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V roce 2005 uspořádalo CEVRO více než 50 konferencí a seminářů, na kterých vystoupilo na tři
stovky osobností veřejného života jak z domova, tak ze zahraničí. Vydali jsme víc jak desítku
publikací a neuvěřitelný milion stránek měsíčníku CEVRO Revue našlo b ěhem roku 2005 své
čtenáře. Osmnáct předních odborníků různých oborů provedlo studiem Liberálně-konzervativní
akademie sedmdesátku dnes již úspěšných absolventů, aby do nového ročníku nastoupilo v říjnu
dalších 85 studentů. Do desítky evropských měst jsme na stáže vyslali příznivce pravicové politiky
z celé ČR. Zkrátka rok 2005 byl rušný a zajímavý.

CEVRO v roce 2006 na domácí scéně
I letos bude práce spousta. Českou republiku čekají volby a všechny na pravici boj o návrat slušné
a zodpovědné politiky. CEVRO se bude snažit v tomto boji pomoci. Stalo se již, že CEVRO před
volbami organizuje semináře pro kandidáty. Odborníci na komunikační dovednosti a marketing
kandidáty zasvětí do zásad úspěšné prezentace. Chybět znovu nebudou ani tištění Průvodci
kandidátů.
K podpoře rozumné politiky bude sloužit i internetový portál Volebnífakta.cz, který jsme spustili
v polovině ledna. Na jeho stránkách budeme veřejnosti přinášet objektivní informace a vysvětlení
výroků a výkřiků, kterými představitelé sociální demokracie klamou občany naší země. Stalo se
bohužel smutným faktem, že představitelé současné vlády často falešně argumentují s vědomím, že
pro voliče je těžké získat pravdivé informace. Server Volebnifakta.cz bude vyhledávat a uveřejňovat
skutečný stav věcí.
CEVRO Revue bude i letos vycházet tak, jak jste zvyklí. Ostatně, lednové číslo právě držíte v ruce.
Za ta léta, co náš časopis vychází, se stal platformou pro výměnu názorů. Nás těší zájem přispěvatelů
i čtenářů. V minulém roce jsme přidali několik stran, letos přidáváme další čtyři a pracovat budeme
i na dalším zatraktivňování obsahu.
Kromě publikací určených pro kandidáty chystáme i další studie, sborníky a monografie. Právě teď
probíhá příprava dalších publikací z edičních řad Analýzy a Víme o sobě.
I během volebního roku bude čas na pokračování tradičních aktivit CEVRO, jako jsou diskusní
kluby v Praze, Ostravě, Pardubicích, Plzni a dalších městech po celé ČR. Kromě tradičních míst
navštěvujeme i střední a vysoké školy. V minulém roce jsme po republice i blízkém zahraničí
najezdili více jak třicet tisíc kilometrů, letos to nebude jiné.
Také konference budou mít své místo v kalendáři CEVRO. Věříme, že témata, která připravujeme,
Vás zaujmou. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s množstvím osobností z mnoha koutů planety
a pokrýt tak důležité otázky od čistě akademických až po ryze praktické.

Zahraničí a CEVRO v roce 2006
V minulém roce jsme rozšířili zahraniční aktivity CEVRO. Uspořádali jsme mnoho mezinárodních
setkání, z nich nejvýraznější byly rozhovory českých pravicových politiků s jejich partnery v okolních
zemích. Setkání se zástupci německých CDU/CSU, polské Občanské platformy i Práva a spravedlnost
či rakouské ÖVP byla velmi přínosná pro výměnu názorů a zúčastnění se shodli na pravidelných
setkáních. Již teď spolu s Nadací Konrada Adenauera připravujeme druhé Liberecké rozhovory,
setkání českých a německých politiků. Další budou následovat.

I zahraniční stáže budou mít své pokračování. Letos se kromě ČR konají volby i na Slovensku
a v Maďarsku. CEVRO téma volebních kampaní dlouhodobě pokrývá a naše další kroky budou
samozřejmě směřovat tam.
Při tom všem finalizujeme přípravu stále akreditovaného bakalářského studia na CEVRO Institutu.
Pokud vše dobře dopadne, a my pevně věříme, že ano, pak na podzim přivítáme studenty prvního
ročníku.
Dostal jsem nelehký úkol na jedné straně popsat aktivity CEVRO pro rok 2006. Mohl bych psát dál,
ale již teď jsem přes limit. Proto rada na závěr: sledujte pravidelně naše stránky www.cevro.cz. Tam
se dozvíte vše.

