos-
tili realizace svých programových pilí-
řů, jaký jsme dokázali uplatnit vliv v po-
litice komunální případně do jaké míry 
se Strana zelených podílí na realizaci 
předsednictví ČR v Evropské radě.

Milé delegátky, milí delegáti, všem 
Vám upřímně děkuji za Váš podíl na 
úspěchu Strany zelených v České re-
publice. Čeká nás společně mnoho 
zajímavé i méně zajímavé, nicméně 
užitečné práce. Ale o tom budeme ho-
vořit až při kandidátských projevech 
při volbě vedení a orgánů strany.

Děkuji Vám za pozornost.
� � �

Zpráva předsedy strany Martina Bursíka
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Dalo by se říci, že česká strana ze-
lených je taková vycházející hvězda 
na poli evropských zelených stran. 
Její dynamický vývoj je poměrně ne-
obvyklý a vyvolal pozornost i v celé 
řadě jiných evropských zemí. Myslím 
si, že pro řadu zelených stran v jiných 
evropských zemích přinesl i naději, 
že se jim takovýto průlom může také 
podařit. 

Na celoevropské úrovni je třicet 
zelených stran a nepříliš mnoho 
z nich mělo možnost sestavovat 
vládu. Východně od Berlína tuto 
příležitost dostaly jenom dvě strany 
a sice v Lotyšsku a na Ukrajině, ovšem 
na krátkou dobu. Ale nikde se ještě 
nepodařilo tak rychle vstoupit na 
politickou scénu a rovnou do vlády 
a rovnou obsadit čtyři ministerstva.

Máte možnost učinit politiku zele-
nější nejenom v České republice, 
ale i na celoevropské úrovni

Německá média sledovala postup 
českých zelených stran s velkým re-
spektem a myslím si, že i z němec-
kých médií se odrazilo, že ty dlouhé 
měsíce vyjednávání po volbách čes-
kou stranu zelených posílily. Ovšem 
výsledek těch jednání vám teď dává 
obrovskou zodpovědnost. Nyní máte 
příležitost utvářet politiku ve zdejší 
zemi a udělat ji zelenější. Ale to není 
jenom příležitost, je to i zodpověd-
nost. A máte možnost učinit politiku 
zelenější nejenom v České republice, 
ale i na celoevropské úrovni. 

Jednou z největších globálních 
výzev současnosti jsou otázky změny 
klimatu. A pokud se nám je nepodaří 
nějak řešit, hrozí obrovská klimatic-
ká katastrofa. A já jsem přesvědčen 
o tom, že zodpovědět otázku, zda 
se podaří najít nějakou novou eko-
logicky zodpovědnou cestu, mohou 
jenom strany zelených. 

Na celoevropském poli jsou slyšet 
dva zelené hlasy – českého ministra 
životního prostředí 
Martina Bursíka a italského 
Alfonso Pecoraro Scanio

V současné době se na celoev-
ropském poli nacházejí dva velmi 
významné zelené hlasy, na které slyší 
i evropské instituce. Jsou to dva mi-
nistři životního prostředí – jednak 
český ministr životního prostředí 
Martin Bursík a italský ministr Alfonso 
Pecoraro Scanio. 

Ale nejsou důležití jenom ministři, 
počítá se vlastně každý z nás, každý 
volič. Otázka globální zodpovědnosti 
velmi úzce souvisí s možností ovlivnit 
evropské rozhodování na evropské 
úrovni. A myslím si, že to se nikdy 
nepodaří bez silných zelených stran 
na celoevropské úrovni. A pokud 

nebudou silné strany zelených na ev-
ropské úrovni, nebude silná Evropa 
a vlastně i v celém světě ten problém 
bude dále přetrvávat. 

Zelená politika souvisí s kvalitou 
života a tudíž to není politika 
pro menšiny, ale naopak politika 
pro většinu

A také souhlasím s Martinem 
Bursíkem, který řekl, že zelená politi-
ka souvisí s kvalitou života, a tudíž to 
není politika pro menšiny, ale naopak 
politika pro většinu. 

Celá řada zelených je již zvyklá na 
různé posmívání ze všech stran, to že 
vás lidé neberou vážně, to že nará-
žíte na zavřené dveře, kolikrát by si 
člověk opravdu zoufal, že ho nikdo 
nechce poslouchat. Ale myslím si, že 
v poslední době došlo k zvratu, že 
v dnešní době naopak stále více lidí 
zelená politika zajímá. 

Už od samého začátku ekologic-
kého hnutí mu různí strýčci předpo-
vídali brzký konec. Ale já si myslím, 
že v současnosti je ekologické hnutí 
silnější než bylo kdy předtím. My 
v Německu se v současné době na-
cházíme v opozici. Ovšem vidíme 
příležitost v tom, že budeme lidem 
naslouchat, budeme odpovídat na 
jejich otázky a budeme se je snažit 
nadchnout a získat pro to, abychom 
společně docílili změny. 

Pro zelené je nejdůležitější to, kolik 
zeleného můžeme prosadit ve vládě 

Strana zelených v Německu se 
nachází ve středu politického spek-
tra, v současné době máme asi tak 
11 % preferencí, takže si myslím, že 
i s vámi jsme blízko sebe a měli by-
chom se v tom konkurenčním boji 
podporovat. 

Pro nás pro německé zelené bylo 
vždy nejdůležitější to, kolik zeleného 
vlastně můžeme v té vládě prosa-
dit. V roce 2009 se pokusíme znovu 
vstoupit do vlády. 

Velmi se těším na vaši budou-
cí spolupráci, děkuji vám za vaše 
angažmá. Přeji obrovské množství 
úspěchů a jsem přesvědčen o tom, 
že barva 21. století je zelená. 

Reinhard Bütikofer: Česká strana zelených je vycházející 
hvězda na poli evropských zelených stran
Projev spolupředsedy německých Zelených Bündnis 90/Die Grünen Reinharda Bütikofera na sjezdu Strany zelených 17. února 2007

� � �

Hostem sjezdu byla i spolupředsedkyně Evropské strany zelených Ulrike Lunacek.

Spolupředseda německých Zelených Reinhard Bütikofer.  Foto: Jan Wünsch
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1. Strana zelených vychází při po-
suzování této nabídky z toho, že 
zahraniční a bezpečnostní politi-
ka České republiky se opírá pře-
devším o dva pilíře: spojenectví 
v rámci Severoatlantické aliance 
a o Společnou evropskou zahra-
niční a bezpečnostní politiku. 
Česká republika nese spoluod-
povědnost za vytváření společné 
bezpečnostní politiky – evropské 
i transatlantické. Proto kroky, 
které v tomto směru podnikne, 
nesmějí vést k rozdělení a osla-
bení Evropy a transatlantického 
partnerství.

2. Strana zelených usiluje v souladu 
se svým programem o prohlou-
bení kooperativní bezpečnosti 
v Evropě a ve světě na multila-
terálním základě, v rámci EU, 
NATO a OSN. Zelení považují 
prohloubení projektu evropské 
bezpečnostní a obranné politiky 
za nezbytnou součást evropské 
integrace. 

3. Zelení jsou přesvědčeni o tom, že 
posílení mezinárodní bezpečnos-
ti lze docílit pouze mnohostran-
nou spoluprací mezinárodního 
společenství. K hlavním politic-
kým nástrojům této spolupráce 

podle nás patří politika předchá-
zení konfliktům prostřednictvím 
efektivní diplomacie, konzistentní 
dodržování lidských práv, rozvo-
jová spolupráce a postupné od-
zbrojování. 

4. Zároveň si myslíme, že nejen od-
borníci a politici, ale i veřejnost 
má mít právo vyjádřit se k důle-
žitým otázkám, včetně národní 
bezpečnosti. V souladu s naším 
mnohaletým programovým po-
žadavkem žádáme poslance 
za SZ, aby se zasadili o to, aby 
parlament přijal Ústavní zákon 
o obecném referendu.

Sjezd žádá členy vlády 
za Stranu zelených, aby:

a) prosazovali ve vládě ČR poža-
davek, aby vláda ČR projednala 
vybudování tohoto obranného 
systému v Radě NATO a v Radě 
Evropské unie a usilovala o spo-
lečné stanovisko v této otázce.1

b) prosazovali ve vládě ČR návrh vy-
jednávací pozice vlády ČR, která 
bude usilovat o závaznou garanci 
vlády Spojených států, že radaro-
vý obranný systém bude začle-
něn do řízení a velení NATO.

Martin Ander

36 let 
člen předsednictva SZ 
pro komunální politiku

Náměstek primátora 
města Brna je novým 
členem předsednictva. 
V letech 2002 – 2006 
působil jako ředitel 

Hnutí DUHA, jedné z nejvlivnějších 
českých ekologických organizací. 
Za svoji prioritu považuje vytvoření 
prostředí pro předávání zkušeností 
mezi zastupiteli za SZ v různých ob-
cích, ale také politických zkušeností 
poslanců a ministrů s výhledem na 
krajské volby v roce 2008. 

Usnesení sjezdu SZ k nabídce vlády USA zřídit na území České republiky 
radarovou základnu jako součást projektu národní protiraketové obrany USA

1 Článek 16 Smlouvy o Evropské Unii: „Členské státy se v rámci Rady navzájem in-
formují a konzultují o všech otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky obecného 
zájmu, aby prostřednictvím sladěného a souběžného jednání zajistily co nejúčinnější 
uplatňování vlivu Unie.“ (Evropská unie, konsolidovaná znění smlouvy o Evropské 
unii a smlouvy o založení Evropského Společenství, Úřední věstník Evropské unie.)

Rozhodnutí Zelených o případné 
podpoře smlouvy o zřízení radaro-
vého zařízení protiraketové obrany 

USA na území ČR závisí na splnění 
výše uvedených předpokladů.

Předsednictvo Strany zelených 
Martin Bursík

47 let 
předseda SZ

Na víkendovém sjez-
du zelených obhájil 
křeslo šéfa strany, kte-
rou řídí od září 2005. 
Protikandidáta neměl. 

Zelené dovedl poprvé do Sněmovny 
a pak i do vlády s ODS a KDU-ČSL. 
Je místopředsedou vlády a minist-
rem životního prostředí. Absolvoval 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy.

Dana Kuchtová 

45 let
1. místopředsedkyně SZ 

Obhájila druhé křeslo 
ve straně. Původním 
povoláním je učitelka, 
ale nyní je ministryní 
školství, mládeže a tělo-

výchovy. Je zastupitelkou v Českém 
Krumlově. Dlouhodobě se angažo-
vala v hnutí Jihočeské matky. 

Ondřej Liška

29 let
místopředseda SZ pro zahraničí

Ondřej Liška není ve 
vedení Strany zele-
ných nováčkem. Místo-
předsedou Strany ze-
lených pro zahraničí 

už jednou byl, v roce 2003, ale pro 
spory s tehdejším vedením strany 
o rok později odešel. Na víkendo-
vém sjezdu porazil radního pražské-
ho magistrátu Petra Štěpánka. 
Vystudoval politologii a religionistiku 
na Masarykově univerzitě v Brně.

Martin Tichý

43 let
místopředseda SZ pro hospodaření 

Martin Tichý ve vedení 
zelených zůstává se stej-
ným úkolem – bude ve-
let stranickým financím. 
Jeho pozice je ale posí-

lena místopředsednictvím. Martin 
Tichý je ekonom, doktor přírodních 
věd a podnikatel. Patří ke spoluza-
kladatelům zelených a je předsedou 
organizace v Olomouckém kraji.

Dušan Lužný

42 let 
člen předsednictva SZ pro odborné sekce

Dušan Lužný obhájil 
svoji dosavadní pozici 
v předsednictvu strany. 
Lužný je vysokoškol-
ský učitel, religionista, 

nyní poradce ministryně školství 
pro problematiku vysokých škol, 
vědy a výzkumu. Je radním obce 
Bílovice nad Svitavou a zakladate-
lem odborné sekce pro lidská práva 
SZ. Vystudoval filosofickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně.

Zuzana Drhová

43 let
členka předsednictva SZ 
pro styk s veřejností

Zastupitelka hlavního 
města Prahy, nová člen-
ka předsednictva SZ.
Od roku 1996 působí 
v asociaci ekologických 

organizací Zelený kruh, kde se zabý-
vá zapojováním veřejnosti do přípra-
vy politik v oblasti životního prostře-
dí na národní úrovni a implementací 
Aarhuské úmluvy. Vystudovala vyso-
kou školu zemědělskou.

Volba členů předsednictva SZ. 
 Foto: Samuel Kašpar

Ondřej Liška prezentuje návrh zahraniční sekce a předsednictva k radarové základně.  
  Foto: Samuel Kašpar
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Vážené delegátky, vážení delegáti, 
vážení hosté,

veřejnost, političtí partneři, no-
vináři, a konec konců i my členové 
Strany zelených považujeme za sa-
mozřejmost, že se Strana zelených 
stala součástí elitní pětky politických 
stran. Dlouhodobě nás naši sympati-
zanti vynáší dokonce na čtvrté místo 
žebříčku pěti parlamentních stran, 
často s dvoucifernou podporou. Jsme 
respektovaným politickým partnerem. 
Naše politické priority jsou zřejmé. 
Odlišujeme se od politických partnerů 
nejen obsahem naši politiky, ale i poli-
tickým stylem.  

Nic z uvedeného jsme nedostali 
zadarmo. Nic z uvedeného není pou-
hou samozřejmostí. Vše jsme si museli 
a musíme velmi tvrdě společně odpra-
covat.

Bez nadsázky lze říci, že Strana 
zelených si této fázi vývoje strany bu-
duje vlastní genetický kód, který ur-
čuje nejen naši aktuální politiku, ale 
předurčuje i vývoj a vlastnosti Strany 
zelených v budoucnosti. Podobně 
jako sekvence DNA resp. genetická 
sekvence předurčuje vývoj a vlastnosti 
živého organismu i teď se rozhoduje 
o tom, jaká bude Strana zelených za 
pět, deset patnáct let. 

Jaké genetické informace jsme do 
primární struktury naši zelené buňky 
doposud vložili? Věcnost, důraz na 
podstatu problémů, neideologický pří-
stup, solidnost, schopnost naslouchat, 
modernost, skutečné evropanství, 
odvahu otevírat nepříjemná témata, 
odmítání provincionalismu a naopak 
schopnost převzít podíl globální od-
povědnosti za stav naši planety. 

Je naší společnou politickou odpo-
vědností udržet dosavadní politický 
kurs Strany zelených a současně pro-
hloubit naši kompetenci v jednotlivých 
politických a společenských tématech. 
Naše úspěšné tažení bude pokračo-
vat, podržíme-li si schopnost věcně 
a kvalifikovaně naše politické postoje 
obhajovat, kvalitně argumentovat. To 
vyžaduje, abychom nejen zachovali, 
ale dále aktivně rozvíjeli otevřenost 
naši strany. To vyžaduje intenzivní 
spolupráci s akademickou sférou, 
universitami, výzkumnými pracovišti 
a nevládními organizacemi. Ale také 
vedení dialogu se sociálními partnery. 
A vedení dialogu o modernizaci, ino-
vacích a efektivitě s průmyslem. 

Ve včerejších novinách uvedl au-
tor jednoho komentáře, že „Bursík se 
pro potřeby současné politiky možná 
trochu předčasně stylizuje do role ul-
tramoderního evropského politika.“ 
Docela sympatický komentář má dva 
nedostatky. Za prvé nejde o Bursíka, 
ale o Stranu zelených jako takovou. 
Za druhé role ultramoderní evropské 
strany není v žádném případě před-

časná. Česká republika potřebuje jak 
modernizaci, tak stát se aktivní sou-
částí Evropy. Tři roky jsme sice sou-
částí Evropské unie, ale ke skutečným 
Evropanům máme v mnoha ohledech 
ještě hodně daleko.

To lze například pozorovat z ne zce-
la zralé reakce českých politiků okolo 
nás na novou evropskou energetickou 
politiku. Ta má za cíl „transformovat 
Evropu do vysoce energeticky účinné 
ekonomiky s nízkými emisemi oxidu 
uhličitého“. Zatímco ta skutečná, zra-
lá Evropa se rozhodla bojovat daleko 
aktivněji a účinněji proti globálním 
změnám klimatu a prosazuje dvaceti 
až třicetiprocentní snížení emisí skle-
níkových plynů do roku 2020, snížení 
spotřeby primárních zdrojů energií 
o 20 %, podíl dvaceti procent obno-
vitelných zdrojů energie v roce 2020 
a deseti procent biopaliv v náhradě za 
benzín a naftu v dopravě, evropanství 
po česku se brání modernizaci energe-
tiky zuby nehty a mluví o uhlí, uranu, 
který je podle bývalého ministra prů-
myslu dokonce obnovitelným zdrojem 
energie. Sic.

V prosazování moderní, ekologic-
ky šetrné a klima ochraňující ener-
getiky a dopravy nemáme doposud 
v ČR skutečné partnery. Musíme si je 
postupně – s pomocí Evropské komi-
se a Evropského parlamentu – vytvo-
řit. Zatím u nás převažují předsudky 
a mýty, lemované skrytým prosazo-
váním zájmů uhelných společností 
a dominantního výrobce i obchodníka 
a.s. ČEZ. Právě proto je tak důležitá 
jedna věta v programovém prohlášení 
vlády, která garantuje zachování eko-
logických územních limitů těžby v SZ 
Čechách a stanoví memorandum na 
výstavbu nových jaderných bloků 
v ČR. Umožňuje nám ponechat tato 
dvě ekologicky kontroverzní témata 
takříkajíc u ledu a společně se věno-
vat skutečné energetické budoucnosti 
Evropy. Není pochyb o tom, že klíčem 
k udržitelné budoucnosti Evropy jsou 
obnovitelné zdroje energie, energe-
tické úspory, biopaliva a alternativní 
paliva v dopravě. 

Téma globálních změn klimatu se 
začíná prosazovat i v dřívějších baš-
tách ignorování největšího globálního 
problému lidstva. Vítězstvím demo-
kratů v listopadových kongresových 
volbách ve Spojených státech zvítě-
zily hlasy pro aktivnější přístup v boji 
proti globálním klimatickým změnám. 
Dokonce i čínská vláda připravuje plán 
na snížení emisí skleníkových plynů 
a vydání prvního dokumentu zabý-
vajícího se změnami klimatu. Uvítali 
bychom, kdyby čínská vláda vedle 
rodícího se zájmu o ochranu klimatu 
zařadila na seznam své agendy ochra-
nu lidských práv, zrušení pracovních 
táborů a zahájení dialogu s tibetskou 
exilovou vládou a Dalajlámou o auto-

nomii Tibetu. Vhodnou příležitostí pro 
takový počin by mohly být Olympijské 
hry v roce 2010 v Pekingu. Sportovci 
z celého demokratického světa budou 
nepochybně sledovat vývoj demokra-
cie v Číně.

Kdo však stále tématu globálních 
klimatických změn hrdinně odolává, 
je Pražský hrad. Navzdory hlavě státu 
se politika ochrany proti globálním 
změnám klimatu se musí stát jedním 
z důležitých parametrů modernizace 
našeho hospodářství, energetiky a do-
pravy. Programové prohlášení vlády 
a odpovědnost za resort životního 
prostředí nám k tomu dávají dostateč-
ný prostor. 

Druhým tématem, které ukáže, zda 
jsme Evropané či pouze členové EU, 
bude naše politika ve vztahu k Evrop-
ské ústavě. V koalici s ODS jde bez-
pochyby o delikátní téma. Nicméně 
věřím, že na základních pozicích se 
dokážeme shodnout možná již příští 
čtvrtek na jednání koaliční devítky. 
Evropa potřebuje ústavní smlouvu, 
která upraví základní mechanismy 
jejího fungování. A stávající Ústavní 
smlouva je dobrým východiskem k jed-
nání. Považujeme za rozumné začlenit 
Evropskou chartu základních práv 
a svobod do smlouvy. Považujeme za 
rozumné rozšířit oblasti podléhající 
hlasování kvalifikované většiny 3/5 
členských států a 3/5 občanů EU. 
Považujeme za rozumné volit před-
sedu EK Evropským parlamentem. 
Považujeme za rozumné směřovat 
k instituci evropského ministra zahra-
ničí. Považujeme ale stejně tak za ro-
zumné upřesnit rozdělení pravomocí 
mezi členské státy a Evropskou radu, 
Komisi a Parlament. Ústava musí být 
stručnější, čtivější, srozumitelnější jed-
nodušší. Diskutují-li se partneři, zda 
při jejím vytváření používat více nůžky 
nebo pero, my Zelení nabízíme hlavu. 
Jedno je jasné: Evropa potřebuje radi-
kálně zlepšit svůj politický výkon. 

Teď krátce k vnitřnímu chodu stra-
ny. Vedle našeho politického působe-
ní ve vládě, parlamentu, městských 
a obecních zastupitelstvech pokládám 
za prioritu období do podzimních 
krajských voleb 2008 rozšířit působ-
nost SZ v místech, kde doposud ne-
jsme aktivní. Současně musíme pra-
covat na prohloubení důvěry našich 
sympatizantů a voličů v naši politiku 
a politiky. Jsem si vědom toho, že 
management strany pokulhává za 
politickými úspěchy. Proto musí být 
prioritou předsednictva posílit hlavní 
kancelář o hlavního manažera, který 
vzejde z výběrového řízení. Musíme 
postupně, podle finančních možností, 
dále profesionalizovat aparát strany. 
Zde stojí za to připomenout, že pracu-
jeme v neskonale skromnějších pod-
mínkách než zavedené a významně 
movitější politické strany. Pro ilustraci, 
funkci tiskového a analytického oddě-
lení zastává v naši straně jedna tisková 
mluvčí Eva Rolečková. Všem součas-
ným pracovníkům a brigádníkům 
hlavní kanceláře strany proto patří za 
jejich obětavou práci mé poděkování.

Jsem připraven „vyvážet“ předsed-
nictvo strany k jednání v regionech 
a držet si tak osobní kontakt vedení 
strany s vedením krajských organizací. 
Za dnešní předsednictvo strany budu 
navrhovat změnu stanov, která učiní 
členy Republikové rady automaticky 
všechny předsedkyně a předsedy kraj-
ských organizací. Základem přenesení 
úspěšné politiky strany z celostátní 
úrovně do regionů musí být inten-
zivnější osobní komunikace vedení 
s regiony.

Vážené delegátky, vážení delegáti. 
Jsem připraven pracovat pro blaho 
Strany zelených i občanů České re-
publiky. Žádám Vás proto o Váš hlas 
při volbě na předsedu strany.

Děkuji Vám za pozornost.

Projev předsedy Strany zelených Martina Bursíka


